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Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej

Joanna Piwowarczyk

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro
mojej gminy i jej mieszkańców - to słowa ślubowania, które złożyli radni podczas inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 w dniu 23.11.2018r.
Obejmując urząd burmistrza uroczyście ślubuje, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy – w tym samym dniu została zaprzysiężona Anna Pilarczyk-Sprycha na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

Rada Miejska kadencja 2018-2023

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anna Pilarczyk-Sprycha

Sesja rozpoczęła się odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego, po którym nastąpiło
wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu oraz Burmistrza
Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Aktu wręczenia zaświadczeń dokonała przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej Elżbieta Milejska.
Po zaprzysiężeniu Burmistrz Miasta i Gminy Anna Pilarczyk-Sprycha podziękowała byłemu
przewodniczącemu Zygmuntowi Podsiadło i całej Radzie Miejskiej kadencji 2014-18 za pracę
dla dobra naszej gminy. Pani Burmistrz złożyła podziękowania także dla dotychczasowego
włodarza gminy Burmistrza Andrzeja Mikulskiego, który 16 lat swojego życia poświęcił na
rzecz gminy Ogrodzieniec.
Najważniejszym punktem obrad był wybór przewodniczącego oraz zastępców
przewodniczącego Rady Miejskiej. Nad prawidłowym przeprowadzeniem głosowania
czuwała komisja skrutacyjna w składzie: Wioletta Baran, Ilona Guzik, Beata Pawełczyk. W
wyniku głosowania tajnego funkcję przewodniczącej Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu objęła
Małgorzata Janoska, uzyskując bezwzględną większość głosów (15). W drugiej części sesji
dokonano wyboru wiceprzewodniczących Rady. Zostali nimi radni: Zbigniew Fabiańczyk (15
głosów za) i Michał Kusiak (15 głosów za). Na sesji powołane zostały Komisje Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu: Komisja Rewizyjna (przewodnicząca komisji Ilona Guzik), Komisja skarg,
wniosków i petycji (przewodniczący komisji Stanisław Smętek), Komisja Budżetu, Finansów i

Rozwoju Gospodarczego (przewodnicząca komisji Grażyna Gołuchowska), Komisja Oświaty
i Spraw Społecznych (przewodnicząca komisji Wanda Bednarz), Komisja Strategii, Rozwoju
i Promocji Gminy (przewodnicząca komisji Beata Pawełczyk).Porządek obrad poszerzono o
uchwały dotyczące: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Ogrodzieńcu, odwołania dotychczasowego Skarbnika Miasta i Gminy Anny Kuźniak,
powołania nowego Skarbnika Miasta i Gminy Arkadiusza Ilskiego.
Na sesję przybyli zaproszeni goście oraz liczni mieszkańcy gminy. Były gratulacje i
podziękowania. Pani Anna Krzemińska w imieniu Barbary Dolniak,wicemarszałek Sejmu
RP złożyła gratulacje dla Pani Burmistrz oraz wszystkich nowo wybranych radnych, życząc
jednocześnie wielu sukcesów w pracy na rzecz Ogrodzieńca. Do gratulacji i życzeń dołączył
także w imieniu swoim i pracowników urzędu Andrzej Mikulski - ustępujący Burmistrz Miasta
i Gminy oraz radni Powiatu Zawierciańskiego Maria Milejska i Stanisław Dąbrowa, sołtysi i
mieszkańcy.
Rada Miejska kadencja 2018-2023
Karolina Adamus, Wioletta Baran, Bożena Bednarz, Wanda Bednarz, Martyna Brożek,
Zbigniew Fabiańczyk, Grażyna Gołuchowska, Ilona Guzik, Beata Jakacz, Jerzy Janoska,
Małgorzata Janoska, Michał Kusiak, Beata Pawełczyk, Stanisław Smętek, Elżbieta Stanek.

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Ogrodzieniec!

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Wyborcom,
którzy uczestnicząc w wyborach samorządowych w dniu
21 października 2018 roku oddali na nas swoje głosy.
Naszym głównym celem będzie wypełnianie woli
Wyborców oraz staranne dbanie o równomierny rozwój
i pomyślność naszej Gminy.
Z wyrazami szacunku
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Małgorzata Janoska
Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Janoska i wiceprzewodniczący: Zbigniew Fabiańczyk i Michał Kusiak
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Wyniki wyborów do
Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu
Okręg nr 1
SMĘTEK Stanisław Karol KWW ZDROWA GMINA – 199
GÓRAŚ Tomasz Przemysław KW RUCH NARODOWY RP – 48
RYBIŃSKA Ilona Katarzyna KWW RDL – 70
LIPKA-STĘPNIEWSKA Maria Barbara KWW „OD INICJATYWY DO REALIZACJI” – 79

Burmistrz Miasta
i Gminy Ogrodzieniec
Wybory samorządowe
21.10.2018
liczba głosów
MIKULSKI Andrzej KWW RDL 				

1994

Okręg nr 2
GUZIK Ilona Justyna KWW „OD INICJATYWY DO REALIZACJI” – 131
MAJCHERCZYK Krzysztof Andrzej KKW SLD LEWICA RAZEM – 49
JAGŁA Paweł Zbigniew KW RUCH NARODOWY RP – 27
CHOLEWA Marek Bogdan KWW RDL – 53
APEL Krzysztof Ryszard KWW ZDROWA GMINA – 104

PILARCZYK-SPRYCHA Anna Jolanta KWW ZDROWA GMINA

3006

MIKULSKI Andrzej KWW RDL 				

39.88

Okręg nr 3
BEDNARZ Bożena KWW ZDROWA GMINA – 148
OLECHNOWICZ Wioleta Maria KKW SLD LEWICA RAZEM – 44
WRÓBEL Jakub Kazimierz KW RUCH NARODOWY RP – 49
CHOLEWA Janusz Michał KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 30
CIOŁCZYŃSKA Jolanta KWW RDL – 68
STĘPIEŃ Bogusław Stanisław „OD INICJATYWY DO REALIZACJI” – 69

PILARCZYK-SPRYCHA Anna Jolanta KWW ZDROWA GMINA

60.12

Okręg nr 4
PAWEŁCZYK Beata Renata KWW ZDROWA GMINA – 107
MUSIALSKI Krzysztof Tadeusz KW RUCH NARODOWY RP – 66
TRAWIŃSKI Łukasz Andrzej KWW RDL – 94
STYPA-RUS Beata Małgorzata „OD INICJATYWY DO REALIZACJI” – 64
Okręg nr 5
BROŻEK Martyna Aniela „OD INICJATYWY DO REALIZACJI” – 156
ORMAN Stanisław Bolesław KWW ZDROWA GMINA – 121
GAWEŁ Grażyna Małgorzata KWW GRAŻYNA GAWEŁ – 68
Okręg nr 6
JANOSKA Małgorzata KWW NASZA GMINA – 140
LIPKA Paweł Krzysztof KW RUCH NARODOWY RP - 64
BEDNARZ Edmund KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 18
KOŁODZIEJ Jerzy Adam KWW RDL – 28
Okręg nr 7
ADAMUS Karolina Halina „OD INICJATYWY DO REALIZACJI” – 107
WNUK Maciej Stanisław KW RUCH NARODOWY RP – 49
WOJDAS Zdzisław Tadeusz KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 30
CIOŁCZYŃSKI Dariusz Wojciech KWW RDL – 41
SŁOWIK Michalina Maria KWW ZDROWA GMINA – 53
Okręg nr 8
JANOSKA Jerzy Jan KW RUCH NARODOWY RP – 222
KALIŚCIAK Tomasz Tadeusz KWW RDL – 163
Okręg nr 9
BEDNARZ Wanda Maria KWW ZDROWA GMINA – 200
PIESZCZYK Karina Beata KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 45
GRZESIAK Janusz Wiesław KWW RDL – 183
POZORSKA Halina KWW ROZWÓJ GMINY – 46
Okręg nr 10
JAKACZ Beata Alicja KWW ZDROWA GMINA – 216
LIPA Halina KWW RDL – 82
Okręg nr 11
GOŁUCHOWSKA Grażyna Anna KWW NASZA GMINA – 276
GUZIK Dawid Adam KW RUCH NARODOWY RP – 61
Okręg 12
KUSIAK Michał Sergiusz KWW ZDROWA GMINA – 85
PODSIADŁO Zygmunt KKW SLD LEWICA RAZEM – 68
KUCHTA Marian KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 59
Okręg 13
FABIAŃCZYK Zbigniew KWW ZDROWA GMINA – 218
KAZIRÓD Mariusz Jan KWW RDL – 153
Okręg nr 14
STANEK Elżbieta KWW RDL – 141
SZLACHTA Anna Stanisława KWW ZDROWA GMINA – 97
Okręg nr 15
BARAN Wioletta Jolanta KWW ZDROWA GMINA - 178
JĘDRUSZEK Marcin Piotr KWW RDL – 115

% głosów

Frekwencja z dnia 21.10.2018r. 65.94 %

Wybory do Rady Powiatu
Zawierciańskiego
Radnymi Rady Powiatu Zawierciańskiego z okręgu nr 3 (gm. Ogrodzieniec, gm.
Pilica) zostali wybrani:
Maria Milejska 2048 głosów
Stanisław Dąbrowa 889 głosów
Barbara Laskowska 860 głosów

