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Koncert charytatywny

W sobotę, 25 października br. w MGOK w Ogrodzieńcu zorganizowany został koncert charytatywny dla sześcioletniego
Oskarka, który choruje na nowotwór oka i czeka go kosztowna operacja w Klinice Uniwersyteckiej w Heidelburgu w
Niemczech. Fundusze zbierane podczas imprezy przeznaczone będą na pokrycie kosztów leczenia. Na szczęście nie
zabrakło w tym dniu ludzi dobrej woli i wielkiego serca. Dopisali i wolontariusze, i chętni do finansowego wsparcia. Udało
się zebrać 5.788,80 złotych. Były występy artystyczne, serdeczna aukcja, pokazy strażackie oraz kiermasz ciast, gry i
zabawy dla dzieci, konkursy z nagrodami, itp. Wystąpili m.in.: Dziecięco – Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Ogrodzieńca,
Zespół Mażoretek „Fantazja” z Ogrodzieńca, Zespół Echo, Seniorzy z Ogrodzieńca, Barbara Rymarowicz, Dominik Grabowski, Kinga Stasiak, Krzysztof Dreliszek, zespół Prestiż z Giebła, duet skrzypcowy Emilia Przybylik i Jolanta Bednarek
ze szkoły muzycznej w Dąbrowie Górniczej, występ wokalny solistek z MOK Zawiercie: Agnieszka Łazarowicz, Marcelina
Miśta, Olga Kornobis, występ Zespołu Pieśni i Tańca Zawiercie. W tym dniu organizatorom towarzyszyły także osoby
najbliższe małego Oskara – mama i siostra Nikola. Trzymamy kciuki za Oskara i jego rodzinę.
JP

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu
zapraszają na obchody

ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
11.11.2014r.
Cmentarz Komunalny w Ogrodzieńcu
godz. 11.30 – uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem
Poległych na Cmentarzu Komunalnym w Ogrodzieńcu
Przemarsz delegacji w asyście Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Zespołu Mażoretek Fantazja do Kościoła Parafialnego

Kościół Parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu
godz. 12.00 – msza św. w intencji Ojczyzny
ok. 13.00 – koncert chóru CAPELLA VARTIENSIS pod dyrekcją Barbary Czajkowskiej i Leopolda Stawarza.
w programie: pieśni patriotyczne i ludowe
Szczegóły na plakatach.
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W dniu 29 października br. odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu. Radni podjęli ostatnie w tej kadencji uchwały niezbędne do bieżącego funkcjonowania Gminy.
Burmistrz przedstawił sprawozdanie swych działań pomiędzy sesjami. Przewodnicząca Rady podziękowała za owocną czteroletnią współpracę wszystkim radnym obecnej kadencji
i życzyła sukcesów w nadchodzących wyborach. Po zamknięciu obrad radni stanęli do wspólnej pamiątkowej fotografii.
Na zdjęciu od lewej siedzą: Zofia Adamusińska, Anna Kuźniak (skarbnik MiG Ogrodzieniec), Janusz Grzesiak, Maria Lipka-Stępniewska, Andrzej Mikulski (burmistrz MiG Ogrodzieniec), Małgorzata Janoska. O lewej stoją: Dariusz Ptaś (sekretarz MiG Ogrodzieniec), Krzysztof Apel, Elżbieta Stanek, Jerzy Kołodziej, Henryk Karcz (radny Rady Powiatu Zawierciańskiego), Zbigniew Fabiańczyk, Marta Baryłka, Zofia Skóra, Jerzy Janoska, Grażyna Gołuchowska, Jolanta  Ciołczyńska, Patryk Szczygieł.
Na zdjęciu nie ma radnego Zygmunta Podsiadło, który nie był na sesji z powodów osobistych.

Uniwersytet Trzeciego Wieku
ruszyła trzecia edycja

W czwartek, 16 października br. w Domu Kultury w Ogrodzieńcu uroczyście zainaugurowano trzecią edycję Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W uroczystości uczestniczył Prodziekan ds. kształcenia ustawicznego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, pan
Dominik Penar, przedstawiciele władz samorządowych gminy Ogrodzieniec, przedstawiciele Rady Programowej UTW, słuchacze oraz gospodarze spotkania - dyrektor wraz
z pracownikami MGOK-u, gdzie we współpracy z WSB organizowana jest działalność
Uniwersytetu.
W tym roku do grona studentów dołączyło piętnastu nowych słuchaczy. Aktu immatrykulacji, czyli wręczenia indeksów i oficjalnego przyjęcia w poczet nowych studentów UTW w
Ogrodzieńcu dokonał Prodziekan ds. kształcenia ustawicznego Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej, pan Dominik Penar oraz Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Mikulski
i starosta roku Maria Lipka-Stępniewska, Przewodnicząca Rady Miejskiej.

Miesiąc temu dokonywaliśmy w Ogrodzieńcu otwarcia Uniwersytetu Dziecięcego, a dziś
mam zaszczyt po raz trzeci zainaugurować Uniwersytet Trzeciego Wieku w tej gminie.
Gminie, która dużo dobrego robi dla pokoleń. Wasz uniwersytet nazwałbym uniwersytetem pięknych serc – tyle tu serc dobrej woli – tymi słowami zwrócił się do słuchaczy
prodziekan D. Penar.
Prodziekan wspomniał spotkanie słuchaczy UTW z Pierwszą Damą RP Anną Komorowską, które odbyło się w siedzibie WSB - Ogrodzieniecki UTW wyróżniał się na tle
uniwersytetów z całego regionu. Byliście barwną, wesołą grupą, którą zapamiętała Pani
Prezydentowa. Z tej okazji mam zaszczyt wręczyć państwu list z dedykacją od pani Anny
Komorowskiej, która składa podziękowania za miłe spotkanie.
Po części oficjalnej studenci wysłuchali wykładu inauguracyjnego pt. „Duch Japonii – mity
i prawda o Kraju Kwitnącej Wiśni”, wygłoszonego przez Seweryna Magdziaka, podróżnika i pasjonata kultury Dalekiego Wschodu.
Organizatorzy przygotowali także wystawę prac wykonanych podczas warsztatów rękodzielniczych, prowadzonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dworku w Gieble
i Fundację Stara Szkoła w Ryczowie.
Joanna Piwowarczyk
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4 października odbyła się
rodzinna uroczystość z okazji
Jubileuszu 101 lat pani Anieli

Malec z Mokrusa. W imieniu
Gminy Ogrodzieniec życzenia
urodzinowe złożyli Burmistrz

oraz Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
Na przełomie września i października w Gimnazjum w
Ogrodzieńcu miała miejsce
wizytacja przeprowadzona
przez Kuratorium Oświaty w
Katowicach dotycząca ewaluacji pracy szkoły.
14 października odbyły się
uroczystości szkolne z okazji
Dnia Nauczyciela. Wyróżniający się w pracy nauczyciele
otrzymali nagrody zgodnie
z Uchwałą Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu w sprawie
przyznawania nauczycielom
dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne
składniki wynagrodzenia. W
tym roku wyróżnieni zostali p.
Agata Malinowska, p. Iwona

Kasprzyk i p. Anna Mizera z
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu oraz
dyrektor Gimnazjum Mirosława Skwarek i dyrektor Szkoły
Podstawowej w Ryczowie
Jarosław Górecki.
15 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
odbyło się pasowanie na
uczniów klas pierwszych
W roku szkolnym 2014/15
utworzono trzy klasy pierwsze w Szkole Podstawowej
w Ogrodzieńcu, w których
się uczy 53 dzieci.
21 października odbyło się
pasowanie na ucznia klasy
pierwszej w Szkole Podstawowej w Gieble. Naukę w
dwóch klasach pierwszych
rozpoczęło 29 dzieci.
23 października w Woje-

wódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej podpisana została
umowa na umarzalną pożyczkę na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu.
25 października w MGOK w
Ogrodzieńcu odbył się koncert charytatywny zorganizowany na rzecz Oskara, sześcioletniego chorego chłopca
z Zawiercia, którego czeka
kosztowna operacja oka w
niemieckiej Klinice Uniwersyteckiej w Heidelbergu.
27 października w Starostwie Powiatowym w Zawierciu odbyło się spotkanie
z firmą Unimap sp. z o.o. z
Katowic, która wykonywała
prace geodezyjne na terenie
sołectwa Żelazko. Spotkanie
dotyczyło uzgodnień prawno-
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-geodezyjnych dotyczących
gruntów Gminy, podobnych
w jakich uczestniczyli wszyscy właściciele gruntów w
tym sołectwie. Prace geodezyjne zostaną zakończone do
końca roku.
28 października Sąd Okręgowy w Częstochowie ogłosił wyrok w sprawie JPW w
Ogrodzieńcu. Sąd drugiej
instancji podtrzymał wyrok
Sądu Rejonowego w Zawierciu w stosunku do 7 oskarżonych, do ponownego rozpatrzenia przekazał sprawę
byłego prezesa i byłego wiceprezesa JPW.
29 października w Szkole Podstawowej Fundacji
Elementarz w Podzamczu
odbyło się uroczyste pasowanie na pierwszoklasistę.
W roku szkolnym 2014/15
naukę w szkole rozpoczęło
14 uczniów.

