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Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Ogrodzieniec!
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Kilka pytań do...

Na inauguracyjnej sesji Rady 
Miejskiej w dniu 29 listopada br. 
wybrana została Pani na stanowisko 
Przewodniczącej Rady Miejskiej. 
Czym zajmuje się przewodniczący 
organu stanowiącego jakim jest 
rada gminy?

Zanim zacznę odpowiadać na 
pytania, jeszcze raz chciałam wszyst-
kim Radnym bardzo serdecznie 
podziękować, za zaufanie jakim 
mnie obdarzyli. Wszystkim moim 
Wyborcom dziękuję równie gorą-
co,   za powierzenie mi na kolejną 
kadencję swoich spraw społecz-
nych. Zadaniem przewodniczącego 
jest organizowanie pracy rady oraz 
prowadzenie obrad Rady Miej-
skiej. Sesje prowadzone są według 
uchwalonego porządku. Przewod-
niczący otwiera i zamyka dyskusję 
nad każdym punktem obrad, czuwa 
nad sprawnym przebiegiem sesji. 
Zgodnie z Ustawą o samorządzie 
gminnym, przewodniczący wykonu-
je również uprawnienia zwierzchnika 
służbowego w stosunku do pracow-
ników urzędu gminy, wykonujących 
zadania organizacyjne, prawne oraz 

inne związane z funkcjonowaniem 
rady gminy, komisji, radnych. Jak wi-
dać jest to odpowiedzialna funkcja, 
będę starała się ją pełnić godnie i 
rzetelnie wypełniać swoje obowiąz-
ki.

W ogrodzienieckiej Radzie zo-
stały powołane komisje. Jest ich w 
tej kadencji pięć. Jakie to komisje?

Powołanych zostało 5 stałych 
komisji: Komisja Rewizyjna, której 
funkcję przewodniczącej pełni pani 
Ilona Guzik, Komisja Skarg i Wnio-
sków – przewodniczący pan Stani-
sław Smętek, Komisja Budżetu, Fi-
nansów i Rozwoju Gospodarczego 
– przewodnicząca pani Grażyna Go-
łuchowska, Komisja Oświaty i Spraw 
Społecznych – przewodnicząca pani 
Wanda Bednarz oraz Komisja Stra-
tegii, Rozwoju i Promocji Gminy, 
której przewodniczącą została pani 
Beata Pawełczyk.

Od tej kadencji obligatoryjnie 
rada powołuje komisję skarg, wnio-
sków i petycji. Czym ta komisja bę-
dzie się zajmować?

Rzeczywiście jest to nowa komi-
sja, do powołania której obliguje 
Ustawa o samorządzie gminnym. 
Zadaniem tej komisji będzie rozpa-
trywanie skarg na działania burmi-
strza i gminnych jednostek organi-
zacyjnych, przyjmowanie wniosków 
oraz petycji składanych przez miesz-
kańców

Jest Pani doświadczonym sa-
morządowcem.  W dwóch wcze-
śniejszych  kadencjach: 2010-2014 i 
2014-2018 była Pani wiceprzewod-
niczącą Rady, pracowała Pani w róż-
nych komisjach. Co z perspektywy 
lat może Pani powiedzieć o samo-
rządowej rzeczywistości; czy ona się 
zmienia, czy jest  taka sama jak 5, 10 
lat  temu,  czy zmieniają się potrze-
by mieszkańców?

Dzięki zaufaniu mieszkańców 
staram się rzetelnie przedstawiać  
ich potrzeby i oczekiwania. Robię 
to dosyć konsekwentnie i wytrwale, 
a z jaką skutecznością, to oceniają 
Państwo. 

Nie zlekceważyłam żadnego 
tematu, który do mnie dotarł. Bar-
dzo szanuję każdego mieszkańca, 
jestem otwarta na jego problemy, 
zawsze służę rozmową i w miarę 
możliwości pomocą.

Samorządowa rzeczywistość 
zmienia się, gdyż zmienia się świat. 
Oczekiwania mieszkańców rosną, 
obserwujemy inne gminy i chcieli-
byśmy znajdować się w ich czołów-
ce. Chcielibyśmy, zupełnie zresztą 
słusznie, uzyskiwać  dofinansowania 
na projekty unijne, zwłaszcza te, 
które dotyczą każdego z nas bez-
pośrednio. Pragniemy mieć miejsca 
do spędzania wolnego czasu, tego 
oczekują dzieci, młodzież oraz se-
niorzy.  Ale potrzeby lokalne miesz-

Małgorzaty Janoski, przewodniczącej Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

kańców typu miejsca pracy, drogi, 
chodniki, szkoły są naturalne i pozo-
stają bez zmian.

Jest Pani nauczycielem przyrody 
i biologii w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Ogrodzieńcu. Uczy Pani 
i wychowuje młodzież. Proszę po-
wiedzieć, kiedy dla nauczyciela jest 
największa satysfakcja w jego trud-
nej i odpowiedzialnej pracy?