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
Z okręgu nr 7 obejmującego miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno,
Sosnowiec; powiaty: będziński, zawierciański mandaty otrzymali:
Rafał Porc, Wojciech Saługa, Mirosław Mazur, Katarzyna Stachowicz, Małgorzata
Zarychta-Surówka, Maria Materla, Jadwiga Baczyńska.
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100 lat Niepodległej
Joanna Piwowarczyk

Piknik militarno-muzyczny
Świętujmy Razem, świętujmy Radośnie – pod takim hasłem odbywały się gminne obchody
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W sobotę 10 listopada na skwerze przy
placu Wolności odbył się piknik militarno-muzyczny zorganizowany przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu we współpracy z Zarządem Oddziału Miejsko-Gminnego
OSP RP w Ogrodzieńcu oraz gminnymi jednostkami OSP Ogrodzieniec, OSP Mokrus,
OSP Ryczów, OSP Kiełkowice. Imprezę rozpoczął wspólny przemarsz ulicami Ogrodzieńca
mieszkańców wraz z władzami samorządowymi w asyście grupy rekonstruktorów, Orkiestry
Dętej z Giebła oraz Zespołu Mażoretek Fantazja.
Dla uczestników imprezy organizatorzy przygotowali wiele atrakcji zlokalizowanych
w różnych miejscach skweru. W wojskowym obozie Czarnego Rycerza zaprezentowano
uzbrojenie i broń – repliki oraz broń oryginalną np. czarnoprochową, kapiszonową,
rewolwerową. Każdy mógł wypróbować swych umiejętności na strzelnicy ASG. Propozycja
dla najmłodszych to malowanie buzi w barwach narodowych i samodzielne wykonanie
kotylionów w ramach warsztatów artystycznych. Śpiewający Sierżant zapraszał do wspólnego
śpiewania piosenek żołnierskich, a dzieci i dorośli mogli wykazać się podczas konkursów
militarnych, strzelania do celu, itp.

Oddali hołd

Joanna Piwowarczyk

W niedzielę, 11 listopada br. obchodziliśmy 100. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystości
udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, policji,
delegacje wraz z pocztami sztandarowymi wszystkich
gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i

Na mobilnej wystawie Ogrodzienieckiego Muzeum Pożarnictwa Zdzisława i Konrada
Wojdasów podziwiano gromadzone przez wiele lat historyczne eksponaty strażackiego
umundurowania i sprzętu gaśniczego. Ta niezwykła wystawa jest stale wzbogacana o nowe
eksponaty, które pokazywane są w różnych miejscach naszego regionu, np. na piknikach
rodzinnych i okolicznościowych imprezach.
Pod dużym, zadaszonym namiotem ustawiona została scena, na której odbywały się
występy artystyczne, m.in. śpiewanie pieśni patriotycznych. Pan Piotr Orman autor książki
„Wielka wojna na Jurze” opowiedział zebranym o przebiegu wydarzeń I wojny światowej
między Krakowem a Częstochową. Następnie odbyło się wręczenie nagród dla laureatów
II Gminnego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej, który odbył się w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w dniu 6 listopada br. oraz występ nagrodzonych osób. Zespół Echo i
Seniorzy z Ogrodzieńca zaprosili wszystkich do wspólnego śpiewania. Muzyczny wieczór
zakończył recital Andrzeja Kaima i jego gości – Wiktorii Pyrdoł i Marceliny Miśty.
Wydarzenie uświetniła swoją obecnością grupa rekonstrukcyjna „SRH 73 pułk piechoty
z Katowic”, która odtwarza tradycje pułku walczącego w okresie międzywojennym – jego
korzenie sięgają lat 1919-20, czyli początków Państwa Polskiego.
Dla wszystkich uczestników imprezy serwowany był ciepły poczęstunek – grochówka
przygotowana przez Spiżarnię – Nasz Polski Sklep i żurek strażacki przygotowany przez
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Ogrodzieńcu.

Zarządu Miejsko-Gminnego OSP, przedstawiciele organizacji
społecznych i jednostek organizacyjnych gminy, uczniowie i
nauczyciele gminnych szkół oraz liczni mieszkańcy.
W tym dniu uroczystości rozpoczęły się w Kościele
Parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego.
Dzisiaj dzień niepodległości. Dokładnie sto lat temu nasz
kraj mógł na nowo cieszyć się upragnioną wolnością po 123
latach zaborów – tymi słowami zwrócił się ks. prob. Jacek
Furtak podczas homilii mszy św. odprawionej w intencji
Ojczyzny.

Po zakończonym nabożeństwie uczestnicy obchodów
w asyście Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ogrodzieniec oraz
pocztów sztandarowych jednostek OSP przemaszerowali
na cmentarz komunalny i złożyli kwiaty pod pomnikiem
poległych.
Równo o godzinie 12.00 mieszkańcy gminy włączyli się w
akcję „Niepodległa do hymnu!”. Poza Ogrodzieńcem polski
hymn wybrzmiał jeszcze w ponad 600 miejscach w kraju i na
świecie.
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100 lat szkoły
w Gieble
Joanna Piwowarczyk

W sobotę, 17 listopada br. w Gieble odbyły się
uroczystości z okazji 100-lecia miejscowej Szkoły
Podstawowej. Na jubileusz przybyli liczni goście –
przedstawiciele władz samorządowych Gminy Ogrodzieniec
nowo wybrana Burmistrz Miasta i Gminy Anna PilarczykSprycha oraz ustępujący Burmistrz Andrzej Mikulski, Maria
Milejska, Radna Powiatu Zawierciańskiego, Alicja Omięcka
Dyrektor Stadionu Narodowego w Warszawie, Kazimierz
Horbatowski wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach,
Stanisław Hajduga były dyrektor szkoły oraz przedstawiciele
gminnych szkół i instytucji, uczniowie, rodzice, byli
nauczycie, absolwenci i sympatycy szkoły.
Uroczyste obchody rozpoczęły się mszą św. w Kościele
Parafialnym w Gieble. Po jej zakończeniu w remizie OSP
nastąpiło oficjalne otwarcie uroczystości oraz część
artystyczna.
Kiedy w połowie lat 60-tych XX w. rozpoczynałem pracę
jako niespełna 19-letni absolwent Liceum Pedagogicznego
budynek obecnej szkoły już był, ale nie było w nim
kanalizacji, wody, ogrzewania CO. Toalety były na zewnątrz.
Droga przez wieś była „biała”. Nie było połączenia z
sąsiednimi miejcowościami. Nauczyciel z Gulzowa docierał
piechotą. Drugi nauczyciel z Pilicy przyjeżdżał na rowerze.
Remiza też nie wyglądała tak jak dziś - to była chatka, w
której często odbywały się potańcówki i zabawy ludowe.
Wieś żyła i bawiła się wspólnie. Gdy zostałem powołany
do wojska, to co tydzień dostawałem kilkadziesiąt listów
od dzieci. Ja nie byłem rodowitym gieblaninem, ale od
razu poczułem tu więź ze środowiskiem, która trwa do dziś,
choć już 19 lat jestem na emeryturze – tymi słowami zwrócił
się podczas ceremonii powitalnej Stanisław Hajduga, były
dyrektor szkoły – który wspomniał nieżyjących nauczycieli –
kolegów i koleżanki: Ryszarda Kijasa, Józefę Łypaczewską,
Dorotę Mikodę, Wandę Kijas, Włodzimierza Mogiłę.
Były gratulacje, życzenia i kwiaty, które w imieniu
społeczności szkolnej odbierała Ewa Rudnicka, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Gieble.
Sto lat temu szkoła znajdowała się zupełnie gdzie indziej
– w dworskich czworakach i w różnych miejscach, które

dzisiejszej szkoły nie przypominają. Dopiero w 1962 roku
szkoła przeniosła się do tego budynku. I on też wyglądał
zupełnie inaczej niż obecnie – mówi Ewa Rudnicka, dyrektor
szkoły.
W części artystycznej w role postaci w przedstawieniach
wcielili się uczniowie i absolwenci. Zespół „Malwinki”
zaśpiewał znane wszystkim piosenki ludowe.
Następnie obchody 100-lecia placówki, zostały
przeniesione w mury szkoły, gdzie przygotowano
wystawy okolicznościowe oraz słodki poczęstunek. W
„kawiarence wspomnień” odbywał się pokaz multimedialny
przedstawiający zdjęcia poszczególnych roczników uczniów
wraz z nauczycielami. Każdy mógł pośpiewać razem z
zespołem uczniów w „kawiarence muzycznej” i zobaczyć jak
wyglądała klasa szkolna dawniej. Odbył się również pokaz
dawnych zabaw dziecięcych oraz pokaz mody obowiązujący
w ostatnim stuleciu.