Koleżeńskie spotkanie
W dniu 22 października br. w ogrodzienieckim Ratuszu odbyło się spotkanie nauczycieli-emerytów, mieszkających w
gminie Ogrodzieniec. W tym dniu padało i zrobiło się zimno, ale w restauracyjnej sali, gdzie zebrało się szacowne
grono panowała ciepła, pełna serdeczności atmosfera.
Prowadząca spotkanie pani Marianna Guzik przypomniała
wszystkim, że jest to już trzecie spotkanie i cieszy się, że
przybyło na nie tak wiele osób. Nie zabrakło poezji, humoru, nowinek z życia wziętych i wspomnień z lat szkolnych.
Wszyscy wysłuchali nagrania pięknej pieśni pt. „Pozwól mi
Panie” w wykonaniu Janusza Ratajczaka. Pani Anna Janus
przypomniała wyuczony w dzieciństwie wiersz Marii Konopnickiej „Przed sądem”. A pani Halina Schmidt rozweseliła grono humorystycznymi tekstami. W aurze serdecznych uśmiechów i miłych pogawędek podjęto uchwałę o
następnym spotkaniu.
Joanna Piwowarczyk

Św. Jan Nepomucen
W książce „Ogrodzieniecportret miasta i mieszkańców” umieszczone zostały
dwa zdjęcia naszego „Stoku” z czasów, gdy figura
św. Jan stała jeszcze w

środku źródeł. Jedno ze
zdjęć z 1911 roku znajdujące się w zbiorach Instytutu Sztuki Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie, udało
się zakupić z prawem do

wykorzystania w naszej publikacji. Drugie zdjęcie z lat
czterdziestych XX wieku było w kilku egzemplarzach u
różnych mieszkańców Ogrodzieńca. Cieszyliśmy się bardzo, że udało się je zdobyć i pokazać. I oto teraz w październiku, trafia do mnie piękne zdjęcie z lat trzydziestych,
zrobione (jak sądzę) wczesną wiosną, bo drzewa jeszcze
były bezlistne. Ujęcie zrobiono z takiego miejsca, że widać
spory fragment ulicy Kościuszki, z lewej strony biały, rozłożysty dom Kmitów, a z prawej dom Rozlałów. Widać, że
przy ul. Kościuszki rosły drzewa, przed domami jeszcze
były ogródki. Wyobraźcie więc sobie jak wąska musiała
być sama jezdnia.
Szkoda, że odcięliśmy się od naszych źródeł,
to co najpiękniejsze nakryliśmy betonową
płytą, może warto znowu je odsłonić,
cieszyć się widokiem bulgocących
źródełek, podziwiać Nepomuka
strzegącego już przeszło 200 lat
życiodajnej wody.
Jak widzicie, Drodzy Czytelnicy,
zdjęcia ciągle napływają. Żałuję bardzo, że niektóre dopiero
teraz. Mam jednak nadzieję, że
uda nam się znowu wydać je wraz
z nowymi opowieściami w następnym tomie naszych Ogrodzienieckich
historii.
Pozdrawiam serdecznie
Maria Lipka - Stępniewska

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Ogrodzieńcu
zaprasza na koncerty muzyczne
09 listopada 2014r., o godz. 17.30
Wieczór z ANNĄ GERMAN
W wykonaniu solistów: Agnieszka Łazarowicz, Marcelina Miśta, Olga Kornobis, Ewelina Bednarz, Julia
Bednarz, Weronika Glinka, Anna Lewandowska i
zespołu instrumentalnego
pod kierownictwem Michała Rusa
W programie: piosenki z repertuaru Anny German
10 listopada 2014r., godz. 17.00
DLA NIEPODLEGŁEJ - koncert okolicznościowy
w wykonaniu chóru szkolnego „Śpiewające Nutki”
i Zespołu ECHO
W programie: pieśni i piosenki patriotyczne
sala w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 24
Serdecznie zapraszamy
Wstęp wolny
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Nowe oblicze fontanny

Od dłuższego czasu planując prace w naszym budynku i w jego otoczeniu
„przymierzamy się” również do remontu fontanny ,
znajdującej się na skwerze
przed budynkiem MGOK.
Na przestrzeni ostatnich 14
lat zdarzyła się modernizacja polegająca na remoncie
niecki, podłączeniu instalacji elektrycznej i oświetlenia
oraz założenia pompki (a raczej całej serii pompek, które
psuły się z pomocą nieznanych sprawców jedna po
drugiej). Ponieważ fontanna
nie ma własnego odprowadzenia wody, a niecka jest
dość duża, trudno ją czyścić

z brudu, liści, gałęzi i wrzucanych do niej papierów, butelek, puszek i innych śmieci.
Prezentujemy poniżej wizualizację dwóch wariantów
nowego oblicza naszej fontanny, która może zmienić
się w uroczy zakątek przeznaczony do odpoczynku.
Prosimy Państwa o opinie
jak proponowana koncepcja
Wam się podoba. Jeśli któraś propozycja zyska Państwa akceptację, przystąpimy do prac projektowych
i wykonania modernizacji
fontanny w wersji przez Was
zaakceptowanej.
Dorota Cygan
MGOK Ogrodzieniec

Głosować można na: www.facebook.com/pages/MGOK-w-Ogrodzieńcu/545272122245334

Dwa warianty założeń
projektowych
modernizacji fontanny usytuowanej przed budynkiem Domu Kultury w
Ogrodzieńcu uwzględniają zachowanie dotychczasowego zarysu
fontanny oraz jej otoczenia.
W wariancie pierwszym aranżacji zaproponowano
użycie
materiałów w tonacji
barwnej piaskowo-różowej. Centralną część
ma stanowić duża kamienna kula, z której
wnętrza ma wypływać
woda. Kula ma być

umieszczona na podwyższeniu o zarysie
koła,
obmurowanym
różowym
piaskowcem. Tłem dla aranżacji wodnej będą rośliny
posadzone w rabacie
podwyższonej murkami
wykonanymi z kamienia
naturalnego – piaskowiec różowy. Pozostała,
nie podwyższona część
nawierzchni to okrąg z
płyt tarasowych i drobnej kostki brukowej w
kolorze
piaskowym.
Uzupełnieniem całości
będą murki dwustronne
w kształcie pierścienia
zwieńczone płytami ta-

rasowymi
imitującymi
kamień o barwie piaskowej, które przedłużą
rabatę po okręgu i będą
służyć jako siedziska.
Wariant drugi opiera
się na aranżacji wodno
- kamiennej otoczonej
murkiem w kształcie
pierścienia, który ma
również pełnić funkcję
siedziska. Jego podstawą będzie dwustronny murek wykonany z
kamienia
naturalnego
– łupka szarogłazowego o barwie srebrzysto
szarej. Zwieńczenie ma
być wykonane z płyt
tarasowych w kolorze

kamiennej
szarości.
Aby proponowane założenie tworzyło całość,
nawierzchnię w obrębie pierścienia można
wykonać z naturalnej
szarej kostki granitowej. Końcowy efekt zapewnią ustawione w
centralnej części mniejszego pierścienia głazy
ozdobne – łupek „drewno”. Połączenie spływającej po głazach wody
oraz posadzonych przy
nich trawach ozdobnych dopełni aranżację
wzorowaną na naturze.
Monika Hechmann
architekt krajobrazu
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Europa da się lubić..!
O turnieju europejskim i wrażeniach z pobytu w Brukseli
rozmowa z Weroniką Kozą, Dagmarą Kaziród i Roksaną Grzegorczyn