Bardzo lubię swoją pracę, ko-
cham dzieci i młodzież, a przy tym 
pragnę ich jak najwięcej nauczyć, 
trudnego przedmiotu jakim jest 
biologia i przyroda. Przy obecnym 
ograniczeniu do jednej godziny w 
tygodniu, nauka biologii jest szcze-
gólnie trudna. Staram się nieustan-
nie rozbudzać zainteresowania 
przedmiotem i realizować program. 
Bardzo ważna jest dla mnie praca 
wychowawcy, dobry kontakt z klasą, 
ich rodzicami, troska o integrację 
klasy i wszechstronny rozwój każde-
go dziecka na miarę jego możliwo-
ści. Ogromną satysfakcję sprawiają 
mi sukcesy moich uczniów w kon-
kursach, ich wysokie lokaty, ale też 
każde staranie dziecka o zdobycie 
wiedzy, uzyskanie dobrej oceny, czy 
jej poprawy. Jednak gdybym miała 
podać tylko jedną, największą satys-
fakcję z mojej pracy zawodowej, to 
jest nią radość ucznia widoczna w 
jego oczach, owocująca wspomnie-
niami po latach nauki.

Prowadzi Pani Szkolny Klub Błę-
kitny Kciuk. Angażuje Pani młodzież 
do różnych zadań, projektów. Jaki 
cel jest tych działań. To Pani pasja?

Niestety na lekcjach przedmiotu 
jestem ograniczona czasem i pod-
stawą programową, dlatego żeby 
rozbudzić zainteresowania przyrod-

niczo – ekologiczne od 10 lat pro-
wadzę Szkolny Klub Ekologiczno 
- Przyrodniczy „Błękitny Kciuk”. Z 
historii naszej działalności możemy 
pochwalić się sukcesami, byliśmy 
nagradzani  przez Ministerstwo 
Ochrony Środowiska – nagrodą 5 
tys zł dla szkoły. Nagrodził nas Wo-
jewódzki Wydział Ochrony Środowi-
ska – zdobyliśmy nagrodę finansową 
w konkursie „Eko - Aktywni”, za co 
został zakupiony telewizor i odtwa-
rzacz do pracowni przyrodniczej, 
która funkcjonowała w Szkole Pod-
stawowej w Ogrodzieńcu. Do klubu 
ze względu na ograniczoną liczbę 
miejsc, należą chętni do dodatko-
wej pracy uczniowie, najczęściej z 
mojej klasy. Mamy swoje symbole, 
prowadzimy obserwacje mikrosko-
powe, ciekawe akcje, ale na taką 
działalność przy licznych obowiąz-
kach uczniów, też mamy coraz mniej 
czasu, jednak chociaż raz w miesiącu 
musimy podziałać.

Czego na początku kadencji ży-
czy przewodnicząca Rady – radnym, 
mieszkańcom i sobie?

Życzę wszystkim spełnienia ocze-
kiwań, wzajemnego zrozumienia 
oraz bardzo dobrej współpracy. 
Przede wszystkim jednak życzę zdro-
wia i radości życia, nie tylko widocz-
nej na ustach, ale takiej prawdziwej 
radości płynącej z serca.

Łączę dla wszystkich Państwa 
serdeczne życzenia Świąteczne i 
Noworoczne.

Dziękuję za rozmowę. Życzę sa-
tysfakcji w pracy dla dobra społecz-
nego i wiele pomyślnych dla miesz-
kańców działań.

Joanna Piwowarczyk

GO. Za nami wybory samorzą-
dowe, w których społeczeństwo 
dokonało wyboru Pani na stano-
wisko Burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec na pięcioletnią ka-
dencję. Dla wielu mieszkańców 
nowy burmistrz kojarzy się z no-
wymi wyzwaniami. Jaka będzie 
kadencja na lata 2018-23?

To będzie kadencja  wyzwań 
i realizacji ciekawych pomysłów. 
Mieszkańcy oczekują na nową 
jakość gminy. Może to nastąpić 
poprzez zmiany przyzwyczajeń i 
stereotypów, panujących w insty-
tucjach gminnych. Szesnaście lat 
zarządzania przez jedną osobę, to 
działanie monotonne, po jakimś 
czasie nie widzi się rzeczy, które są 
zauważalne dla innych. Ta kadencja 
to zmiana w zarządzaniu gminą. 
Nie jestem administratorem, je-
stem managerem. Tylko poprzez 
zmianę modelu zarządzania gminą 
jestem  w stanie poprawić jakość 
życia naszych mieszkańców.  Już po 
kilkunastu dniach  pracy wiem, że 
gmina się ożywi, nabierze dynamiki 
i rozwinie się gospodarczo, mimo 
trudności, które zawsze na począt-
ku się pojawiają. Jestem bardzo 
konsekwentna w swoim działaniu 

i będę pracować ciężko po to, 
aby nam wszystkim żyło się lepiej, 
zgodnie z moim hasłem - „bo gmi-
na zasługuje na więcej ...”

GO. Jakie priorytety stawia 
Pani przed sobą, obejmując urząd 
włodarza gminy? 