Bezpłatne szkolenie
komputerowe i/lub językowe
Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach komputerowych przygotowujących do zdobycia
ogólnoświatowego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych IC3 lub językowych (angielski / niemiecki / francuski) dla
osób, które spełniają poniższe kryteria:
• w wieku 25+
• zamieszkujących teren gmin subregionu centralnego woj. śląskiego
• zatrudnionych
• chcących podnieść swoje kwalifikacje i pozycję na rynku pracy.
Oferujemy:
• bezpłatne szkolenie komputerowe i/lub językowe przygotowujące do zaliczenia egzaminu certyfikującego
• bezpłatny udział w egzaminie na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu
• materiały dydaktyczne
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
• możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu
• serwis kawowy
• wspaniałą interaktywną atmosferę zajęć w kameralnych 12 osobowych grupach.
Zgłoś się! Podwyższ swoje kwalifikacje! Rekrutacja już trwa zatem pilnie zapraszamy do kontaktu osoby chętne do
uczestnictwa w szkoleniu – ilość miejsc ograniczona.
Zainteresowanych proszę o kontakt z:
Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ogrodzieńcu

Warto skorzystać, zadzwoń - tel:326732044

Był to dzień pełen wrażeń. Szkoła w Gieble jest
nowoczesną placówką, w której realizowane są projekty
edukacyjne. Szkoła ciągle się rozwija, dba o tradycję i
wychowanie patriotyczne.
Szczegółowa relacja z wydarzenia w kolejnym wyd. GO

Żeby Polska
była Polską
Beata Stypa-Rus

8 listopada 2018r z okazji zbliżającej się 100 rocznicy
odzyskania niepodległości, sekcja literacka działająca przy
UTW w Ogrodzieńcu przygotowała krótki montaż słowno –
muzyczny.
Pod czujnym okiem p. Marianny Guzik panie: Lucja
Andrzejewska, Alfreda Radke oraz Ewa Pilarska przypomniały
teksty polskich poetów , które w pełni przedstawiają ogrom
tragedii tamtych dni, a to wszystko przy dźwiękach piosenki
„Żeby Polska była Polską” w interpretacji Andrzeja Kaima.
Odwaga, męstwo a przede wszystkim patriotyzm
doprowadziły do zwycięstwa i tak jak napisał Leopold Staff
„Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Lecz czymś największym, czym być można: Sobą!”
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Kinga Musiał

„Ready, steady, go, czyli od pomysłu do realizacji
pierwszej edycji wyprzedaży garażowej w Ogrodzieńcu”.

Rus, a potem panią Martą Bejgier. Wszystko poszło jak
lawina i w ciągu 2 tygodni udało się zorganizować pierwszą
wyprzedaż garażową, na którą zgłosiło się 9 osób chętnych
wyprzedawać. Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że
nie są to tylko mieszkańcy Ogrodzieńca, ale też Zawiercia,
Cementowni i Podzamcza, którzy z uśmiechem na ustach
przybyli do nas w sobotę 27.l0.2018 z pełnymi walizkami i
pudłami najróżniejszych rzeczy i od godziny 9.00 rozpoczął
się handel. Kupić można było wszystko: począwszy od
ubrań, gier i ręcznie robionych zabawek, na maszynie do
pisania, szkle i porcelanie kończąc. Pomyślałam: „nieźle, jak
na pierwszy raz”, a chętnych na poprowadzenie własnych
stoisk mamy więcej. Sukces pełną parą! Miałam okazję
porozmawiać z każdym ze sprzedających, a ich pozytywne
podejście do wyprzedaży utrzymało mnie w przekonaniu, że
ta inicjatywa ma sens, w związku z czym będą kolejne edycje.
Zachęcam mieszkańców Ogrodzieńca oraz okolicznych
miejscowości do przyłączenia się do kolejnej wyprzedaży
garażowej oraz odwiedzenia strony MGOK w Ogrodzieńcu.
Chcemy, aby było to wydarzenie cykliczne, a uda się to tylko
z Waszą pomocą. Chętnych proszę o zgłaszanie swoich
stanowisk pod numerem 326732044. Zapraszamy!

Wiele razy obserwowałam oraz uczestniczyłam w
wyprzedażach garażowych i targach staroci za granicą.
Uznałam, że to fantastyczna inicjatywa, która ma same plusy,
bo przecież ktoś chce sprzedać, inny okazyjnie kupić, a przy
tym jest to świetna okazja do poznania nowych ludzi i wyjścia
z domu w sobotni poranek. Idąc tym tropem zadałam sobie
podstawowe pytania, czyli: gdzie, jak i kiedy. Odpowiedzi
były proste. Gdzie? To musiał być nasz wspaniały MiejskoGminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu. Jak? Jak na
Na koniec wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy
wyprzedażach, które widziałam u naszych sąsiadów. Mniej
znaczy więcej. Wystarczy dach nad głową i stolik, a reszta uwierzyli i wsparli mój pomysł, a także przyczynili się do
dzieje się sama. Kiedy? W czasie, w którym dom kultury powodzenia tej akcji. Jesteście cudowni!
będzie dostępny, czyli jeszcze przed wielkim remontem
sali głównej. Jedna wizyta i telefon do domu kultury i bum,
stało się. Nawiązałam współpracę z panią Beatą Stypą-

Wieści z Preston

Moja Śnieżynka
Właśnie pomyślałem o Tobie ciepło
A ty spadłaś na mój policzek,
Prosto z nieba i powiedziałaś –„Jestem”
Tylko tam może być wszystko
Co najcudowniejsze na świecie .
Wiem, bo taka właśnie Jesteś.
Przyszłaś do mnie i przyniosłaś kawałek nieba,
które zostało z Tobą.
I nie roztopisz się, mimo że natrafiłaś na ciepło.
bo miłość przemienia Cię ciągle
W najpiękniejsze stworzenia światła
Jesteś tym całym moim Światem
Kiedy mogę słuchać, patrzeć lub dotykać.
Wtedy wiem, że prawdziwie przybywasz z nieba.
OGRODZIENIEC, Listopad 2017r.
Marian Witczak – słuchacz UTW
w Ogrodzieńcu

Kto ty jesteś? Polak mały…
Agnieszka Żak, Southport - Preston

Joanna Piwowarczyk

Na łamach Gazety Ogrodzienieckiej na prośbę Agnieszki
Żak, córki naszej redakcyjnej koleżanki Alicji Kmity-Żak
publikowaliśmy wiersze i informacje związane z 10-leciem
Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Pawła II w Preston w
Wielkiej Brytanii. Dzięki temu nawiązała się więź i szersza
współpraca między naszą Gazetą i Domem Kultury w
Ogrodzieńcu z tamtejszą szkołą. Dzieci z Preston w ramach
konkursu związanego z jubileuszem PSS przygotowały
prace plastyczne, które zostały zaprezentowane na
wystawie zatytułowanej „Polska w Preston” na zakończenie
Uniwersytetu Dziecięcego w MGOK w Ogrodzieńcu. W GO
ukazał się wiersz Leny Klimczak, który zajął pierwsze miejsce
w szkolnym konkursie.
Od Dyrekcji i Zarządu Polskiej Szkoły Sobotniej w
Preston na ręce naszej koleżanki napłynęły podziękowania,
które prezentujemy społeczności Ogrodzieńca.

Niedawno rozpoczął się nowy
rok szkolny. Dla mnie to drugi rok
pracy w Polskiej Szkole Sobotniej w
Preston. Najpierw zaznajamiałam się
z tą szkołą, jako rodzic, bo mój syn
uczęszcza tutaj już czwarty rok. Potem
zdecydowałam się podjąć wyzwanie i
dołączyłam do grona ludzi, dla których
praca w tej szkole jest pasją, ale też
poświęceniem.
Polskie Sobotnie
Szkoły to nietypowe szkoły językowe.
Oferują one nie tylko naukę pisania
i czytania w języku polskim, naukę
historii i geografii Polski, ale coś
bardziej cenniejszego i ważniejszego.
A mianowicie możliwość obcowania
i
funkcjonowania
w
polskim
środowisku, gdzie język polski
jest konieczny, aby celebrować
polskie święta i kultywować polskie
tradycje, aby czytać polskie książki
i polską prasę i co najważniejsze –
by rozumieć polską mentalność. W
szkołach tych celebrujemy typowe
polskie święta jak Dzień Mamy, Dzień
Babci i Dziadka, Wigilie i Jasełka,
Wielkanoc i święta patriotyczne. Tak
i też było w ostatnio. Świętowaliśmy
100 – lecie odzyskania przez Polskę
niepodległości. W sobotę odbyła
się uroczysta akademia, na której

wspólnie dzieci, rodzice i nauczyciele
śpiewali pieśni patriotyczne przy
akompaniamencie
gitary.
Był
prezentowany film, który nakręcili
najstarsi uczniowie naszej szkoły
wspólnie ze swoim wychowawcą.
Pokazali w nim, czym jest dla nich
Polska i zarejestrowali wspólne
odśpiewanie hymnu Polski wraz z
uczniami z jednego z katowickich
liceów ogólnokształcących. A na
koniec odbył się występ naszej
chluby, czyli zespołu „Krakowiak”,
który zaprezentował polskie tańce
ludowe. W niedzielę było bardziej
uroczyście. Najpierw msza za
Ojczyznę z udziałem zaproszonych
gości, a wśród nich pani konsul z
Konsulatu w Manchesterze. Potem
występ uczniów naszej szkoły, wspólny
śpiew i uroczysty obiad u naszego
księdza w budynku parafialnym. W
taki właśnie sposób uczymy szacunku
do ojczyzny, flagi i innych symboli
narodowych. Uczymy historii Polski
– a szczególnie ważnych dat, takich
jak choćby 11 listopada 1918 roku.
Uczniowie najstarszych klas zapalają
znicze na grobach polskich żołnierzy i
weteranów wojennych, a także wraz z
polskimi weteranami wojennymi biorą

udział w paradzie, która upamiętnia
poległych żołnierzy w dwóch wojnach
światowych. W Wielkiej Brytanii jest
to Dzień Pamięci. Tak i też było w
tym roku. Dzień Pamięci i Narodowe
Święto Niepodległości to ta sama
data – 11 listopada.
Polskie Szkoły Sobotnie ułatwiają
przepływ informacji, oferują dużo
więcej dla dzieci niż rodzice mogą
zaoferować. Czasem jest pot, a czasem
łzy wzruszenia zarówno u uczniów,
rodziców jak i nauczycieli. Bo przecież
trzeba poświecić swój wolny czas. I to
nie jest tylko kolejny dzień nauki czy
pracy, ale także dodatkowe godziny
trzeba przeznaczyć na odrabianie
prac domowych, czy w przypadku
nauczyciela – na przygotowanie lekcji.
A tu dochodzą jeszcze uroczystości
szkolne i obowiązki wychowawcy.
Dla takich chwil jak ta, która miała
miejsce w miniony weekend, warto się
poświecić. Warto, żeby usłyszeć od
swojego syna – lubię śpiewać hymn
Polski, to był piękny dzień. Warto,
żeby zobaczyć na scenie dzieciaki ze
swojej klasy, które śpiewają, recytują
wiersze, czy tańczą krakowiaka. I
wreszcie warto, żeby usłyszeć – jestem
Polak mały.