W dniach od 5 do 9 października br. uczennice
Gimnazjum w Ogrodzieńcu
- Roksana Grzegorczyn,
Dagmara Kaziród oraz Weronika Koza uczestniczyły
w spotkaniu młodych pasjonatów wiedzy europejskiej w Brukseli i Leuven.
Pobyt w Belgii był nagrodą
za zdobycie pierwszego
miejsca w XI edycji Turnieju Wiedzy o Unii Europejskiej, jaki był realizowany
w Gminie Ogrodzieniec w
kwietniu 2014 r. Tegoroczny turniej odbył się pod patronatem honorowym prof.
zw. dr hab. Jerzego Buzka
- b. Premiera RP, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w latach 20092012, dr Ivána Gyurcsíka
- Ambasadora Węgier,
Andrzeja Gościniaka, Przewodniczącego
Sejmiku
Śląskiego oraz Csendesné
Farkas Edit – Burmistrza
(Polgármester) Gminy Bogács na Węgrzech.
O podzielenie się wrażeniami z pobytu w kraju Parlamentu Europejskiego poprosiłem laureatki turnieju,
uczennice II klasy Gimnazjum w Ogrodzieńcu.
Turniej Europejski jest organizowany przez Urząd
Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu w szkołach na
terenie naszej gminy od
dziesięciu lat.
Wiem, że byłyście uczest-

niczkami
poprzednich
edycji. Czym tegoroczny
turniej różnił sie od pozostałych?
Weronika Koza: Temat
tegorocznego turnieju europejskiego był związany
ze współpracą polsko-węgierską Gminy Ogrodzieniec oraz Gminy Bogács,
która trwa już dwadzieścia
lat. Rok 2014 jest Rokiem
Henryka Sławika, który w
okresie II wojny światowej
udzielił pomocy i ochrony
setkom żydowskich rodzin,
bohatera trzech narodów:
polskiego, węgierskiego i
żydowskiego. Dlatego też
większość z zagadnień
turniejowych nawiązywało
właśnie postaci „polskiego
Wallenberga” oraz do Węgier i naszej gminy partnerskiej.
Roksana Grzegorczyn:
W tym roku mogliśmy
uczestniczyć w turnieju
zespołowo, a nie jak dotychczas indywidualnie. Z
tego powodu rywalizacja
pomiędzy poszczególnymi
zespołami była niezwykle emocjonująca. Myślę,
że zaskoczeniem dla nas
wszystkich była część
zręcznościowa turnieju, w
której jedno z zadań polegało na ułożeniu kostki
Rubika.
Jako Laureatki gminnego
Turnieju Europejskiego,

otrzymałyście główną nagrodę w postaci wyjazdu
do Belgii, ufundowaną
przez profesora Jerzego
Buzka. Czy wyjazd uważacie za udany?
Weronika Koza: Oczywiście, ten kilkudniowy pobyt
w Belgii dla mnie i moich
koleżanek był niezwykłą
przygodą. W naszej pamięci na długo zapisały się
wspomnienia pięknej Brukseli i Leuven, które miałyśmy przyjemność zwiedzić. Miałyśmy możliwość
zobaczenia
Parlamentu
Europejskiego w Brukseli,
Atomium, Parlamentarium,
czy Muzeum Militariów z
jednym z największych
zbiorów mundurów i ekwipunku wojskowego z okresu I wojny światowej. Niezwykle miłe było spotkanie
z Panem Profesorem Jerzym Buzkiem, który jest
osobą bardzo serdeczną
i ma wspaniały kontakt z
młodzieżą. W czasie krótkiej rozmowy wspominał
swój pobyt w Ogrodzieńcu.
W Parlamentarium mogłyśmy poznać, jak przebiega
głosowanie w Parlamencie
Europejskim. Chciałabym
podkreślić, że towarzyszyło nam niesamowite uczucie, że znajdujemy się w
jednym z najważniejszych
miejsc Unii Europejskiej,
gdzie podejmowane są tak
istotne dla nas wszystkich
decyzje.

Dagmara Kaziród: Wycieczka do Brukseli należała do jednych z najciekawszych wyjazdów w moim
życiu. Miałam możliwość
zobaczenia nie tylko wielu
bardzo ciekawych i przepięknych miejsc, ale także
zaobserwowania sposobu życia w Belgii. Myślę,
że udało nam się poznać
nieco kulturę Belgów i ich
zwyczaje.
W Leuven miałyśmy sposobność zwiedzić wiele
zabytków, między innymi:
główny rynek, Plac Groote Markt, gdzie znajdował się wspaniały gotycki
ratusz z licznymi płaskorzeźbami.
Zwiedziłyśmy
także Wielki Beginaż, czyli
tzw. miasteczko studenckie z charakterystyczną
czerwoną cegłą, które porównywalne jest do Oxfordu. Zdziwił nas fakt, że w
Leuven większość osób
przemieszcza się za pomocą rowerów, których
było mnóstwo. Na pewno
było ich więcej niż samochodów! Hotel, w którym
zostaliśmy zakwaterowani
oraz jego okolica była dość
spokojna. W mojej pamięci na długo pozostanie
Bruksela, gdzie ujrzeliśmy
Stary Rynek z pięknym ratuszem. Zobaczyliśmy także Pałac Brukselski, Park
Brukselski położony naprzeciw tego ogromnego
budynku oraz piękną Pa-

noramę Brukseli . Mieliśmy
okazję być pod Łukiem
Triumfalnym. Każdy mógł
znaleźć coś dla siebie.
Bardzo pozytywne uczucia wzbudził w nas symbol
Brukseli, czyli Atomium.
Po raz pierwszy spotkałam
się z tak „inną” budowlą. W Atomium ponownie
podziwialiśmy panoramę
Brukseli, dowiadywaliśmy
się o historii powstania
tego dzieła, oglądaliśmy
znajdujące się w nim wystawy. Najciekawsze dla
nas szczerze mówiąc były
ruchome schody, dzięki
którym mieliśmy wrażenie,
że jesteśmy w statku kosmicznym. Zwiedziliśmy
także kilka słynnych katedr
m. in. Katedrę św. Michała.
Podziw wzbudzał w nas widok tego monumentalnego
miasta wieczorem, głównie
zadziwił nas Stary Rynek,
który podświetlony, wyglądał magicznie. Następnego
dnia przespacerowaliśmy
się Parkiem Pięćdziesięciolecia, po czym udaliśmy się
do Parlamentarium. Było
to kolejne miejsce, które
mnie zaskoczyło. Bruksela
to miejsce, gdzie nowoczesność Unii Europejskiej
splata się z historią.
Roksana Grzegorczyn:
Wyjazd udany w stu procentach. Jesteśmy dumne,
że mogłyśmy reprezentować naszą gminę i gimnazjum w tak wyjątkowym
miejscu, jakim jest Bruksela. Na mnie osobiście
duże wrażenie wywarło
spotkanie z byłym Przewodniczącym Parlamentu
Europejskiego profesorem
Jerzym Buzkiem. Spotkanie z ważną osobistością,
znaną z telewizji przebiegało w przyjemnej, wręcz
przyjacielskiej atmosferze.

Czy wiedza o Unii Europejskiej, którą przyswoiłyście jako uczestniczki
turnieju europejskiego jest
przydatna?
Roksana Grzegorczyn:
Wiedza na tematy unijne
okazała się przydatna już
podczas zwiedzania Parlamentu
Europejskiego,
kiedy mogłyśmy skonfrontować teorię książkową
z rzeczywistością. Myślę,
że wiadomości które posiadam z całą pewnością
wykorzystam na dalszych
etapach mojej nauki.
Weronika Koza: Od dziesięciu lat jako Polska jesteśmy w Unii Europejskiej,
a więc powinniśmy znać
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swoją europejską tożsamość i posiadać wiedzę
o innych krajach. Wiedza
zdobyta w czasie przygotowań do turnieju przydała nam się i zamierzamy
ją pogłębiać. Europa po
prostu „da się lubić”. Wyjazd do Brukseli stanowi
dodatkową motywację do
uczestnictwa w kolejnych
edycjach turnieju.
Dagmara Kaziród: Wyjazd ten był nie tylko bardzo
udany, ale też pożyteczny i naprawdę mogłyśmy
uzyskać wiele cennych,
praktycznych informacji,
a także porozmawiać ze
sławnymi i niespotykanymi
osobistościami. W naszym
spotkaniu w Belgii uczestniczyli dziennikarze oraz
politycy, którzy chętnie
dzielili się swoimi przeżyciami. To wszystko stanowi
dla mnie wielką zachętę do
dalszego zgłębiania wiedzy
o zagadnieniach związanych z Europą oraz Unią
Europejską.