Dla mnie najważniejsze jest 
zdrowie i w tej dziedzinie na pew-
no mieszkańcy będą na mnie mo-
gli liczyć całkowicie. Już w pierw-
szych dniach mojego urzędowania 
nadzorowałam składanie oferty 
konkursowej przez SPZOZ na re-
habilitacje. Mam nadzieję, że nasza 
oferta zostanie zaakceptowana, 
aby mieszkańcy mogli na miejscu 
skorzystać z rehabilitacji leczniczej. 
Po drugie edukacja. Tutaj czeka 
nas dużo pozytywnych zmian, aby 
młodzież była edukowana na naj-
wyższym poziomie. Obecnie skła-
damy wniosek na żłobek, którego 
młode mamy wyczekują od lat. Ko-
lejno - inwestorzy, bo dzięki nowym 
inwestycjom zwiększy się budżet, a 
to rozwój gminy i poprawa jakości 
życia społeczeństwa. 

GO. Skąd Pani zamierza czer-
pać wiedzę na temat  potrzeb 
mieszkańców, różnych grup spo-
łecznych i wiekowych? 

Jestem osobą, która nie usiedzi 
w miejscu. Jeżeli czegoś nie wiem, 
to drążę temat tak długo, aż zdo-
będę odpowiednią wiedzę. Na-
tomiast wiedzę na temat potrzeb 
mieszkańców będę czerpać bezpo-
średnio od Was poprzez spotkania, 
ankiety, rozmowy. Każde Wasze 
propozycje będę analizować i naj-
lepsze pomysły wykorzystywać, bo 
w grupie siła. 

GO. W wyborach wybraliśmy 
burmistrza i radnych, którzy będą 
odpowiedzialni za przygotowanie 
i realizację polityki rozwoju gmi-
ny oraz bieżące funkcjonowanie 
administracji gminnej.  Proszę 
powiedzieć jak według Pani ta po-
lityka będzie wyglądać? Jak prze-
widuje Pani współpracę z Radą 
Miejską?

W skład obecnej Rady Miejskiej 
weszło siedmioro nowych radnych. 
Sama byłam radną w ostatnim roku 
poprzedniej kadencji i zdaję sobie 
doskonale sprawę, jak ważna jest 
rola radnych w gminie. To właśnie 
od nich zależy jakie kierunki rozwo-
ju gminy będą preferowane.  Nowa 
rada przejdzie odpowiednie szko-
lenia, aby profesjonalnie pracować 
dla nas mieszkańców. Myślę, że 

radni z doświadczeniem samorzą-
dowym będą wspierali i pomagali 
nowo wybranym.  Chciałabym, 
aby moja  współpraca z radnymi 
opierała się na zasadzie wzajem-
nych partnerskich relacjach, dzięki 
którym wytworzymy nowe, dobre 
pomysły moderowania naszej gmi-
ny. Myślę, że wspólnie z radnymi 
stworzymy gminę, która będzie 
przejrzysta, dynamiczna i przede 
wszystkim nowoczesna.

GO. Niedługo nowy rok 2019 
i nowy budżet do realizacji. Jak 
ocenia Pani budżet na przyszły 
rok, czy będzie łatwy czy  trudny 
do wykonania? 

Jako nowo wybrany Burmistrz 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec sko-
rzystałam z prawa odwołania do-
tychczasowego Skarbnika Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec  pani Anny 
Kuźniak, co nastąpiło podczas in-
auguracyjnej sesji Rady Miejskiej 
w dniu 23 listopada br. Odwołana 
pani Skarbnik. ustępując  ze stano-
wiska  nakreśliła  czarny scenariusz 
odnośnie budżetu Miasta i Gminy, 
co możecie Państwo sami zobaczyć 
i wysłuchać na nagraniu sesji z dnia 
23.11.2018r (2 godz.47 min.) Przy-
pomnę, że projekt budżetu dosta-

Nowa jakość
na najbliższe lata

Rozmowa z Anną Pilarczyk-Sprychą, 
Burmistrzem Miasta i Gminy Ogrodzieniec

liśmy w ostatnim możliwym dniu, 
czyli 15 listopada. W tej chwili nowy 
Skarbnik Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec Arkadiusz Ilski pracuje przede 
wszystkim nad projektem przyszło-
rocznego budżetu. Czekamy na 
opinię RIO i wtedy podejmiemy 
wspólnie z Radnymi decyzję kiedy 
i w  jakim kształcie budżet na 2019r. 
zostanie uchwalony. Na dzisiaj 
skłaniam się do tego, aby uchwa-
lić projekt budżetu przygotowany 
przez poprzedniego burmistrza z 
niezbędnymi poprawkami i na spo-
kojnie przygotować się do dużej 
nowelizacji pod koniec I kwartału 
2019r., gdy będziemy mieli pełną 
wiedzę na temat zakończenia bu-
dżetowego roku 2018.

GO. Jaka będzie ta kadencja – 
tak w jednym zdaniu.

Z pewnością bardzo pracowita 
dla Burmistrza Miasta i Gminy, a 
dla mieszkańców, mam nadzieję, 
pełna zadowolenia, bo nasza praca 
na pewno przyniesie oczekiwane 
efekty i polepszy jakość życia spo-
łeczeństwa. To będzie trudna ka-
dencja, ale z sukcesem. Sami oce-
nicie za 5 lat. Obiecuję że ich nie 
zmarnuję.  