Z wizytą na UŚ

Ewelina Grimm

24
października
uczniowie klas VII i VIII
Szkoły Podstawowej w
Ogrodzieńcu brali udział
w warsztatach na Wydziale
Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Śląskiego.
Tematami
warsztatów były: ,,Skała
naturalny nośnik informacji”
oraz ,,GPS”. Na zajęciach
dotyczących skał uczniowie
przypomnieli
sobie
podstawową klasyfikację skał

osadowych,
magmowych
i metamorficznych. Dzielili
okazy skał na poszczególne
grupy używając kwasu
solnego. Natomiast na
drugich warsztatach po
wstępnym
wykładzie
młodzi studenci wzięli
udział w grze terenowej
Geocaching.
Zabawa
polegała na odnalezieniu
za pomocą urządzeń GPS
ukrytych wokół budynku

uniwersytetu skrzynek ,,skarbów”. Po odnalezieniu
poszczrgólnych skrzynek uczniowie zapisywali swoją
grupę w dzienniku znalezień. Uczniowie mieli także okazję
zwiedzić muzeum WNoZ, w którym to pomiędzy okazami
dinozaurów w wymiarach 1:1 wyeksponowane są gabloty ze
skamieniałościami, skałami i minerałami. Wizyty na Wydziale
Nauk o Ziemi to stały punkt w kalendzarzu wycieczek naszej
szkoły.
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ARKADIA
DOM POGRZEBOWY
rok założenia 1993

TEL. 695 729 499
jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę

Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 42

Serdecznie dziękuję za okazane zaufanie i oddanie na
mnie głosu w dniu wyborów 21.10.2018 r. Zobowiązuję
się do sumiennej pracy na rzecz naszej Gminy dla
wspólnego dobra wszystkich Mieszkańców.
Z wyrazami szacunku,
Ilona Guzik

OGŁOSZENIE PŁATNE

Składam serdeczne podziękowania wszystkim Mieszkańcom Giebła i Giebła Kolonii,
którzy oddali na mnie głos w wyborach do Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu.
Zapewniam, że nadal będę służyć Państwu swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem.

Z wyrazami szacunku
Elżbieta Stanek

OGŁOSZENIE PŁATNE

Z poważaniem
Wanda Bednarz
Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękuję za poparcie w wyborach samorządowych. Zaufanie jakim
mnie obdarzyliście zobowiązuje, dlatego zawsze służę pomocą i jestem otwarta na
Państwa opinie, uwagi oraz problemy.
Z poważaniem
Małgorzata Janoska
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w wyborach do Rady Miejskiej w
Ogrodzieńcu oddali na mnie swój głos. Zapewniam, że nadal będę działać na rzecz
rozwoju sołectwa Podzamcze i gminy Ogrodzieniec.
Łączę wyrazy szacunku,
Grażyna Gołuchowska
Wszystkim Wyborcom bardzo serdecznie dziękuję za zaufanie i poparcie mojej
kandydatury w wyborach samorządowych w dniu 21.10.2018r. Mam nadzieję, że
wspólna praca na rzecz naszej lokalnej społeczności przyniesie oczekiwane przez
Was efekty.
Z poważaniem,
Bożena Bednarz
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie głos w wyborach
samorządowych 2018r. Będę się starać reprezentować Gminę Ogrodzieniec z jak
najlepszej strony.
Dziękuję serdecznie
Beata Pawełczyk

OGŁOSZENIE PŁATNE

Składam serdeczne podziękowania mieszkańcom Kiełkowic,
którzy po raz kolejny obdarzyli mnie zaufaniem, oddając na mnie
swój głos w wyborach do Rady Gminy. Nadal będę służyć Państwu
swoją pracą i doświadczeniem.
Gratuluję wszystkim, którzy te wybory wygrali.

Drodzy Wyborcy!
Składam serdeczne podziękowania za zaufanie i poparcie w wyborach
samorządowych. Zrobię wszystko, aby nie zawieść pokładanych we mnie oczekiwań.

OGŁOSZENIE PŁATNE

Dziękuję serdecznie i łączę wyrazy szacunku
Zbigniew Fabiańczyk

Bogusław Stępień

OGŁOSZENIE PŁATNE

Zrobię wszystko, by nie zawieść Waszych oczekiwań!
Karolina Adamus

Serdecznie Państwu dziękuję za udział w wyborach, a w szczególności
Mieszkańcom osiedla „Złote Piaski”, którzy zaufali mi i oddali na mnie swój głos.

OGŁOSZENIE PŁATNE

Dziękuję wszystkim mieszkańcom Józefowa oraz Cementowni, którzy oddali na
mnie głos. Dzięki Wam będę mogła reprezentować Was w Gminie Ogrodzieniec.
Wysoka frekwencja pokazuje jak ważne jest dla Was to co dzieje się wokół nas.
Ogromne podziękowania kieruję również dla ekipy KWW „Od Inicjatywy Do
Realizacji” za wsparcie i dobre słowo.

Wioletta Baran

OGŁOSZENIE PŁATNE
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Jestem zaszczycona, że obdarzyliście mnie Państwo w wyborach
samorządowych mandatem zaufania na kolejne lata.
Pragnę podziękować za ogromne poparcie i wyrazy sympatii.
Ze swej strony dołożę wszelkich starań, by nie zawieść danego
mi zaufania.
Łączę wyrazy szacunku
Maria Milejska
Radna Powiatu Zawierciańskiego

Serdecznie dziękuję Wyborcom okręgu nr 15 obejmującego Mokrus i Gulzów, którzy w
dniu 21.10.2018r. obdarzyli mnie zaufaniem i zagłosowali na moją kandydaturę do Rady
Miejskiej w Ogrodzieńcu. Zapewniam, że nadal będę sumiennie wykonywać obowiązki
radnej.

OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE

Szanowni Wyborcy!

OGŁOSZENIE PŁATNE
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www.arkadia-ogrodzieniec.com.pl
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W związku z kończącą się kadencją 2014
- 2018 pragnę podziękować mieszkańcom
Podzamcza za obdarzenie mojej osoby
zaufaniem i poparciem w wyborach na radnego w latach
2010 - 2014 oraz 2014 - 2018. W ostatniej kadencji miałem
możliwość reprezentować Was jako Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ogrodzieńcu, natomiast w latach 1998-2002 miałem
przyjemność reprezentować Was jako Burmistrz Miasta i Gminy
Ogrodzieniec
Lata te były ciężką pracą na rzecz mieszkańców
Podzamcza jak i całej Gminy Ogrodzieniec. W okresie tym
udało się zrealizować wiele inwestycji dzięki współpracy
radnych, burmistrza oraz różnych instytucji.
Pragnę przedstawić kilka osiągnięć zrealizowanych na rzecz
Podzamcza oraz Gminy Ogrodzieniec na łączną kwotę ponad
5 mln złotych:
• przebudowa sieci energetycznej (wymiana słupów linii);
• budowa oświetlenia ulicznego pomiędzy Podzamczem,
a Ogrodzieńcem;
• budowa oświetlenia ulicznego na ul. Morusy;
• wykonanie projektu rekonstrukcji Grodu Góra Birów;
• sądowe odzyskanie Zamku, jako własności Gminy i jej
mieszkańców;
• przebudowa Sanktuarium Matki Boskiej Skałkowej w
Podzamczu;
• podpisanie umowy o współpracy z włoską gminą Melissano,
niemiecką Gross Biberau, słowacką Spišske Podhradie
i kontynuacja współpracy z węgierską gminą Bogacs.
• przebudowa hotelu „Boner” - „Gościniec pod Lilijką”;
• termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Podzamczu,
• odbudowa boiska szkolnego,
• renowacja basenu;
• chodnik przy ul. Wojska Polskiego;
• budowa chodnika na ul. Morusy, celem zwiększenia
bezpieczeństwa mieszkańców w/w ulicy;
• bankomat w Podzamczu;
• OSP w Podzamczu - wstrzymanie likwidacji jednostki,
wymiana dachu, zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego
„Michaś”, termomodernizacja remizy;
• dokończenie asfaltu na ul. Szkolnej;
• przebudowa nawierzchni na ul. Zamkowej, przebudowa
oświetlenia;
• konserwacja i renowacja ruin Zamku;
• opracowanie i uchwalenie w 2018r Studium Uwarunkowań
i Kierunków Rozwoju Miasta i Gminy Ogrodzieniec;
Powyższe działania możliwe były dzięki współpracy z radnymi
Rady Miejskiej, Burmistrzem i pracownikami merytorycznymi
Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec za co serdecznie pragnę
podziękować.
Startowanie w tegorocznych wyborach samorządowych w
październiku 2018r podyktowane było chęcią dalszej gorliwej
pracy dla Was - mieszkańcy Podzamcza oraz na rzecz całej
Gminy Ogrodzieniec w której żyję i mieszkam ja i moi bliscy.
Kochani, dziękuję wszystkim, którzy w tegorocznych
wyborach samorządowych obdarzyli mnie zaufaniem i oddali
swój głos na moją osobę.
Wybranym radnym na lata 2018-2023 z Podzamcza życzę
sukcesu i równie efektywnych osiągnięć dla naszej małej
ojczyzny - Podzamcza.
Z poważaniem
Zygmunt Podsiadło