Turniej Wiedzy o Unii Europejskiej jest cyklicznym
przedsięwzięciem realizowanym w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Ogrodzieniec
od 2004 roku. Inicjatorem
turnieju wiedzy europejskiej jest Andrzej Mikulski,
Burmistrz Miasta i Gminy
Ogrodzieniec, a realizacją
zajmuje się Gminne Centrum Informacji działające
w ramach Urzędu Miasta
i Gminy Ogrodzieniec. Od
2007 roku turniej odbywa
się pod honorowym patronatem prof. zw. dr hab.
Jerzego Buzka, b. Premiera RP, Przewodniczącego
Parlamentu Europejskiego, który jest fundatorem
nagrody głównej w postaci wyjazdu do Brukseli.
Tematyka turniejowa jest
zróżnicowana i dotyczy
między innymi współpracy
z gminami partnerskimi.
Od pierwszej edycji turnieju
przygotowaniem, organizacją i realizacją przedsięwzięcia zajmuje się Iwona
Rajca, pracownik urzędu.
Nagrodę główną w grupie gimnazjalnej otrzymują zdobywcy pierwszego
miejsca, przy czym warunkiem jest ukończenie 14
lat. Dotychczas do Brukseli
wyjechało 11 uczniów z terenu gminy Ogrodzieniec.
Dariusz Ptaś
Sekretarz
Miasta i Gminy
Ogrodzieniec
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ogrodzieniecka GAZETA

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z dnia 3 września 2014r.

w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgach wyborczych, numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy
(Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr
XXVIII/230/2012 z dnia 11 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Ogrodzieniec na
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII/371/2014 z dnia 22 stycznia
2014r,, podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz
o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do organów samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
OKRĘGI WYBORCZE

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Plac Wolności 25, II piętro pok. 32
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DODATEK WYBORCZY 2014

kandydat do Rady Powiatu
Zawierciańskiego

Okręg nr 3 Pozycja 2

Lista 25

Rafał Orman
mam 36 lat, ukończyłem studia z zakresu administracji, jestem drobnym przedsiębiorcą,
swój biznes prowadzę w Podzamczu.
Jako radny chciałbym zadbać o harmonijny
rozwój powiatu, przerwać dotychczasową
praktykę faworyzowania Zawiercia lub okolic,
z których pochodzi określony starosta.
Jeśli zdobędę samorządowy mandat, będę
walczył o maksymalne wykorzystanie dla
dobra Mieszkańców naturalnych atutów, jakie
posiadają Ogrodzieniec i Pilica.
Rozwój turystyki to moim zdaniem najbardziej pożądany kierunek rozwoju tej części
powiatu. Oczywiście takiego rozwoju, który
przyniesie zyski, ale równocześnie nie będzie
zbyt uciążliwy dla lokalnej społeczności.
Podzamcze, stanowiące jedną z najbardziej

atrakcyjnych krajobrazowo miejscowości
w Polsce, aż prosi się o średnią szkołę kształcącą specjalistów turystycznego biznesu, ratowników skałkowych i jaskiniowych. Będę
zabiegał o utworzenie takiej placówki.
Chcę również ożywić i zdynamizować współpracę małych i średnich przedsiębiorców, by
jako jednolita i połączona siła mogli ubiegać
się np. o unijne dotacje.
Jeden z moich bardzo konkretnych pomysłów
to utworzenie na szlaku wiodącym przez
Ogrodzieniec i Pilicę wypożyczalni rowerów.
Dałoby to zajęcie jakiejś części bezrobotnych
i na pewno uatrakcyjniło naszą ofertę dla
przyjezdnych.

Powiat nie kończy się na Zawierciu!

OGŁOSZENIE PŁATNE

Materiał sfinansowany ze środków KWW MOŻNA UCZCIWIE

Szanowni Państwo,

Naszym
kandydatem
nasz Burmistrz

Materiał wyborczy KWW Ruch Demokracji Lokalnej

DODATEK WYBORCZY 2014
GAZETA ogrodzieniecka
RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ

Andrzej

MIKULSKI

W YBORY SAMORZĄDOWE 2014
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Stabilny i zrównoważony
rozwój Gminy Ogrodzieniec
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OKRĘG NR 14 - Elżbieta Stane
k
Mam 57 lat, od urodzenia mieszkam
w Kiełkowicach. Jestem matką dwojga dorosłych dzieci
i babcią trojga wnucząt.
Moją pasją jest praca społeczna. W
latach 2007-2011
pełniłam funkcje sołtysa , a w kaden
cji 2010-2014 byłam
radną Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
.
Znam problemy mieszkańców.
W kadencji 2014-2015 chciałabym
zająć się następującymi
inicjatywami:
- budowa oświetlenia ulic Adwokackie
j
- dokończenie budowy chodnika wzdłu i Więcki,
ż ulicy Turystycznej,
- zakończenie budowy ulicy Łąki,
- siłownia na świeżym powietrzu
przy placu zabaw,
- wyznaczenie ścieżki rowerowej
po miejscowości,
- odwodnienie ulicy Starowiejskie
j,
- remont i odnowa zabytkowych kaplic
zek przydrożnych,
- zagospodarowanie kamieniołom
ów,
- współdziałanie z kołami myśliw
skimi w celu ochrony upraw przed
dzikami,
- remont budynku dawnej szkoły
podstawowej.
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OKRĘG NR 9 - Zofia Adamusińsk
a
Mieszkam w Ryczowie. Jestem emery
towaną
położną. Byłam radną Rady Miejs
kiej w
Ogrodzieńcu w trzech kadencjach
w katach
2002-2006, 2006-2010 oraz 20102014. W
czasie mojej służby samorządowej
byłam
powołana do Rady Społecznej SPZO
Zw
Ogrodzieńcu.
W przyszłej kadencji jako radna chcę
zająć się
następującymi sprawami:
- poprawa stanu dróg na terenie Ryczo
wa
(przede wszystkim ul. Kościelna),
- termomodernizacja budynku OSP
w
Ryczowie,
- budową parkingu przy Cmentarzu

Komunalnym w Ryczowie,
- zagospodarowanie terenu przy Mogi
le Poległych,
- doskonalenie poziomu i zakresu
usług medycznych w Gminie,
- promowanie walorów turystyczny
ch Ryczowa i okolic,
- wspieranie przedsiębiorczości miesz
kańców,
- poszukiwanie dróg rozwoju dla
Gminy i sposobów na tworzenie nowy
ch
miejsc pracy.

OKRĘG NR 15 - Janusz Łypaczewski
Mam 56 lat, jestem mieszkańcem Gulzowa, emerytowanym
hutnikiem.
Pełnię funkcję sołtysa Gulzowa od kilku kadencji. Jestem
prezesem OSP Gulzów. Aktywnie działam społecznie od
wielu lat. Byłem radnym Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
w latach 1998-2006. Skutecznie działałem na rzecz
infrastruktury drogowej - wybudowano wtedy drogi Gulzów
– Giebło oraz Mokrus – Kiełkowice. Wykonano również
dokumentację drogi Mokrus – Gulzów oraz rozwiązano
problem ogrodzenia cmentarza w Gieble przez wykupienie
terenów pod ulicę Krzywą.
Problemy, do których chciałbym powrócić po latach, a które
są wciąż aktualne to:
- budowa drogi Mokrus - Gulzów,
- odwodnienie Gulzowa,
- budowa zaplecza sportowego dla młodzieży,
- zwiększenie środków na Ochotniczą Straż Pożarną,
- współpraca z radnymi powiatowymi w celu poprawy stanu dróg powiatowych,
- skuteczne reprezentowanie interesów mieszkańców Gulzowa i Mokrusa i wspieranie
inicjatyw obywatelskich.
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Przygoda w Solnych Górach Bezpiecznie chce się żyć
Niedzielę, 12 października 2014, wychowankowie Świetlicy Środowiskowej z siedzibą w Gimnazjum w Ogrodzieńcu spędzili
w Kopalni Soli w Bochni. Wychowankowie
wzięli udział w programie integracyjnym pt.
„Przygoda w Solnych Górach”. Podzieleni
na dwie grupy (Miętuski i Celebryci) pod
opieką przewodników - animatorów i wychowawców Świetlicy zwiedzali zabytkową kopalnię oraz rywalizowali w grupach.
Członkowie poszczególnych grup, współpracując ze sobą, mieli do wykonania między innymi: odmierzenie (bez użycia wagi)
20dkg soli, zjazd na czas ze zjeżdżalni, budowę kasztu (na czas), budowę rurociągu
z plastykowych elementów, tak by piłeczka
mogła nim przedostać się na jego koniec,
konkurs cieśli (odcięcie drewnianej belki i
wbijanie gwoździ).
Całość zakończyła przeprawa łodziami
przez zalany solanką korytarz o długości
około 120 m, znajdujący się 230 m pod
ziemią. Ponadto część czasu spędziliśmy