GO. Przed nami Święta i Nowy 
Rok. Czego mieszkańcom oraz so-
bie życzy Burmistrz Ogrodzieńca?

Życzę wszystkim mieszkańcom 
zdrowia.  Jak dopisuje zdrowie, 
to wszystko  inne pomyślnie się 
układa.  Zdrowie to podwalina 
pod przyszłość i wszelkie działa-
nia.  Życzę Wam dużo szacunku do 
innych ludzi, uśmiechu na twarzy i 
dobrego serca, bo pamiętajmy, że 
wszystko co dobre wychodzi z na-
szych serc. 

Dziękuję za rozmowę.
Joanna Piwowarczyk
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Ze względu na to, iż mieszkańcy naszej gminy nie byli 
poinformowani o tym, że od listopada br. wzrosła stawka 
za wywóz odpadów komunalnych, a poprzednia Rada 
Miejska nie miała wiedzy, iż Gmina nie przygotowała 
należycie przetargu, aby mieszkańcy mogli jak najmniej 
płacić za śmieci ja jako Burmistrz Miasta i Gminy 
postanowiłam poszukać najlepszych rozwiązań, aby 
ciężar spadający na społeczeństwo był jak najlżejszy. 
W związku z tym nie ogłaszałam przetargu na trzy lata, 
tylko w dniu 10 grudnia br. ogłosiłam półroczny przetarg 
na świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych. Da mi to czas na wypracowanie 
najlepszego modelu, aby mieszkańcy płacili jak najmniej.

Z relacji  merytorycznych pracowników wynika, że  nie 
doszło do negocjacji między firmą obsługującą naszą 
Gminę, była tylko wymiana dwóch maili, które sprawiły tak 
wysoką cenę. Burmistrz A. Mikulski nie informował o 
wzroście cen za śmieci mieszkańców miasta i sołectw. 

Nie podjął także konsultacji społecznych, ani dialogu z 
ówczesną Radą Miejską. 

Chociaż ja, jako radna poprzedniej kadencji 
dostrzegałam ten problem i interpelowałam na sesji w 
dniu 18.09.2018r., co można zobaczyć pod linkiem (https://
www.youtube.com/watch?v=p6t-ne0luqA, 16-20min. 
sesji). Zadawałam pytania o budowę w naszej gminie 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK), czyli specjalnego przystosowanego i 
zorganizowanego obiektu, w którym wykonawca ma 
świadczyć usługę polegającą na przyjmowaniu od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie 
wysegregowanych odpadów na terenie gmin. Niestety 
Gmina nie wzięła pod uwagę mojej interpelacji. Zadaniem 
poprzedniego Burmistrza było zwołanie komisji Rady, 
gdzie powinna przedstawiona być propozycja budowy 
gminnego PSZOK-u, który sprawiłby obniżenie kosztów 
za usługi wywozu śmieci.  

W dniu 23.08.2018r. ogłoszono przetarg na świadczenie 
usługi, w którym stawki podane przez dwóch oferentów 
były bardzo wysokie. Pierwsze 14.72zł/osobę plus koszty 
administracyjne, co daje ostatecznie koszt: 16,65zł. 
Drugi 19,00zł/osobę plus koszty administracyjne, co daje  
ostatecznie koszt: 20,93zł. Przetarg został przez poprzednią 
władzę unieważniony. W dniu 19 października br. podpisano 
umowę, w której stawka wynosi 15,70zł (13,77zł+1,93zł 
koszty administracyjne)

Serdecznie Państwa przepraszamy za brak konsultacji w 
tej sprawie. Ale ani ja, jako obecny burmistrz, ani obecna 
Rada Miejska nie mieliśmy na to wpływu. Mam nadzieję, że 
taka sytuacja się więcej nie powtórzy. Uważam, że rozmowy 
i konsultacje z mieszkańcami i dostarczanie informacji o 
działaniach władz samorządowych powinno być podstawą 
naszej lokalnej rzeczywistości. Jesteśmy w trakcie zebrań 
sołeckich. Już odbyły się pierwsze spotkania, na których 
mieszkańcy zostali poinformowani o naszych działaniach.

OKIEM
BURMISTRZA

Anna Pilarczyk-Sprycha

Nowy Rok tuż, tuż. Niestety, czy chcemy, czy nie to od po-
czątku 2019 przyjdzie nam zacisnąć pasa! Wszystko za sprawą 
niechcianego prezentu jaki Mieszkańcy Gminy Ogrodzieniec 
dostali na święta od poprzedniej władzy… Po wyborach mia-
ło być lepiej, a zaczyna się od skandalu. Dziś Burmistrz Anna 
Pilarczyk-Sprycha musi tłumaczyć i przepraszać mieszkańców 
za nie swoje błędy. Błędne decyzje, pochopność, brak przed-
siębiorczości w negocjacjach Burmistrza A. Mikulskiego, do-
prowadziły do tego, iż stawka wywozu odpadów jest jedną z 
najwyższych w powiecie.
Jak to się stało, że będziemy płacić więcej? Poniżej odtwarza-
my przebieg wydarzeń krok, po kroku.