OGŁOSZENIE PŁATNE

Szanowni mieszkańcy
Podzamcza i Gminy
Ogrodzieniec

OGŁOSZENIE PŁATNE
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WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA
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Gimnastyka i coś więcej

jącej ćwiczenia uruchamiające wszystkie stawy i angażujące wszystkie mięśnie i
części rozluźniającej. Staram
się też przekazać uczestniczkom informacje na temat, co
wolno a czego nie w przypadku np. bólu kręgosłupa,
barku czy kolana. Wszystkie
Panie wiedzą też, że nigdy
nie wolno wykonywać ruchu,
który sprawia ból. To już dziesiąty rok, kiedy jesteśmy razem. Część osób jest ze mną
cały czas od początku, reszta
dochodzi i odchodzi. Nie
wszyscy kochają gimnastykę,
ale te panie, które już dłużej
ćwiczą nie wyobrażają sobie
dni bez naszych zajęć. To są
ich zajęcia, to jest czas wyłącznie dla tych pań, a one to
sobie bardzo cenią – dodaje
Halina Schmidt.
Sentencje prowadzącej
zajęcia Haliny Schmidt:
Najcenniejsze jest to, co
robimy same dla siebie.
Nie ma większego daru
niż dar własnego czasu dla
drugiego człowieka.
Sentencje uczestników
zajęć:
Im więcej gimnastyki, tym
mniej wycieczek do lekarza i
apteki.
Dość gapienia się w komputer i klikania ciągle w myszkę – idź na gimnastykę.
Grupa jest otwarta i zaprasza każdego, chcącego poprawić swoją kondycję fizyczną i samopoczucie. Zajęcia
odbywają się w poniedziałki i
środy od godz. 16.30 na sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu. Czas
zajęć 45 minut.

Od dziesięciu lat w Ogrodzieńcu prowadzone są zajęcia gimnastyczne dla osób w
zaawansowanym średnim wieku. Zajęcia mają na celu poprawę kondycji całego organizmu –
układu kostnego, krążenia i oddychania. Panie ćwiczą pod kierunkiem Haliny Schmidt, magistra
rehabilitacji ruchowej, która jest również instruktorem aerobiku.
Joanna Piwowarczyk

Od października 2008r.
dwa razy w tygodniu prowadzę zajęcia dla wszystkich
osób chcących poprawić
swoją kondycję fizyczną. Zaczęło się od mojego spotkania w ogrodzienieckim Kole
PZERiI, gdzie jako rehabilitant i instruktor aerobiku wyszłam z propozycją prowadzenia gimnastyki dla osób
w wieku średnim. Pani Zenia
Bednarz zorganizowała grupę osób zainteresowanych
takimi zajęciami i udało się.
Początkowo zajęcia prowadzone były w Domu Kultury,
ale ze względów technicznych przeniesione zostały na
salę gimnastyczną w Szkole

Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu. Obecnie działamy
w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nasza grupa
jest prężna i bardzo zintegrowana. Mimo że miałam
w ostatnim czasie problemy
zdrowotne i nie mogłam
prowadzić zajęć, nie wpłynęło to negatywnie na grupę.
Zastąpiła mnie p. Marianna
Guzik, dzięki której grupa
przetrwała i tak jesteśmy już
dziesięć lat – mówi mgr Halina Schmidt.
Dziesięć wspólnych lat to
okazja do uczczenia jubileuszu. W dniu 14 listopada br.
panie zorganizowały kawiarniane spotkanie. Najpierw

życzenia i podarunek „Skarby UNESCO” w wydaniu
albumowym od uczestników
zajęć dla pani Haliny. Przy
lampce wina i smacznym poczęstunku odżyły wspomnienia i ciekawe opowieści o
wspólnej pasji. Nie zabrakło
anegdot, wierszy, a nawet
konkursu „Czy znasz tego
sportowca?” Panie chętnie
dzieliły się swoimi spostrzeżeniami na temat korzyści
jakie przynoszą im zajęcia i
przebywanie w grupie. Dla
wszystkich pań zajęcia te
są sposobem na życie – są
okazją do wyjścia z domu i
przebywania w przyjemnej
atmosferze.

Biblioteka
poleca
Na chłodne, jesienne wieczory Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Ogrodzieńcu ma do zaoferowania swoim czytelnikom następujące
pozycje książkowe.
Pierwszą z nich jest książka „Ogródek na Twoim oknie”, której autorami są: Pia Beckman i
Ralf Efraimsson. Książka przedstawia 16 roślin, które można wyhodować w domu. Znajdziemy
tu między innymi: awokado, kiwi, mango, ziemniaki, słonecznik, narcyzy, ozdobną trawę,
marchew oraz amarylis. Dowiemy się z niej jak samodzielnie pozyskać nasiona i wyhodować
rośliny. „Ogródek na Twoim oknie” to pozycja, która może zaciekawić nie tylko młodszych
odbiorców. Porady dotyczące poszczególnych roślin zostały przedstawione krok po kroku.
Zaletą książki są liczne ilustracje oraz zbiór pojęć związanych z ogrodnictwem. Uprawa roślin
doniczkowych to dobry pomysł na nowe hobby, a także sposób, by nauczyć najmłodszych
odpowiedzialności i systematyczności.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Biblioteki.

przyjdźcie na kolejne zajęcia
– rozruszacie się i rozgonicie
bóle i będzie tylko lepiej.
Celem tej gimnastyki
jest uruchomienie wszystkich stawów, rozciągniecie
przykurczy i wzmocnienie
mięśni, co w efekcie prowadzi do większej sprawności i
wydolności mięśni. Uczestniczki tych zajęć po pewnym
czasie zauważają, że mogą
pozapinać sobie wszystkie
części garderoby, że łatwiej
im sięgnąć po szklankę postawioną na górnej półce,
łatwiej się uczesać, ubrać,
schylać. 45-minutowe zajęcia składają się z rozgrzewki,
części zasadniczej obejmu-

Oddaj przetrzymywane książki do
biblioteki bez konsekwencji!
Wstydzisz się oddać zaległe od długiego czasu książki?
Boisz się kary?
Zapraszamy!
Zachęcamy czytelników (szczególnie kilku i kilkunastoletnich
rekordzistów) do zwrotu książek przetrzymywanych do końca
grudnia 2018r. Książki oddasz bez konsekwencji
bez względu na to jak długo z nimi zalegasz.
Jeśli nie jesteś pewny czy nie przetrzymujesz jakichś
książek zachęcamy do odwiedzenia biblioteki i sprawdzenia.

OGŁOSZENIE PŁATNE

Kolejną książką jest „Pucio na wakacjach. Ćwiczenia wymowy dla przedszkolaków”,
której autorką jest Marta Galewska-Kustra. Książka wchodzi w skład serii: „Uczę się: mówić,
wymawiać, opowiadać”. Jest to czwarta część przygód Pucia, w której wraz z rodzinką spędza
wakacje na Kaszubach. „Pucio na wakacjach. Ćwiczenia wymowy dla przedszkolaków” to
książka wspierająca rozwój wymowy u dzieci. Pozycja ta skierowana jest do dzieci w wieku
od trzech do sześciu lat.