na zabawach rekreacyjnych w leczniczym
mikroklimacie w Komorze Ważyn.
Na koniec przewodnicy - animatorzy podsumowali wyniki poszczególnych drużyn
(zwyciężyła grupa Miętusków) i obdarowali
każdego woreczkiem bocheńskiej soli.
Wszystkie konkurencje wzbudziły tyle pozytywnych emocji, że przez cały pobyt w
kopalni uśmiech nie znikał z twarzy wychowanków i opiekunów.
Wyjazd do Bochni został sfinansowany
ze środków budżetu Województwa Śląskiego i środków Gminy Ogrodzieniec w
ramach realizowanego zadania pod nazwą: Wzmocnienie działalności placówek
wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
(świetlic oraz klubów) funkcjonujących na
terenie województwa śląskiego. Program
socjoterapeutyczny „Twórcze JA”.
Anna Jurczak
Wychowawca Świetlicy
Środowiskowej

Wychowankowie Świetlicy Środowiskowej z siedzibą w Gimnazjum w Ogrodzieńcu wzięli udział w programie profilaktycznym „Bezpiecznie - chce się żyć”, który odbył się 18
września 2014 roku w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” w Zawierciu. Organizatorem
programu było Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Policjanci przedstawili podstawowe zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa oraz statystyki wypadków.
Zaprezentowane zostały także filmiki ukazujące ryzykowne zachowania i ich skutki.
Spotkanie zakończył koncert Łukasza Zagrobelnego.
Anna Jurczak
Wychowawca Świetlicy Środowiskowej

Z życia Świetlicy Środowiskowej
z siedzibą w ZSP w Ogrodzieńcu
W dniach 13-14.09.2014r.
Wychowankowie Świetlicy Środowiskowej z siedzibą w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ogrodzieńcu odwiedzili Wrocław.
W czasie dwudniowej wycieczki dzieci miały okazję zobaczyć m.in.: Panoramę Racławicką, Zoo, Ogród Japoński, Humanitarium, Most „miłości”.
Uczestnicy wycieczki sporo czasu spędzili także na poszukiwaniu wrocławskich krasnali.
Najwięcej jednak emocji wzbudziła wizyta w Manufakturze cukierków i lizaków „Słodkie
Czary Mary”, gdzie Wychowankowie zobaczyli jak wyrabia się słodycze i własnoręcznie
mogli zrobić sobie lizaka.
Wyjazd do Wrocławia został sfinansowany w 80% z budżetu województwa śląskiego
w ramach realizowanego przez Gminę Ogrodzieniec zadania Wzmocnienie działalności
placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlic oraz klubów) funkcjonujących na terenie województwa śląskiego „Wyjazd edukacyjno – poznawczy do Wrocławia
wieńczący cykl zajęć z profilaktyki uzależnień”
Justyna Żak
Podziękowanie!
W mieniu swoim i syna Michała składam podziękowanie dr M. Borowiczowi za 9 lat opieki
lekarskiej, opieki dobrej i pełnej empatii nad moją mamą śp. Anną Musialską – Bóg zapłać!
Dziękujemy pani Joli Ciołczyńskiej, która jest nie tylko pielęgniarką, ale przede wszystkim
człowiekiem, posiada empatię, serce. Jolu byłaś na każdy telefon, o każdej porze dnia,
nocy, byłaś wsparciem również dla mnie. Bóg Wam zapłać!
J. Musialska, ks. M. Musialski

Chcę podziękować Radzie Miejskiej i Radnym, że w październiku 2013 roku na sesji,
mogłam Wam przedstawić problem osób paliatywnych, a dotyczący składowania pampersów (120 sztuk miesięcznie). Okazało się, że podpisując umowę z firmą Remondis
zapomniano, że takowe osoby żyją w naszym środowisku (i nic się już nie dało zrobić do
obecnej chwili).
Również, że w czerwcu 2014r. na sesji mogłam Was poinformować, że zostaje zlikwidowana opieka długoterminowa, z dn. 1.07.2014r., o czym ani Rada Miejska jak i Radni
nie wiedzieli. Dziękuję, że mogłam o tych problemach ludzi ciężko chorych, starych powiedzieć, aby nie były pomijane i lekceważone, aby nie zapominano o ludziach starych
potrzebujących pomocy Naszej. Apeluję do Władz, które będą wybrane.
Z poważaniem J. Musialska
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W sercu tanecznego show
W niedzielę 26 października br. w hali OSiR II przy ul. Blanowskiej w Zawierciu odbył
się XXIX Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego. W godzinach dopołudniowych
rywalizowały tancerze w kategorii „A” i „B”. Natomiast o godz. 17.30 rozpoczął się turniej
mistrzowskich par klasy „S”. Imprezę poprowadziła Ivona Pavlović i Sławomir Kurzak,
którzy podrywali zawierciańską publiczność do dopingowania par tanecznych. .
Pary rywalizowały w dwóch kategoriach: tańce latynoamerykańskie (samba, cza – cza,
rumba, pasodoble oraz jive) i tańce standardowe (walc angielski, tango, walc wiedeński,
fokstrot). Podczas turnieju wystąpił Zespół Mażoretek „Fantazja” w Ogrodzieńcu (grupa
juniorek). W dwóch odsłonach zaprezentowały m.in. układ, za który zdobyły tytuł Mistrza
Polski 2014 podczas Mistrzostw Polski Mażoretek w Kędzierzynie Koźlu. Oba występy
bardzo podobały się publiczności, która licznie zgromadziła się w zawierciańskim OSiRze.
Również jurorce popularnego tanecznego show prezentacja naszych dziewcząt bardzo
się spodobała, co wyraziła zapraszając mażoretki na środek i jeszcze raz poprosiła o
ogromne barwa dla naszych mistrzyń. Obok „Fantazji” na scenie zaprezentowały się także: Akrobatyka AWF Katowice, Aleksandra Bednarz ze studia kształtowania sylwetki Fit
Wizja w Gliwicach w pokazie Pole Dance, Zespół Pieśni i Tańca Zawiercie, natomiast
turniej otworzył i zamknął pokaz tańca na rurze.
To niesamowite przeżycie być w sercu tego tanecznego show. Wspaniałe tancerki w
przepięknych strojach, przystojni tancerze, muzyka porywająca do tańca. Podczas turnieju trudno było oderwać wzrok od którejkolwiek z par. Emocje towarzyszące każdemu
tańcowi przyprawiały o dreszcze. Ognista samba, zmysłowa rumba, pikantne tango, dostojny walc, w każdym z tych tańców widać jak gesty i ruchy są wystudiowane. A pośród
tego wszystkiego nasze dziewczyny z własną oryginalną propozycją pokazu tanecznego
i perfekcyjnym jego wykonaniem.
Marta Bejgier

Zespół Echo na podium
W niedzielę 26 października br . Zespół Echo wystąpił podczas Festiwalu
Twórczości Seniorów „SENIORADA 2014”. Zespół
zaprezentował się w kategorii zespoły wokalne
i chóry zyskując uznanie
jury. W efekcie nasi artyści
z Zespołu Echo zdobyli III
miejsce. Gratulujemy naszym śpiewakom, jesteśmy
z Was dumni i czekamy na
kolejne sukcesy.