Umowa na odbieranie odpadów komunalnych od miesz-
kańców kończyła się 31 października 2018 r., w związku 
z powyższym w dniu 23.08.2018 r. Gmina Ogrodzieniec 
ogłosiła przetarg na wywóz odpadów na najbliższe 3 lata. 
3 października 2018 r. Gmina Ogrodzieniec unieważniła z 
23.08.2018r., powód: zbyt wysoka stawka zaproponowa-

na przez oferenta (stawki za osobę wynosiły 14,72 zł plus 
koszty administracyjne, co daje ostatecznie koszt: 16,65zł 
oraz 19,00 zł plus koszty administracyjne, co daje ostatecz-
nie koszt: 20,93zł).
unieważnienie przetargu i konieczność podpisania no-
wej umowy do końca października 2018, spowodowały iż 
gmina zaproponowała Remondis Sp. z o. o. przedłużenie 
współpracy po dotychczasowych cenach. Remondis jed-
nak nie przyjął oferty.
wydano opinię prawną o konieczności podpisania umowy 
do końca października.
gmina ponownie zwróciła się do oferentów występujących 
w przetargu o wycenę realizację usługi wywożenia odpa-
dów do końca roku. Na 2 oferentów tylko Remondis złożył 
propozycję, oferując wykonanie usługi odbierania odpa-
dów oraz prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych w okresie 2 miesięcy (paździer-
nik, listopad 2018) za kwotę 228.148,92 zł, co przy zakłada-

Początek mojej kadencji to na pewno wielka radość z wygranej w wyborach, ale także po-
czątek ogromnej odpowiedzialności za gminę i  jej mieszkańców. Już w pierwszych dniach 
urzędowania na stanowisku Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec pojawił się kluczowy 
problem z podwyżką stawek za wywóz odpadów komunalnych. To taki niechciany „pre-
zent” od poprzedniej władzy....

nej ilości osób daje stawkę 13,77 zł/osoby, do której należy 
dołożyć koszty administracyjne wynoszące 1,93zł/m-c, co 
daje kwotę 15,70zł.
Analiza sytuacji finansowej gminy, z której wynikało, że 
gmina ma oszczędności i zapewnienia Skarbnik Gminy A. 
Kuźniak o tym, że nie będzie konieczne zwiększenie stawki 
płaconej przez mieszkańców za listopad i grudzień 2018 r. 
doprowadziło dnia 19 października 2018 r. do podpisania 
umowy.
Podpisanie umowy nie było poprzedzone żadnymi konsul-
tacjami społecznymi. 

Sytuacja nie jest jednak beznadziejna, gdyż w dniu 10 grudnia 
br. ogłoszony został przetarg na świadczenie usługi odbiera-
nia i zagospodarowania odpadów komunalnych powstają-
cych na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy 
Ogrodzieniec na pierwsze półrocze 2019r. Będziemy tworzyli 
także w gminie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych, który pomoże zmniejszyć cenę wywozu odpadów. 
Jednak do końca tego roku mieszkańcy zapłacą stawki za 
śmieci w dotychczasowej wysokości, czyli 8zł/m-c. Rada Miej-
ska wraz z Burmistrzem zadecydowali, że z budżetu Gmi-
ny dołożone zostanie130 tysięcy złotych, aby mieszkańcy 
nie odczuli podwyżek w 2018 roku.

Nowość! Wybudujemy w gminie PSZOK Spotkania z Mieszkańcami

Drogi „prezent” czyli o niechcianej 
podwyżce cen za wywóz śmieci
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Boże Narodzenie
Maria Lipka-Stępniewska

Święta najpiękniejsze, 
najbardziej rodzinne, ma-
giczne przez całą oprawę 
jaką daje choinka, błyszczą-
ce światełka, wigilijna wie-
czerza, szopka i jasełka, i 
tak dalej i tak dalej. O tym 
wszystkim już pisałam bo je-
steśmy razem od 12 lat, ale 
dzisiaj będzie trochę inaczej. 
Przed wielu laty  zakupiłam 
na aukcji książkę Witolda 
Klingera „Doroczne święta 
ludowe, a tradycje grecko – 
rzymskie” wydaną w ramach 
Biblioteki „Ludu Słowiań-
skiego” pod redakcją Jana 
St. Bystronia w Krakowie 
przez wydawnictwo Gebetn-
ner i Wolff w roku 1931. Pro-
fesor Witold Klinger urodzo-
ny w 1875 roku na Podolu 
zmarł w 1962 roku w Pozna-
niu. Był filologiem klasycz-
nym wielkim znawcą folkloru 
antycznego, tłumaczem po-
ezji greckiej i łacińskiej. 