Czujemy się jak w rodzinie. Łamiemy się opłatkiem,
składamy sobie życzenia
świąteczne,
imieninowe,
śpiewamy „100 lat”. W szatni przed zajęciami dyskutujemy na różne tematy,
wymieniamy się różnymi
przepisami. Wspieramy się,
gdy ktoś choruje, odwiedzamy się. Gdy nie idziemy na
zajęcia np. z powodu choroby, to czegoś jakby brakuje
– tak argumentują potrzebę
spotkań uczestniczki zajęć
gimnastycznych. Rada dla
tych, którzy pierwszy raz
przyjdą na gimnastykę: Jeżeli dostaniecie zakwasów
to nie zrażajcie się tym, tylko
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Spotkanie z gwiazdą wolności w tle
22 października br. zintegrowani nauczyciele emeryci
przybyli do miejscowego Ratusza na nutkę pełną wspomnień
i wzruszeń. Nasza przewodnicząca, Marianna Guzik, zadbała,
by pierwsza część spotkania miała wydźwięk historycznopatriotyczny ze względu na: 40 rocznicę kardynała Karola
Wojtyły na stolicę Piotrową i 100-lecie niepodległości Polski,
której ojcem był Marszałek Józef Piłsudski. Zebrane przez
koleżankę Mariannę błyskotliwe cytaty wypowiedzi obu
wielkich Polaków i osobiste odczucia zebranych, pozwoliły
na nowo zbliżyć się do Ich dzieł, stanowiących wymowny

testament narodowy dla nowych pokoleń. Uczuciom
towarzyszyły śpiewane pieśni i piosenki patriotyczne. Po
przerwie na poczęstunek i tradycyjną lampkę wina nastał
czas na minutki poetycko-satyryczne. Koleżanka Halina
Schmidt zasypała nas żartami na różne tematy, anegdotami
i satyrycznym utworem z wykorzystaniem cytatów z
Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza.
Koleżanka Alicja, mówiąc o sile poezji, wspomniała Józefa
Czapskiego, żołnierza, łagrowca i malarza, który w miejscu
kaźni dodawał wiary i nadziei współwięźniom wykładami o

literaturze. Oprócz swoich utworów przedstawiła dwa liryki o
tematyce biblijnej. Jej ulubiony, krzepiący w zawirowaniach
losu wiersz „Józef w studni” litewskiego poety, dysydenta,
Tomasa Venclovy. Drugi, Czesława Miłosza „Adam i Ewa” –
przesycony fredrowskim humorem.
Gdyby tematykę koleżeńskiego spotkania przelać na
obraz, byłby to polski krajobraz z gwiazdą wolności.
Alicja Kmita-Żak

Akcja szkolna

Przegląd Świetlic

Szkoła Podstawowa w Ryczowie i ogólnopolska akcja:
I’m proud to be Polish – Jestem dumny, że jestem
Polakiem”
Rok 2018 to ważny rok dla Polski. Obchodzimy bowiem
setną rocznicę odzyskania upragnionej niepodległości po
123 latach. Aby uczcić to wydarzenie uczniowie naszej szkoły
zostali zgłoszeni przez p. Katarzynę Podsiadło i p. Katarzynę
Apel do udziału w ogólnopolskiej akcji „I’m proud to
be Polish – „Jestem dumny, że jestem Polakiem”. Tym
sposobem włączyliśmy się w obchody 100-lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę.
Zadaniem szkoły było wysłanie 100 kartek do 100 szkół
biorących udział w akcji. W projekcie brały udział szkoły z
całej Polski. Otrzymaliśmy kartki m.in. z Gdańska, Warszawy,
Kętrzyna, Opola, Poznania, a nawet z Litwy. Kartka musiała
zawierać napis „I’m proud to be Polish”, symbole związane
z odzyskaniem niepodległości oraz elementy związane z
miejscem zamieszkania, a także nazwę szkoły.
Uczniowie intensywnie pracowali nad wykonaniem prac
pod czujnym okiem p. Katarzyny Łachan. Dostaliśmy 100
kartek (DZIĘKUJEMY), które ozdobiły dolny korytarz naszej
szkoły. Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie i
pomysłowość. Jesteśmy z Was dumni i mamy nadzieję, że
Wy również jesteście dumni z siebie i z tego, że jesteście
Polakami.
JESTEŚMY DUMNI, ŻE JESTEŚMY POLAKAMI.

W dniu 9 listopada br. wychowankowie świetlic
środowiskowych uczestniczyli w szesnastej edycji Przeglądu
Kulturalnego Świetlic Środowiskowych pod hasłem „Białoczerwone piosenki”, który odbył się w Miejskim Ośrodku
Kultury w Zawierciu.
Iwona Rajca
Zdjęcia: Justyna Żak

Ślubowanie
pierwszoklasistów
Bożena Kajdan

W dniu 16 października 2018r. najmłodsi uczniowie
naszej szkoły złożyli uroczyste ślubowanie, a pani dyrektor
dokonała pasowania pierwszoklasistów na uczniów Szkoły
Podstawowej w Gieble. Na początku uroczystości uczniowie
zaprezentowali program artystyczny, przygotowany pod
kierunkiem wychowawczyni. Rodzice i starsi koledzy oraz
koleżanki z podziwem przyglądali się popisom artystycznym
uczniów, często nagradzając ich gromkimi brawami.
Ten pierwszy występ, przed tak liczną publicznością,
należy zaliczyć do udanych. Fakt ten został potwierdzony
wręczeniem pamiątkowych dyplomów przez wychowawcę
klasy. Pani dyrektor przekazała uczniom klasy pierwszej i
ich rodzicom serdeczne życzenia. Na zakończenie dzieci
zostały obdarowane przez rodziców prezentami – rogami
obfitości, co wywołało na ich twarzach ogromną radość. Po
zrobieniu pamiątkowych zdjęć wszyscy udali się do klasy na
poczęstunek, przygotowany przez rodziców.

Przemoc w rodzinie...
W przypadku przemocy domowej nie
sprawdza się powiedzenie: „co mnie nie
zabije, to mnie wzmocni”. Przemoc nie
hartuje człowieka, przemoc osłabia.

Przemoc w rodzinie jest problemem, który może dotknąć
każdego człowieka. Nie ma znaczenia ani wiek, ani rodzaj
wykształcenia, ani pozycja społeczna czy wykonywany
zawód. Wielu osobom krzywdzonym przez swoich bliskich
ujawnienie przemocy w rodzinie przynosi ulgę. Pojawia się
myśl, że wreszcie nie muszą ukrywać tego, co dzieje się w
domu, tłumaczyć swojego złego samopoczucia i wyglądu,
znajdować usprawiedliwienia dla agresywnych zachowań
partnera itp. Są gotowe opowiadać, co przeżyły, czego
doświadczyły i chcą podjąć działania, które przyczynią się do
poprawy ich sytuacji. U innych osób wzrasta poczucie wstydu,
że skrywana tajemnica rodzinna ujrzała światło dzienne.
Przemoc w rodzinie jest procesem. Osobie doznającej
przemocy nie jest łatwo jednoznacznie stwierdzić, kiedy
„to się zaczęło”. A przeważnie zaczyna się od drobnych
uszczypliwości, bagatelizowania potrzeb i opinii partnerki/
żony, złośliwego krytykowania i wyśmiewania – najpierw
bez świadków, a później także w obecności innych osób,
stopniowego ograniczania kontaktów z innymi ludźmi,
incydentów agresji fizycznej, a kończyć się może na
wyzwiskach, poniżaniu i brutalnej przemocy. 		
Jest bardzo prawdopodobne, że jeżeli doświadczasz
przemocy, to osoba, która cię krzywdzi, nadużywa alkoholu.
Nie usprawiedliwiaj przemocy faktem, że osoba, która cię
krzywdzi, pije alkohol lub jest od niego uzależniona!
W procesie wychodzenia z przemocy warto korzystać
ze wsparcia innych osób - bliskich (rodziny, przyjaciół,
znajomych) oraz specjalistów, zarówno pracujących w
placówkach w twojej gminie jak i działających w instytucjach
ogólnopolskich.

Gdzie szukać pomocy?
Jeśli doświadczasz przemocy, w gminie pomocy udzieli
ci Ośrodek Pomocy Społecznej i istniejący przy nim Zespół
Interdyscyplinarny. W jego skład wchodzą przedstawiciele
pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
Łączą oni swoje kompetencje po to, aby wspólnie
przygotować plan pomocy dla rodziny, w której dochodzi do
przemocy.
			
						
Poniżej są umieszczone niektóre dane kontaktowe:
• Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w
Ogrodzieńcu – 326709735
• Pełnomocnik Burmistrza do realizacji gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w Ogrodzieńcu – 326709736
• Dzielnicowy KP Ogrodzieniec – 798031266
• Kryzysowy Telefon Zaufania – 116123 czynny
codziennie w godzinach 14:00 – 22:00
• Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w
Rodzinie „Niebieska Linia”:
• Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 800120002
(bezpłatny)
• Porady e-mailowe: niebieskalinia@niebieskalinia.
info
• Strona internetowa: www.niebieskalinia.pl
• Konsultacje prawne – poniedziałek i wtorek w godz.
17:00 - 21:00, tel. 226662850, środa w godz. 18:00 –
22:00, tel. 800120002
Justyna Żak
UMiG Ogrodzieniec
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100 Lat Niepodległej
Karol Panek – obrońca Kresów