Ostatnie wyniki drużyn KS Giebło :
seniorzy KS Giebło – Olimpia Włodowice
Iskra Psary – KS Giebło
juniorzy młodsi
Unia Jaroszowiec – KS Giebło
KS Giebło – Trzy Korony Żarnowiec

5-4
2-2
0-17
5-3

Adam Głąb

ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZE WYKŁADY UTW W OGRODZIEŃCU,
KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W LISTOPADZIE 2014r.
13.11.2014r. – wykład pt. „Jak reprezentować nasze interesy w demokracji” wygłosi prof.
dr hab. Jacek Wódz - rektor WSB w latach 2002-2004, wykładowca w Katedrze Socjologii WSB oraz UŚ w Katowicach; od 1992 roku dyrektor Ecole Internationale de Sciences
Politiques w Katowicach; zainteresowania naukowe – socjologia polityki, antropologia
polityki, socjologia regionów, patologia społeczna
27.11.2014r. – wykład pt. „Mam do tego prawo. Prawo konsumenckie” wygłosi mgr
Katarzyna Stanek – Wojdyła Prawnik z wieloletnim doświadczeniem, prowadzi własną
kancelarię prawną. Zajmuje się głównie prawem cywilnym (spadki, darowizny, prawo rodzinne, ubezpieczenia społeczne, nieruchomości, prawo konsumenckie).
Przypominamy wykłady odbywają się w czwartki o godz. 16.30 w sali MGOK w Ogrodzieńcu.

ogrodzieniecka GAZETA

LISTOPAD 2014

GMINNE INWESTYCJE
LISTOPAD 2014r.

Jesienna aura sprzyja finalizowaniu rozpoczętych inwestycji i przedsięwzięć gminnych:
I. Nadal kontynuowane są prace w zakresie wyposażenia w urządzenia technologiczne II etapu oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu. Zgodnie z zawartą umową zakończenie prac ustalono na 28 listopada br.
II. Finalizowane są roboty w ramach „Budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi
wojewódzkiej 790 w miejscowości Giebło Kolonia”. (fot.)
III. Wykonano podbudowę w zakresie zadania „Rozbudowa drogi gminnej ulicy
Krótkiej w Fugasówce wraz z odwodnieniem – etap I odcinek od km. 0+00 do km
0+168” Prace mają się zakończyć do 20 listopada br. (fot.)
IV. Zakończono roboty ziemne II etapu „Rewitalizacji Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru” Planowany termin realizacji tego etapu określono
do końca listopada br. (fot.)
V. W celu prawidłowego odprowadzenia wód opadowych i zabezpieczenia posesji
przyległych przed zalewaniem do połowy listopada br. zakończony zostanie
remont fragmentu nawierzchni ul. Mieszka I w Ogrodzieńcu.
VI. W celu systematycznej realizacji usług porządkowych na terenie miasta i gminy
zakupiono zamiatarkę Citimaster 1200 oraz pług śnieżny.
VII. W celu usprawnienia realizacji usług komunalnych zakupiono koparko-ładowarkę.

ogłoszenia
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informacje

Nie pal śmieci

Wraz ze zmniejszeniem temperatur mającym miejsce w okresie jesienno-zimowym zauważamy znaczne pogorszenie jakości powietrza spowodowane procederem palenia
śmieci w przydomowych piecach. W niektórych miejscach dochodzi nawet do tego, że
zwykłe wyjście na spacer staje się niemożliwe z powodu dymu i pyłu w powietrzu.
Odpowiedzialność za taki stan ponoszą ludzie, którzy w ramach oszczędności palą
śmieci w piecach zatruwając siebie i swoich sąsiadów. Niektórzy ze śmieci uczynili główny materiał opałowy, a do sezonu grzewczego przygotowują się cały rok pieczołowicie
gromadząc wszelkie zużyte opakowania. Pomimo wejścia w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zakładającego segregację odpadów opakowaniowych, niektórzy mówią wprost: „jak ja oddam plastiki to czym będę palił?”.
Może przemówi do nich fakt, że palenie śmieci jest niekorzystne nie tylko dla zdrowia, ale
także dla pieca i przewodów kominowych. Na ściankach osadza się trudna do usunięcia
tzw. sadza mokra, co może prowadzić do zapalenia się przewodów, a w ostateczności
do pożaru całego domu. Zatkany komin to także przyczyna zatruć niewidocznym i bezwonnym czadem.
Pamiętajmy, że w procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura, gdy jest zbyt
niska – jak w przydomowych kotłowniach - w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo
szkodliwe. Temperatura spalania różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych
wynosi 200 - 500oC, a procesowi temu towarzyszy emisja zanieczyszczeń do atmosfery, takich jak: tlenek węgla, nieorganiczne związki chloru, nieorganiczne związki fluoru,
tlenki azotu, dwutlenek siarki, metale ciężkie. Ponieważ kominy gospodarstw domowych
znajdują się na niewielkich wysokościach niemożliwe jest wyniesienie zanieczyszczeń na
duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, czego efektem jest lokalny wzrost substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym.
Ponadto należy zwrócić uwagę, że wydajność energetyczna spalania śmieci jest niewielka, a może stać się przyczyną bardzo poważnych i „kosztownych” kłopotów.
Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np.
butelek typu PET, worków foliowych, odpadów z gumy czy lakierowanych materiałów.
W wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny, których
toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w
postaci chorób nowotworowych.
Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały organizm i chociaż skutki ich oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to gromadzące się toksyny mają znaczący
wpływ na nasze zdrowie. Często dolegliwości zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie dzieci są narażone na choroby związane z układem oddechowym i
obniżoną odpornością, która objawia się w formie alergii.
Palenie śmieci w domowych kotłowniach jest niebezpieczne i grozi wysoką grzywną
do 5 tysięcy złotych. Unikajmy nielegalnych sposobów pozbywania się śmieci, które
bez odpowiedniej technologii są dla nas zagrożeniem. Nie narażajmy siebie, rodziny,
sąsiadów na wdychanie związków toksycznych powstałych w procesach niewłaściwego
spalania! Nie trujmy środowiska oraz siebie nawzajem!
Referat
Przedsięwzięć Publicznych, Architektury,
Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska

Sprostowanie
W październikowym wydaniu Gazety Ogrodzienieckiej wkradł się błąd w nazwisku pani
Anieli Malec z Mokrusa, która w dniu 4 października 2014 r. obchodziła swoje 101 urodziny.
Za pomyłkę przepraszamy. Jubilatce składamy życzenia dużo zdrowia i samych pogodnych dni.
Redakcja GO
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nieustannie wpajali mnie i mojemu bratu idee patriotyzmu i
głębokiej wiary” – wspomina córka.

„Żeby Polska była Polską”

Wspomnienie o Mieczysławie Kuźniaku (1928-2014)

Wywodził się z pokolenia, dla którego głęboki patriotyzm,
honor i umiłowanie ojczyzny miało szczególne znaczenie.
Zbuntowany przeciw socjalistycznej rzeczywistości, gotów
do poświęceń i zawsze wierny ideałom – tak można scharakteryzować Mieczysława Kuźniaka. Urodzony w Ogrodzieńcu w 1928 r. w rodzinie Franciszka Kuźniaka i Janiny
z Janusów, szacunek dla polskości, ojczyzny i wiary potwierdzał całym swym życiem.
Mieczysław Kuźniak z wykształcenia był inżynierem hutnikiem. Pracował między innymi w Hucie Stalowa Wola oraz
Hucie Zawiercie, gdzie pełnił wysokie funkcje kierownicze.
Wśród pracowników był oceniany jako osoba wymagająca, ale jednocześnie sprawiedliwa.
W 1980 roku zaangażował się w działalność „Solidarności” w zawierciańskiej hucie. Stał się jednym z kilku liderów zakładowej „Solidarności”. Pracownicy sami sugerowali, aby kierował organizacją zawierciańskiego komitetu
„S”. Kilkanaście miesięcy „festiwalu Solidarności” zostało
przerwanych wprowadzeniem stanu wojennego. W nocy
z 12 na 13 grudnia 1981 r. milicjanci zabrali Mieczysława Kuźniaka z domu w Ogrodzieńcu. Został internowany
i przewieziony do Strzelec Opolskich, gdzie przebywał do
marca 1982 roku. Stamtąd przewieziony do Kokotka, a
wreszcie w połowie kwietnia do Zabrza, gdzie przebywał
do zwolnienia. Po latach często wracał we wspomnieniach
do tamtych dni:
„Zostałem internowany na podstawie bezprawnej decyzji
o internowaniu Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Katowicach. W tamtym okresie pozbawiony