Zafascynowały mnie po-
wiązania naszych Świąt ze 

światem antycznym i o nich 
chcę tu napisać. Barwne po-
dania i legendy oplatające 
uroczystości Bożego Naro-
dzenia w niewielkiej tylko 
części mają pochodzenie 
wyraźnie chrześcijańskie. 
Takie są podania niemieckie 
i francuskie, że na Wigilię, 
w czasie pasterki klękają 
potężne woły i konie, takie 
również – wierzenia nowo-
greckie i palestyńskie, że 
nocy tej rośliny i drzewa 
chylą się do ziemi, oddając 
cześć nowo narodzonemu 
Dzieciątku. Olbrzymia jed-
nak większość odnośnych 
podań i wierzeń sięga cza-
sów znacznie dawniejszych 
i mówi o pogańskim święcie 
żywej i uduchowionej natu-
ry: zwierzęta i ptaki mówią 
w noc wigilijną ludzkim gło-
sem, pszczoły z brzękiem 
budzą się ze snu zimowego, 
rośliny i drzewa zakwitają po 
raz wtórny pod śniegiem, za-
kwita również paproć, woda 

w rzekach i źródłach zamie-
nia się na chwilę w miód, 
wino albo płynne złoto, 
ziemia otwiera swe skarby, 
płonące jasnym płomieniem 
itd. W świecie starożytnym 
w Rzymie miało miejsce w 
tym czasie święto Saturna, 
pierwotnie boga posiewów 
jesiennych, później utoż-
samianego z Kronosem 
Greków, królem i władcą 
legendarnego wieku złote-
go, wieku dostatku, równo-
ści i swobody powszechnej. 
Święto to, obchodzone 
pierwotnie 17 grudnia, zo-
stało później rozszerzone do 
całego tygodnia i zlało się w 
końcu z rzymską uroczysto-
ścią noworoczną, święconą 
1 stycznia i zwaną Kalendae 
Jannaria?, w skrócie prosto 
„Kalendae”  - termin, któ-
remu nasza „kolenda” za-
wdzięcza swoje istnienie. Był 
to dzień wróżb,  życzeń i da-
rów wzajemnych, zapowia-
dających przyszły urodzaj, 

dostatek i szczęśliwość. Za 
czasów Cesarstwa nastę-
powała po nim (3 stycznia) 
uroczystość, zwana „Vota” 
tj. dzień ślubów za zdrowie 
i pomyślność monarchy, nio-
sący ten sam wesoły, a hu-
laszczy charakter.

Temu pogańskiemu cy-
klowi świątecznemu Kościół 
przeciwstawił swój własny, 
chrześcijański: Boże Naro-
dzenie, Nowy Rok i Trzech 
Króli (Theophania), odno-
sząc pierwszą z wymienio-
nych uroczystości na 25 
grudnia, dlatego że od III w. 
n e. Oficjalny kalendarz Rzy-
mu obchodził  w tym dniu 
„dzień narodzin niezwycię-
żonego słońca” (Dies na-
talis Solis invicti). Chodziło 
oczywiście o to, by przeciw 
„niezwyciężonemu słońcu” 
świata pogańskiego, po-
krewnemu perskiemu Mi-
trasowi, wysunąć Chrystusa, 
jako przepowiedziane przez 
Malachjosza „słońce spra-

wiedliwości”.Pierwszy ślad 
obchodzenia święta ku czci 
Narodzin Pana Jezusa odna-
leźli historycy w Kalendarzu 
Rzymskim kronikarza  Filoka-
lusa. Od V wieku z tym świę-
tem łączy się już tradycja 
żłobka i szopki. W XVI wieku 
w Polsce śpiewano kolędy, 
a w wieku XIX dzielono się 
opłatkiem. Choinka i leżące 
pod nią podarunki pojawiły 
się w Niemczech na począt-
ku XIX wieku i szybko trafiły 
do polskich domów. 

Wigilia, czyli czuwanie 
wywodzi się ze Starego Te-
stamentu. Dzień przed sza-
basem w domach Izraelitów 
dokonywano wszelkich prac 
przygotowawczych, aby 
nie trzeba było pracować w 
dzień świąteczny. Taki cha-
rakter miała mieć i chrze-
ścijańska Wigilia. Jednak 
poprzez uroczystą wiecze-
rzę  dzień wigilijny stał się 
de facto pierwszym dniem 
świętowania Godów – jak 
niegdyś zwano święta Boże-
go Narodzenia. W ludowej 
świadomości Wigilia jawiła 
się jako odzwierciedlenie 
raju – krainy wiecznej szczę-
śliwości i współpojednania 
żywych i zmarłych, istot ludz-
kich i zwierząt. Rozpoczynał 

się w tym dniu nowy okres 
życia, a dzień wigilijny jako 
pierwszy mógł stanowić 
wzorzec dla dni następnych. 
„Jaka Wigilia, taki cały rok” - 
mówiono. 

Świadomość, że zwycza-
je, które kultywujemy dzisiaj, 
mają tak stare i wielokul-
turowe korzenie, daje po-
czucie, że mimo iż świat się 
zmienia, to nadal jesteśmy 
częścią świata antycznego i 
jego kultury, nadal, chociaż 
nieświadomie, czerpiemy z 
myśli, obrzędów sprzed ty-
sięcy lat.

Życzę Wam wszelkiej 
pomyślności, ciepłych, ro-
dzinnych Świąt, niech zjawią 
się przy wigilijnym stole bli-
scy, na których czekacie, a 
Ci którzy odeszli na zawsze 
niech pojawią się w naszych 
rozmowach, wspomnieniach 
i niech będzie to dobry czas 
dla nas wszystkich. 