Maria Lipka-Stępniewska

Dzisiejsza opowieść będzie ostatnią z tego cyklu.
Bohaterem tej gawędy będzie Karol Panek, którego
życiorys mógłby stanowić przykład patriotyzmu dla
młodego pokolenia, a zarazem pokazuje jak w pigułce,
skomplikowaną historię naszej Ojczyzny od końca XIX wieku.
Urodził się 6 sierpnia 1899 roku w Zdołbunowie na Ukrainie.
Dlaczego tam? A dlatego, że jego ojciec Jan Panek, o
którym pisałam dwa lata temu w cyklu o ogrodzienieckich
cementowniach, tam właśnie w Zdołbunowie budował
następną cementownię, już jako wynajęty fachowiec, a nie
właściciel. Mam przed sobą krótki życiorys sporządzony przez
Pana Panka w dniu 25.10.1977 roku dla Związku Inwalidów
Wojennych w Katowicach i stąd czerpię informacje, a także z
rozmów z Panią Anną Panek, córką Karola.
W latach 1916-1918 Karol Panek przebywał w Warszawie,
gdzie należał do tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej. Jego
komendantem był Janusz Kornacki.
W listopadzie 1918 roku wstąpił do Szkoły Podoficerskiej
w Warszawie. W dniu 7 stycznia 1919 roku w obliczu
wielkiego zagrożenia dla niepodległości Polski, po zaledwie
dwumiesięcznym szkoleniu, wysłany zostaje wraz z III
Batalionem Strzelców Warszawskich na Front Ukraiński w
Galicji.
Dnia 19 lutego 1919 roku w czasie oblężenia Bełza
zostaje ciężko ranny w lewą nogę, przebywa w szpitalu, a
później na rekonwalescencji. Pani Anna opowiadała mi, że
Ojciec miał zdjęcia oddziału w białych kombinezonach, w
których podczas zimowych walk ubrani byli żołnierze i, że
te zdjęcia przekazał do Związku Inwalidów w Katowicach.
Zaintrygowało mnie to – białe kombinezony? Przecież to rok
1919, znamy takie zdjęcia, ale z II wojny światowej. A sama
obrona Bełza, też o tym nic nie słyszałam. Ruszyłam więc tym
tropem i oto rewelacje, do których dotarłam.
„Obrona miasteczka Bełz – o tej historii uczono
młodych oficerów”. To tytuł publikacji ppłk Andrzeja Łydki
z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
pasjonata historii.
28 stycznia 1919 roku miasteczko Bełz zostało opanowane
przez grupę taktyczną „Bełz” dowodzoną przez płk Leona
Bebeckiego, weterana wojny rosyjsko – japońskiej i byłego
dowódcę 5 Pułku Legionów „Zuchowatych”. Grupa składała
się z trzech baonów piechoty, dwóch szwadronów kawalerii
oraz dwóch baterii artylerii. Organizacyjnie wchodziła w
skład Grupy Operacyjnej „Bug” dowodzonej przez gen.
Jana Romera (brata znanego geografa – Eugeniusza). Dalsza
ofensywa ze względu na przewagę wojsk ukraińskich, była
niemożliwa. Pułkownik Babecki postanowił broniąc Bełza,
związać znacznie siły ukraińskie i odciążyć polskie oddziały
na kierunku Lwowa, stosując taktykę obrony aktywnej użytej
przez Burów przeciwko Brytyjczykom.
Aktywność ochrony Bełza polegała na ciągłym nękaniu
nocnymi wypadamy oblegającego miasto przeciwnika.
Niektóre akcje wykonywano w maskujących „płaszczach
śniegowych”, którymi były białe koszule nałożone
na mundury. Maskowanie oraz dokładna znajomość i
wykorzystanie terenu zapewniały uzyskanie zaskoczenia i
przewagi nad silniejszymi liczebnie oddziałami Ukraińców.
Podczas każdego wypadu zadawano oblegającym ciężkie
straty, brano jeńców i rekwirowano żywność dla oblężonych.
„Za dzielność i wierną służbę Ojczyźnie ku pamięci
przebytych bojów w obronie Lwowa i Kresów Wschodnich w
r. 1918-1919 odznaką honorową „Orlęta” nadaję.
Dowódca Armii „Wschód”
Odznakę ustanowił 18 marca 1919 roku dowódca
Armii „Wschód” gen. Tadeusz Rozwadowski, za czynną
służbę wojskową w Galicji Wschodniej, pełnioną za jego
dowództwem po dzień 19 marca 1919 roku. Generał
nadawał odznakę osobiście wraz z podpisem na dyplomie.
Po jego śmierci w 1928 roku nikt nie był uprawniony do jej
przyznawania.
Karol Panek taką odznakę otrzymał. Pani Anna Panek
udostępniła mi dokumenty i wspaniałe zdjęcia ze swojego
rodzinnego archiwum.
Zdjęcie przy stołach opisane jest na odwrocie „Wielkanoc
1919r. 3 Baon Strzelców Warszawskich Bełz”
Karol Panek siedzi na ławce jako piąty od lewej.
Następnie zdjęcie opisane jest następująco: Dęblin
1.09.1919r. Karol Panek siedzi w pierwszym rzędzie jako

szósty licząc od lewej strony.
W Dęblinie stacjonował 15 Pułk Piechoty „Wilków”,
który brał udział w wojnie polsko – bolszewickiej i w bitwie
warszawskiej. W swoim życiorysie Karol Panek zapisał, że w
roku 1920 był jeszcze dwukrotnie ranny, w dniu 24.06.1920
roku koło miejscowości Zwiahel, drugi raz został ciężko ranny,
w klatkę piersiową koło miejscowości Podhorce (ze słynnym
pałacem Sanguszków). Odniesione rany spowodowały
trwałe inwalidztwo. Zacięte walki pod Zwiahlem, z Konną
Armią Budionnego trwały od 24 czerwca do lipca 1920
roku. Siły bolszewickie nacierały coraz gwałtowniej i 4
lipca rozpoczęła się wielka ofensywa bolszewicka na całym
Froncie Zachodnim – od
granicy z Łotwą, aż do błot
poleskich.
Po ciężkim zranieniu
w klatkę piersiową pod
Podhorcami,
plutonowy
Karol Panek już do czynnej
służby nie wrócił. Po wojnie
wrócił do Ogrodzieńca i
podjął pracę w Cementowni
„Wiek”, gdzie pracował
bez przerwy do 1970 roku,
czyli w chwili przejścia na
emeryturę miał 71 lat.
Był wieloletnim Łowczym
kół łowieckich „Darz Bór” i
„Diana” i dlatego bardzo
dobrze zapamiętałam jego
postać, ponieważ kilka
razy w roku odwiedzał nasz
dom. Był wielkim pasjonatem myślistwa i bardzo etycznym
myśliwym. Kiedy rozpoczynałam zbieranie materiałów do
tego artykułu, razem z Magdą Zakrzewską – Stępień, moim
mężem Marianem wspominaliśmy postać Pana Karola
Panka, jako, że nasi ojcowie – Henryk Zakrzewski, Edmund
Stępniewski i Tadeusz Lipka byli myśliwymi i przez wiele lat
był On obecny w naszym życiu.
Co zapamiętaliśmy? Sympatyczną postać starszego pana,
o nienagannych manierach, zawsze ze skórzaną teczką,
zapinaną na dwa paski, zawsze w marynarce, spodnie pumpy
(to rzadko, ale były). Człowiek wielkiej kultury, życzliwy …,
lubiący towarzystwo i ciekawie opowiadający. W naszych
domach darzono go wielkim szacunkiem i zawsze to był –
„Pan Panek”.
Karol Panek zmarł 25 grudnia 1980 roku i spoczywa
wraz z żoną Olgą z domu Kattenbach na ogrodzienieckim
cmentarzu. Kończąc ten cykl muszę przytoczyć jeszcze
jedną zasłyszaną opowieść. Z terenu naszej gminy w
wojnie polsko – bolszewickiej wzięło udział ok. 60 żołnierzy.
Jedni zgłaszali się jako ochotnicy, inni byli żołnierzami z
poboru. Zdecydowana większość to bardzo młodzi chłopcy
osiemnasto, dwudziestoletni. Zwyczajowo chłopców
odchodzących do wojska odprowadzały całe rodziny,
przyjaciele, narzeczone. Wagony, do których wsiadali jadąc
na wojnę, podstawione były na bocznicy prowadzącej do
Cementowni, na tzw. Żeberku. W pamięci tych, którzy to
widzieli został lament matek żegnających synów, krzyk
młodych dziewcząt i skrywane łzy młodych żołnierzy. Jak silne
były to przeżycia, skoro po stu latach pozostały w pamięci
potomków świadków tych wydarzeń. Wielu z żołnierzy
zginęło w walkach, wielu wróciło, ale nie udało mi się
sporządzić choćby częściowej listy. Jak znam życie, dopiero
po zakończeniu tego cyklu zaczną napływać następne
informacje i obiecuję, że te najlepiej udokumentowane
jeszcze kiedyś opiszę, jeżeli nie w Gazecie Ogrodzienieckiej
to w książce o Ogrodzieńcu, nad którą pracuję.
Historia naszego miasteczka od lat jest moją pasją,
sposobem na życie i obok rodziny, głównym motorem moich
działań. Jej poznawanie stanowi źródło wielkiej satysfakcji,
jest źródłem wielu radości, ale też zaskoczeń (pozytywnych
i negatywnych).
Oświadczam więc, po raz pierwszy i ostatni, że każda
kartka papieru, każda kserokopia, każda odbitka zdjęcia,
każda książka, każde czasopismo zostały zapłacone z moich
prywatnych pieniędzy. Nigdy nie otrzymałam żadnego
wynagrodzenia za artykuł w gazecie, ani też za zajęcia
prowadzone w MGOK w ramach UTW. Swoje wyprawy do

Archiwów finansuję z własnych środków, wspomagana od
dwóch lat przez następną pasjonatkę Lidię Żak. Kupuję na
aukcjach zdjęcia i dokumenty, często sprzedawane przez
naszych mieszkańców. Ja nie sprzedałam dotychczas ani
jednej ogrodzienieckiej pamiątki, bo zbyt je cenię. Na

pytanie – „to po co to robisz?” Opowiadam, bo lubię, bo
wiem, że dzięki temu wiele osób dotychczas zapomnianych
zostało utrwalonych na kartach naszej historii, wiele
ciekawych opowieści przetrwa. Bo chcę być dumna z naszego
Ogrodzieńca, bo jestem ogrodzienianką z urodzenia i z
wyboru i kocham tę mieścinę z jej zaletami i wadami, mimo iż
okazało się, że nie zawsze z wzajemnością. Ale cóż, podobno
nieszczęśliwa miłość jest najtrwalsza.
Pozdrawiam serdecznie. M. L.-S.
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UTW
News