byłem stałego kontaktu z moją rodziną, nie byłem informowany o tym, jak długo i gdzie będę izolowany. Pozbawiony
byłem wszelkich informacji dotyczących swojej pracy zawodowej. W okresie przed internowaniem miałem przecież ugruntowaną i stabilną pozycję zawodową w Hucie
Zawiercie, gdzie sprawowałem funkcję kierowniczą.... Ciągły lęk o bezpieczeństwo moich bliskich, niepewność co
do dalszych losów osobistych i zawodowych potęgowały
u mnie niewyobrażalne cierpienia psychiczne. Represje po
zakończeniu internowania dotyczyły nie tylko mojej osoby, ale także mojej najbliższej rodziny. W styczniu 1982
roku moja żona i córka (absolwentka anglistyki) zostały
wezwane do Wydziału Oświaty w Zawierciu, gdzie zostały
poinformowane, że nigdzie na terenie Polski nie znajdą zatrudnienia w zawodzie nauczyciela. Internowanie spowodowało więc nie tylko konieczność zmiany moich planów
egzystencjalnych i zawodowych, ale wywarło decydujący
wpływ na całe nasze dalsze życie - moje i moich bliskich.
Utrata wolności była tylko jedną z wielu uciążliwości, jakich ja i moja rodzina doznaliśmy w wyniku decyzji o internowaniu. Wobec licznych represji zostałem zmuszony do
opuszczenia kraju, długotrwałej rozłąki z krewnymi i przyjaciółmi, a przede wszystkim porzucenia całego dorobku
życia. W jednej chwili zniszczono moją karierę zawodową.
Zostaliśmy zmuszeni do rozpoczęcia od nowa życia w innym kraju, bez znajomości języka, braku doświadczenia
zawodowego, bez środków do życia...”*
Mieczysław Kuźniak był jedyną osobą, która została internowana na terenie naszej gminy. Co przyczyniło się do
decyzji o jego internowaniu? Czy była to pozycja w zakładowej „Solidarności”, umiejętność zjednywania sobie
ludzi, czy też inne powody? Odpowiedzi na te pytania nie
poznamy już nigdy.
Okazało się, że noc rozpoczęcia stanu wojennego w Polsce zaważyła na losach całej rodziny Kuźniaków z Ogrodzieńca. Rodzinie tej nigdy już nie było dane zaznać spokoju. Skazani na „tułaczkę”, życie w ciągłej niepewności,
rozłąkę i późniejsze dramaty to koszty działalności społecznej w imię wierności ojczyźnie.
Warto przytoczyć niezwykle piękne przeżycie, jakiego
doświadczyła córka państwa Kuźniaków – Aleksandra
Dziemiańczuk, mieszkająca w Stanach Zjednoczonych.
Porządkując dom nieżyjących już rodziców, w osobistych
rzeczach matki odnalazła wiersze, które Teresa Kuźniak
kreśliła na emigracji. „Widać w nich tęsknotę za Polską,
chociaż nigdy mama nie dała nam tego odczuć. Sądzę,
że smutek musiała gdzieś przelać, by nie gnębić nim
reszty rodziny. Rozterki duchowe rodziców nie były obce
żadnemu z nas. W głębi duszy zawsze byliśmy i jesteśmy
Polakami i zawsze tęskniliśmy za polskimi krajobrazami, a
przede wszystkim za rodziną. Moi rodzice byli wspaniałymi, zapobiegliwymi i wyrozumiałymi ludźmi. Zapewnili nam
wyrastanie w domu pełnym miłości, szacunku do bliźnich i

Karolinie, Pawłowi i Michałowi
składamy wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Jak długo żyjesz na Ojczystej niwie
Wśród bliskich osób i rodziny gronie
Słyszysz -nostalgia, ach co tam, pomyślisz.
Czytasz poezje pełne tęsknoty,
być może pomyślisz chwilętam także są kraje i piękne i żyzne.
Czy mój najpiękniejszy?
Czy bardziej mi bliski?
Żyć można wszędzie i ludzie są wszędzie,
Lecz tak jak matka, nawet niezbyt piękna,
Zapracowana, z poorana twarzą,
jest Ci najbliższa.
I nikt nie zastąpi, nie zajmie
jej miejsca w twym sercu.
Tak jest i z Ojczyzną, chociaż
uboga i pełna problemów.
Lecz jako matka zawsze cie przygarnie.
Czujesz jej ciepło i bliskość jej serca,
czujesz jaka bije dla ciebie niezmiennie.
W troskach pocieszy lub płacze wraz z Tobą.
I mówi „Nic to”, jak ten Mały Rycerz
Żegnając żonę kiedy szedł na boje.
I wtedy myślisz - „O moja Ojczyzno!”
Jako Mickiewicz pisał w poemacie
„Ty jesteś jak zdrowie”, ten kto Cię stracił
Dopiero się dowie jaka jesteś droga!
(Teresa Kuźniak)
Do domu przy ulicy Słowackiego w Ogrodzieńcu, Kuźniakowie mogli powrócić dopiero w latach dziewięćdziesiątych. Byli wspaniałymi ludźmi, dobrymi sąsiadami i
wiernymi przyjaciółmi. Zawsze otwarte drzwi ich domu,
niespotykana życzliwość, gościnność, pomoc której nikomu nie odmówili to w dużej mierze zasługa Teresy
Kuźniak (zm. 2011), wieloletniego pedagoga w Liceum
Ekonomicznym i Szkole Handlowej w Zawierciu. Mieczysław i Teresa Kuźniakowie do końca byli zaangażowani
w różnego rodzaju przedsięwzięcia społeczne, samorządowe oraz kościelne na terenie naszej gminy i powiatu.
Wszędzie obecni, a jednocześnie skromni, troszczyli się
niemal o wszystko, nie szczędzili wysiłku aby pomagać innym, zaś dzieląc się z innymi pozostawali prawie zawsze
anonimowi...
Mieczysław Kuźniak zawsze był wierny ideałom „Solidarności”, tej pierwszej „Solidarności”, która opierała się na
czystych intencjach, poświęceniu, rzeczywistym solidaryzmiei solidarności międzyludzkiej. Nie będzie przesadne
stwierdzenie, że dzięki osobom takim jak Teresa i Mieczysław Kuźniakowie możemy dzisiaj żyć w suwerennym
kraju, a w odniesieniu do tej rodziny słowa „Non omnis
moriar!” nabierają szczególnego znaczenia.
Dariusz Ptaś
*Fragment rozmowy z Mieczysławem Kuźniakiem, utrwalony przez autora niniejszego tekstu w 2008 roku.

Składamy Piotrkowi wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Taty
śp. Zbigniewa Pokorskiego

Taty
śp. Pawła Wacowskiego

Kapelmistrz oraz Koleżanki i Koledzy
z Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej
w Ogrodzieńcu