Na ilustrację dzisiejszej 
gawędy wybrałam pocztów-
ki z lat 20. i 30. ubiegłego 
wieku z motywem przewod-
nim Gwiazdy Betlejemskiej 
wysłane do Lwowa, Lublina, 
Krasnostawu i Starosielc. 

Wesołych Świąt
MLS

Podsumowanie 2018 r.
W minionym roku zakupiono do bibliote-

ki 644 nowości książkowe. Środki finansowe 
przeznaczone na ten cel pochodziły z dota-
cji samorządowej oraz dotacji pozyskanej 
w ramach Programu Wieloletniego „Naro-
dowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Prio-
rytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do 
bibliotek publicznych w roku 2018.

Biblioteka otrzymała ciekawe gry plan-
szowe od firmy Rebel, której serdecznie 
dziękujemy za ten dar. Nowe gry w biblio-
tece to: „CardLine: Zwierzęta”, „TimeLine: 
Nauka i odkrycia”, „Dobble Kids”, „Dob-
ble 1,2,3”, „Jungle Speed”, „Story Cubes: 
Muminki”, „Łowcy Skarbów”, „Mały Ksią-
żę. Droga do gwiazd”, „Kaleidos. Junior” 

oraz „Szalona Misja”. Wszystkich chętnych 
serdecznie zapraszamy do odwiedzania bi-
blioteki i świetnej zabawy przy grach plan-
szowych. W planach mamy założenie Klubu 
Gier Planszowych – prosimy o zgłaszanie się 
chętnych.

Trwa komputeryzacja księgozbioru bi-
blioteki. Pierwszy etap już za nami. Obecnie 
jesteśmy w trakcie etykietowania książek, w 
związku z tym prosimy o zwrot zaległych od 
dłuższego czasu pozycji.

Zachęcamy do polubienia profilu Miej-
sko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogro-
dzieńcu na portalu społecznościowym 
Facebook (https://pl-pl.facebook.com/
mgbpogrodzieniec/) i śledzenia informacji 
o konkursach i wydarzeniach.

Biblioteka 
poleca
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W tym roku Święty Mikołaj przyjechał do Ogrodzieńca bryczką, którą zaparkował pod remizą OSP w Ogrodzieńcu. Dzieci 
wraz ze swoimi opiekunami niecierpliwie czekały na przybycie niecodziennego gościa. A czas tego oczekiwania umilały 
im atrakcje przygotowane przez instruktorów MGOK w Ogrodzieńcu. Na spotkanie przybyła także pani Burmistrz Anna 
Pilarczyk-Sprycha, która obdarowała wszystkich i małych, i dużych słodką niespodzianką. Wspólna zabawa, mikołajkowa 
zumba, warsztaty plastyczne, podczas których każde dziecko mogło wykonać świąteczną pocztówkę sprawiły, że czas 
szybko minął i nagle wszyscy usłyszeli dźwięk dzwonka. Nasi milusińscy od razu zorientowali się, że Mikołaj jest blisko i 
zaczęli głośno krzyczeć: Mikołaju, Mikołaju... 

Mikołaj usłyszał wołanie dzieciaków i przyszedł z ogromnym workiem prezentów. Każde dziecko zostało obdarowane, a 
specjalnym prezentem od Świętego Mikołaja była przejażdżka jego bryczką.

MGOK w Ogrodzieńcu składa serdeczne podziękowania dla jednostki OSP Ogrodzieniec za pomoc  
w zorganizowaniu tegorocznego spotkania z Mikołajem w dniu 6 grudnia br.

Mikołajkowe spotkanie
Joanna Piwowarczyk

Najmłodszych studentów Uniwersytetu 
Dziecięcego w Ogrodzieńcu zapraszamy  

sobotę tj. 26.01.2019 r. na wykład pt:

” Teatralny wehikuł czasu”
wykład z dziedziny  historia 

wygłosi Marcin Lieber .
Uwaga!!!!

Zajęcia będą odbywać się o godz. 11.30
 w Zespole  Szkolno-Przedszkolnym 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Że-
romskiego w Ogrodzieńcu.

Koordynator UDO
 Beata Stypa –Rus 

MGOK Ogrodzieniec

Słuchaczy UTW zapraszamy na wykład 

03.01.2019 godz.16.30-.czwartek
Prelekcje pt ”Romantyzm w literaturze  

i kulturze polskiej wygłosi  
prof. zw. dr hab. Dariusz Rott

17.01.2019 – godz.16.30 – czwartek
wykład pt:  Trudna sztuka przebaczania 

wygłosi ks Mikołaj Dziewiatowski
 

UWAGA!!!
Wykład odbędzie się w Sali Narad Rady 

Miejskiej w Ogrodzieńcu 
Plac Wolności 42 - Biblioteka

Koordynator UDO
 Beata Stypa –Rus 

MGOK Ogrodzieniec

UDO
News

Uniwersytet Dziecięcy
Ogrodzieniec UTW

Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

Mieszkańcy Kiełkowic proszą o 
zabezpieczenie środków finansowych  w 
budżecie na 2019r. na  następujące zadania:

- budowa drogi asfaltowej ulicy  Starowiejska, aby 
połączyć Karlin z Kiełkowicami.