13.12.2018r.czwartek g. 16.30 Sala
Narad w Bibliotece wykład Trudna
sztuka przebaczania - ks. dr Mikołaj
Dziewiatowski

Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Zapraszamy słuchaczy UTW w Ogrodzieńcu
do udziału w zajęciach

Joanna Piwowarczyk

Sekcja Gimnastyki zdrowotnej – w każdy poniedziałek
i środę – godz.16.30- sala gimnastyczna w Szkole
Podstawowej w Ogrodzieńcu

Inauguracja VII roku UTW
W czwartkowe popołudnie, 18 października br. w
Miejsko –Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu
odbyła się uroczystości rozpoczęcia VII roku akademickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Inaugurację nowego roku
organizatorzy rozpoczęli wykładem poświęconym rocznicy
100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę,
który poprowadził prof. Mirosław Kisiel.
Gdzie słowo nie wystarcza, potrzebna jest muzyka
– śpiewanie rozwija nas wszechstronnie, oddaje nasze
marzenia, kształtuje postawy, wyrabia barwę głosu, rozwija
dykcję i intonację, pomaga w wysłowieniu się i przekazaniu
treści, których nie zawsze oddaje zwykłe słowo – tak o
muzyce i śpiewie mówił prof. Mirosław Kisiel, który zaprosił
wszystkich do wspólnego śpiewania piosenek i pieśni
patriotycznych.
W tym dniu wszyscy słuchacze złożyli ślubowanie, a nowi
studenci otrzymali indeksy i legitymacje studenckie.
Obecny na inauguracji przedstawiciel Akademii WSB –
Dominik Penar, Prodziekan ds. Kształcenia Ustawicznego
pogratulował studentom kolejnego roku w UTW oraz
podziękował władzom Gminy Ogrodzieniec oraz dyrektorowi
MGOK w Ogrodzieńcu za wieloletnią współpracę z uczelnią
i wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych.

Sekcja literacka – w każdy wtorek- godz. 10.00w Bibliotece
Sekcja fotograficzna - w każdy poniedziałek- godz.14.00sala MGOK
Sekcja brydżowa - w każdy wtorek- godz. 16.00 – sala
MGOK
Sekcja przyrodnicza – w każdą środę - godz. 9.30 –
w Bibliotece
Sekcja historyczna - – w każdą środę - godz. 11.00 –
w Bibliotece
Sekcja rzeźby i malarstwa – w każdy wtorek i czwartek
godz.10.00- sala MGOK
KAWIARENKA PODRÓŻNIKA – 29. 11.2018(czwartek)godz. 17.00- sala MGOK
Więcej informacji w biurze MGOK – TEL. 326732044

Naszej Koleżance

Martynie Brożek i Jej Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
w trudnych chwilach
po stracie

Mamy

składają
Dyrektor i Pracownicy
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu

UDO

Uniwersytet Dziecięcy
Ogrodzieniec

News

Najmłodszych studentów Uniwersytetu Dziecięcego
w Ogrodzieńcu zapraszamy na wykład 15.12.2018 r. pt:
Czy masz to w genach? Czyli o tym czym jest DNA

Szczere wyrazy współczucia i głębokiego żalu

wykład z dziedziny biologii wygłosi – dr hab. Armand Cholewka

oraz Jej Rodziny i Bliskich
w trudnych chwilach po śmierci

Uwaga!
Zajęcia będą odbywać się o godz. 11.30
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Ogrodzieńcu.

dla Martyny Brożek

Mamy

składają
Beata, Maria, Ilona, Karolina, Bogusław i Marta
z komitetu wyborczego

Pani Martynie Brożek

Radnej Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk-Sprycha
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Janoska
Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk-Sprycha,
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Ogrodzieńcu
składają podziękowania dla:
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Ogrodzieńcu
OSP Ogrodzieniec, OSP Mokrus, OSP Ryczów, OSP Kiełkowice
Spiżarni – Nasz Polski Sklep
Browaru na Jurze
Świeżyzny - Konsorcjum Mięsne Okrasa
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu
Zdzisława i Konrada Wojdasów - Muzeum Pożarnictwa
za wsparcie i pomoc w organizacji Pikniku Militarno-Muzycznego w dniu
10 listopada 2018r. z okazji uroczystych obchodów 100-lecia Odzyskania
przez Polskę Niepodległości.
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KONKURS

Salon

							
M.K. Synoradzkim

Gminny Konkurs malarsko – rysunkowy na przedstawienie sceny Bożego Narodzenia.
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży od 3 do 18 lat.

Celem konkursu jest:
•         kultywowanie tradycji obchodów Świąt Bożego Narodzenia,
•         rozwijanie zdolności plastycznych i estetycznych u dzieci i młodzieży,
Warunki udziału w konkursie:
•         wykonanie przedstawienia Świętej Rodziny, Narodzenia Pańskiego, szopki, groty Bożonarodzeniowej,
•         format pracy A3 lub A4,
•         Technika płaska: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż,
•         WYKONANIE SAMODZIELNE
Kryteria oceny:
•         Zgodność z tematem,
•         Samodzielne wykonanie,
•         Forma, estetyka, pomysłowość.
Przewidziane są kategorie wiekowe: przedszkole, uczniowie młodsi, starsi.
Uczestników zapraszamy na oficjalne rozstrzygnięcie konkursu, które odbędzie się na
Jarmarku Bożonarodzeniowym na placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu
16 grudnia 2018r o godz. 13.00.
Każdy z uczestników otrzymuje dyplom za udział. Wyłonione zostaną nagrody oraz wyróżnienia.
Prace należy opisać na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, klasa lub przedszkole, nr kontaktowy do opiekuna/rodzica
lub szkoły.
Do pracy należy dołączyć oświadczenie rodziców lub opiekunów dziecka, wyrażające zgodę na zrzeczenie się praw
autorskich do wykonanej pracy oraz wykorzystanie danych osobowych. Wzór oświadczenia dostępny jest w biurze MGOK
w Ogrodzieńcu.
Prace należy składać w biurze MGOK w Ogrodzieńcu
od godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku)
do środy 12 grudnia 2018 roku.

Ściany nowego domu słodycz dnia przenika,
ciepły wiatr muska, pachnie igliwiem sosen
zwartym szeregiem udających parkan.
Refleksy światła – salon nabiera barw.
Wraz z przyjściem gości czas rozkołysze się
miedzy wczoraj a dzisiaj.
Za szybką dębowego mebla chleb weselny,
całowany przez młodą parę na powitanie domu,
starości dożywa, suszony spojrzeniami przypomnień.
Na występie kominka stały figlarne koty, ale
odkąd na świecie są wnuki, jaśnieją na zdjęciach
ich roześmiane buzie, gotowe wpaść w ramiona dziadków.
Na ścianach obrazy. Wiejskie pod obłokiem sceny
i jak dziewczyna wyglądała w swoich latach młodych.
Siwiutki staruszek z długą brodą, przenikliwym
okiem proroka gotów jest wyznać nam to,
o czym wiedzieć niekoniecznie chcemy.
Ręce wsparł na lasce wiernej w podróży, którą
przebył ten, co muśnięciem pędzla go ożywił
z całą miłością sztuki. Znałam go. Był człowiekiem
doświadczonym, pisał, malował. Do końca nie opuszczała
go ciekawość świata. Pośród książek o różnych okładkach
rodzinne Giebło (jakie zapamiętał i ofiarował dzieciom)
z zasuszonym polnym kwiatem.
W szufladach albumy, zdjęcia wczorajszą teraźniejszością
przejęte. Skarbca tych rzeczy strzegą kojąco piękne
anioły w powiewnych szatach przetykanych brokatem.

Muzeum Pożarnictwa

Joanna Piwowarczyk

Wystawa Ogrodzienieckiego Muzeum Pożarnictwa Zdzisława i Konrada Wojdasów podczas obchodów 100 lat
Niepodległej na pikniku militarno-muzycznym w dniu 10 listopada na skwerze przy placu Wolności. W wersji mobilnej
zaprezentowana została tylko część bogatego zbioru. Uczestnicy imprezy podziwiali gromadzone przez wiele lat historyczne
eksponaty strażackiego umundurowania i sprzętu gaśniczego. Ta niezwykła wystawa jest stale wzbogacana o nowe
eksponaty, które pokazywane są w różnych miejscach naszego regionu, np. na piknikach rodzinnych i okolicznościowych
imprezach.

Późna godzina, światło żyrandola, w rodzinnym gronie
znajomi. Odświętny stół biesiadny, żarty, rozmowy,
zaduma w napływach przypomnień i nagły błysk
teraźniejszości ujęty w słowa, które nie wypowiedziały
wszystkiego, na raz następny zostawiły znaczącą treść.
Alicja Kmita-Żak
Czerwiec 2018r.

ZAPRASZAMY NA

V Jarmark
Bożonarodzeniowy
16 GRUDNIA 2018r.
10.00 – 15.00 Plac Piłsudskiego w Ogrodzieńcu
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W programie: stoiska handlowe z rękodziełem
artystycznym, ozdobami bożonarodzeniowymi,
stroikami, upominkami, biżuterią, góralskimi specjałami,
bożonarodzeniowymi wypiekami, miodami od
miejscowych pszczelarzy.
Ponadto: świąteczne degustacje, występy artystyczne.
Szczegóły wkrótce na plakatach, stronie internetowej i
fanpage FB

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