Kapelmistrz oraz Koleżanki i Koledzy
z Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej
w Ogrodzieńcu
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NOWOŚCI KSIĄŻKOWE W BIBLIOTECE
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu poleca na długie jesienne wieczory…
„Rodowód Łaski: Tamar” Francine Rivers, to pierwsza część fascynującej sagi o pięciu kobietach wymienionych w biblijnej genealogii Jezusa Chrystusa. Choć bohaterki tej
opowieści były kobietami starożytnego Wschodu,
ich historie mają zastosowanie w naszym życiu, w trudnych kwestiach, z którymi zmagamy się we współczesnym świecie. Kobiety te żyły na krawędzi. Miały odwagę. Podejmowały ryzyko. Dokonywały zaskakujących wyborów – i czasem popełniały ogromne błędy.
Nie były idealne, a mimo to Bóg posłużył się nimi w realizacji swego niezwykłego planu,
którego celem było objawienie Chrystusa – Zbawiciela świata.
Rodowód Łaski to powieść historyczna, której ramy wyznacza Biblia. Budując
na fundamencie Pisma Świętego, autorka stworzyła fabułę, dialogi, wewnętrzne motywacje bohaterów, a w niektórych przypadkach dodatkowe postacie.
Na końcu każdej z pięciu powieści znajduje się krótkie studium z pytaniami
do refleksji i dyskusji, zachęcające do bliższego zapoznania się z losami bohaterek
na kartach Biblii.
„Drzewo migdałowe” Corasanti Michelle Cohen,
jest to piękna książka, która uczy, że w życiu nie można tracić ani chwili.
Młody Palestyńczyk – Ahmad – żyje ze świadomością, że nie jest w stanie wygrać
z logiką okrutnej wojny. Dorasta w środowisku przesiąkniętym strachem przed utratą
domu, pracy albo życia. Najgorsza jest jednak obawa o bliskich. Nie wiadomo,
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co przyniesie jutro. W dwunaste urodziny Ahmad staje twarzą w twarz z najgorszymi
widmami. Siostra traci życie, ojciec z jego winy trafia do więzienia, izraelskie wojsko konfiskuje dom, a ukochany brat pała żądzą zemsty, która może go doprowadzić tylko do
zguby. Ahmad musi się zaopiekować skrzywdzoną rodziną i odnaleźć lepszą przyszłość
dla siebie. Obdarowany cudownym umysłem, zdolnym przełamać wszelkie matematyczne granice, chce dać nadzieję sobie, swoim bliskim i udręczonej ojczyźnie.
Napisana z rozmachem opowieść o rodzinie, miłości i przyjaźni, której tłem
jest konflikt, od pół wieku wyniszczający krainę drzew migdałowych.
„Dla Ciebie wszystko” Katarzyny Michalak to powieść odpowiadająca na pytanie,
czy potęga miłości wystarczy aby uratować czyjeś życie?
Rudowłosa Ania Kraska, która w Imię miłości przybyła do Jabłoniowego Wzgórza jako
drobna, wystraszoną 10-latka, w kolejnej części opowieści staje się piękną, pewną siebie
młodą lekarką. Jednak nie tylko ona będzie tu główną bohaterką - na jej drodze stanie
przerażony, bezbronny, porzucony przez matkę czterolatek.
Ania jest gotowa poświęcić bardzo wiele, żeby mu pomóc. To nie koniec niespodzianek
- losy Ani z Jabłoniowego Wzgórza dziwnym trafem splotą się z losami bohaterów Wiśniowego Dworku. Uczucia, intryga kryminalna, mafijne porachunki
i nadzieja na prawdziwą miłość to składniki tej emocjonującej lektury.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Sympatyków czytania
do odwiedzania naszej Biblioteki
i zapoznania się z interesującymi pozycjami książkowymi.

Wybory samorządowe 2014
W dniu wyborów 16.11.2014r. lokale wyborcze otwarte będą
w godz. 7.00 - 21.00
Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2014 dostępne
są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UMiG Ogrodzieniec
Kandydatami do Sejmiku Województwa Śląskiego z okręgu nr 7
z terenu Gminy Ogrodzieniec są:
Biedak Anna Helena, zamieszkała w Ogrodzieńcu, 45 lat, KKW SLD
Lewica Razem oraz Górnicki Edward Franciszek, zamieszkały
w Ogrodzieńcu, 67 lat, KW Samoobrona.
Kandydaci do Rady Powiatu Zawierciańskiego z okręgu nr 3
z terenu Gminy Ogrodzieniec
SKÓRA Paweł Tomasz zam. Kiełkowice, wiek: 34 Komitet Wyborczy PSL
KOWALCZYK Michał Antoni zam. Giebło, wiek: 44 Komitet Wyborczy PSL
DYSZY Lidia Halina zam. Ryczów, wiek: 64 Komitet Wyborczy PSL
MOŚ Agnieszka zam. Ogrodzieniec, wiek: 39 Komitet Wyborczy PSL
GIELAROWSKI Adam zam. Ogrodzieniec, wiek: 59 KW Prawo i Sprawiedliwość
PAŚ Wiesław Henryk zam. Żelazko, wiek: 65 KW Prawo i Sprawiedliwość
LATACZ Sylwia Marta zam. Giebło Kolonia, wiek: 33 KW Prawo i Sprawiedliwość
ROSÓŁ Marek Tomasz zam. Gulzów, wiek: 58 KW Prawo i Sprawiedliwość
KARCZ Henryk Władysław zam. Ogrodzieniec, wiek: 56 KW Platforma Obywatelska RP
CISZEWSKI Jarosław Artur zam. Ogrodzieniec, wiek: 55 KW Platforma Obywatelska RP
DZIENNIAK Agnieszka zam. Ogrodzieniec, wiek: 39 KW Platforma Obywatelska RP
JAWORSKI Stanisław Marek zam. Podzamcze, wiek: 49 KW Platforma Obywatelska RP
SPURGIASZ Anita Monika zam. Ogrodzieniec, wiek: 30 KW Platforma Obywatelska RP
PODSIADŁO Eugeniusz Florian zam. Podzamcze, wiek: 59 KKW SLD Lewica Razem
BRZOZOWSKI Leszek Andrzej zam. Kiełkowice, wiek: 42 KKW SLD Lewica Razem
ROMAŃSKA-BUJAK Katarzyna Ewa zam. Ogrodzieniec, wiek: 49 KKW SLD Lewica Razem
MILEJSKA Maria Wanda zam. Ogrodzieniec, wiek: 53 KWW NAW
PÓŁKOSZEK Michał Stanisław zam. Ryczów, wiek: 43 KWW NAW
BARTOS Aneta Anna zam. Gulzów, wiek: 41 KWW NAW
SZLACHTA Sławomir Dariusz zam. Mokrus, wiek: 47 zam. Mokrus, wiek: 47
JAROS Lech Paweł zam. Podzamcze, wiek: 55 KWW Można Uczciwie
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Nowinki Uniwersyteckie
W czwartek 30 października br. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu
odbył się wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu. Trzeci rok akademicki
rozpoczęliśmy podróżą do Japonii, w kolejną wyprawę zabrał nas mgr Paweł Mandryk,
który wygłosił wykład pt. „Czy Waikiki warte jest odwiedzenia? Atrakcje turystyczne Hawajów”.
Hawaje nazywane są „amerykańskim snem” nie bez kozery. Bajeczne plaże, słoneczna
pogodna, atrakcje dla turystów. Wykładowca oprócz informacji podstawowych, obdarzył
nas garścią zdjęć, filmików i ciekawostek dotyczących kultury Hawajczyków, tradycji,
zwyczajów i kuchni.
Już dziś zapraszamy na kolejny wykład, który odbędzie się 13 listopada, a wygłosi go
prof. Jacek Wódz, temat prelekcji „Jak reprezentować nasze interesy w demokracji” zapraszamy.
M. Bejgier
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KAMIENIARSTWO
OMAKS - SILL

BUDOWLANE

SCHODY

(wewnętrzne i zewnętrzne)

BLATY
PARAPETY
KOMINKI
POSADZKI
ELEWACJE

Posiadamy w sprzedaży
ponad 40 kolorów kamienia
dostępnych od ręki!

marmur - granit - aglomarmur
trawertyn - i wiele innych!

A
PRODUKCJ
I MONTAZ!

ul. Kluczewska 1D

www.tomaks-sill.pl
tel. 32 645 82 55
tel. 668 233 603

Produkujemy parapety stalowe o gr. 70 mm oraz aluminiowe o gr. 1,20 mm
W sprzedaży posiadamy również parapety PCV firmy VOX

OGŁOSZENIE PŁATNE

Ryczówek

UWAGA KONKURS!

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu ogłasza konkurs na
najciekawszą ozdobę świąteczną, związaną z tradycją Świąt Bożego
Narodzenia.
W konkursie mogą wziąć udział: rodziny (wnukowie z dziadkami,
rodzice z dziećmi), grupy znajomych – prace zbiorowe oraz uczestnicy
indywidualni.
Chętni do udziału w konkursie powinni do 8 grudnia 2014r. dostarczyć swoje prace wykonane z dowolnego tworzywa (np. drewno,
papier, modelina, masa solna, masa papierowa, słoma, siano, suszone
rośliny, tworzywa mieszane itp.), zaopatrzone metryczką (imię i nazwisko, adres uczestnika/uczestników).
Regulamin konkursu dostępny jest na stronach:
www.ogrodzieniec.pl i www.mgok.ogrodzieniec.pl i FB. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
Prace należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 24, 42-440 Ogrodzieniec,
tel. 326732044.
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