- wykonanie na placu przy remizie sceny i zadaszenia – 
wniosek do Perły Jury.

- dokończenie budowy chodnika wzdłuż ulicy 
Turystycznej.

- docieplenie budynku OSP

Elżbieta Stanek

Składniki:
- 1/2 kg mąki
- 1/2 kg marmolady
- 2 jaja
- 1 szklanka cukru
- 1 łyżeczka prawdziwej kawy
- 1 szklanka mleka
- 1 łyżeczka cynamonu
- 1 łyżeczka kakao
- 2 łyżeczko sodu oczyszczonej
- 1 kostka margaryny (250g)
- polewa czekoladowa do polania
- do przełożenia 1 słoik powideł śliwkowych

Wykonanie:
Margarynę utrzeć z cukrem i jajkami, stopniowo dodawać 

marmoladę i razem ucierać.
Do utartej masy dodać mąkę zmieszaną z wszystkimi 

przyprawami i ucierać.
Na końcu dodać mleko z sodą, wymieszać.
Wylać na blachę wyłożoną papierem do pieczenia, piec 

około 60 min. w 180 stopniach C.
Wystudzony piernik przełożyć powidłami śliwkowymi.
Wierzch polać polewą czekoladową.

Smacznego!
Przepis z czasów mojego dzieciństwa. Pamiętam, że 

mama ten piernik piekła. Do dziś mama i ja go pieczemy. 
Jest fajny, miękki i zawsze wychodzi – mówi pani Wioleta 
Górka

Piernik 
świąteczny

Składam serdeczne podziękowania 
wszystkim Mieszkańcom okręgu nr 1  
w Ogrodzieńcu, którzy wzięli udział  

w wyborach samorządowych.

Życzę zdrowych i pogodnych  
Świąt Bożego Narodzenia!

Stanisław Smętek
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ARKADIA

jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę

D O M   P O G R Z E B O W Y

TEL. 695 729 499

rok założenia 1993

Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 42
www.arkadia-ogrodzieniec.com.pl
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Drogie Druhny, 
drodzy Druhowie!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Wam i Waszym Rodzinom 
najserdeczniejsze życzenia. Niech święta będą dla Was niezapomnianym 
czasem bez trosk i zmartwień, spędzonym w spokoju i radości w gronie 
najbliższych osób. 
W Nowym Roku życzymy wszelkiej pomyślności oraz wielu sił i zdrowia 
do pełnienia zaszczytnej służby przy ratowaniu ludzkiego życia i mienia 

Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ogrodzieńcu 
Anna Pilarczyk-Sprycha

Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Ogrodzieńcu 
Henryk Karcz

Z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia

życzę wszystkim Mieszkańcom Powiatu Zawierciańskiego, 
by ten magiczny czas upłynął Państwu w atmosferze miłości i ciepła rodzinnego, 

napełniając Wasze serca spokojem i radością.
Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka towarzyszy Wam każdego dnia, 

a Nowy Rok niech obdarowuje na każdym kroku pomyślnością i szczęściem.

Maria Milejska
Radna Powiatu Zawierciańskiego

Anioły i aniołki

Raz do roku, pośród śniegu 
każdy się zatrzyma w  biegu , 
by przy świetle świec świątecznych 
usiąść w gronie swym serdecznym.
Pora składać więc życzenia 
w noc Bożego Narodzenia 
bowiem szczęście oraz zdrowie 
najważniejsze - każdy powie....

Cudownych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz dużo zdrowia w Nowym Roku 2019 
życzy Beata Jakacz

Szczególnie dla mieszkańców:
Ryczowa Kolonii, Śrubarnii, Żelazka
Dziękuję serdecznie za ponowne zaufanie.

Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu pod kierunkiem swoich opiekunów wykonali 
piękne prace z masy solnej i ozdobili  je kolorowymi farbami. Oryginalne figurki posłużą za świąteczne upominki, 
które wręczy Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec  Anna Pilarczyk-Sprycha podczas spotkań wigilijno-
świątecznych w naszej gminie.

Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu oraz uczniom  Zespołu Szkół i Placówek 
Specjalnych w Zawierciu składamy serdeczne podziękowania za pomoc i wykonanie 
tak wspaniałych prac.
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WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA

Nauczyciel to zawód wyjątkowy. Poza wiedzą  
i doświadczeniem, aby spełnić się w tej roli, trzeba starać 
się nawiązywać dobre relacje z uczniami , budować u nich 
autorytet i szacunek. Trzeba starać się być jednocześnie 
ich opiekunem , liderem, ale i przyjacielem. Cieszę się, że 
mogę pracować z Państwa dziećmi. Tytuł – NAUCZYCIEL 
NA MEDAL – to dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie 
oraz zobowiązanie do jeszcze lepszej pracy.

Serdecznie dziękuję za każdy oddany na mnie 
głos. Szczególne podziękowania kieruję do Pani Elizy 
Szwedowskiej, za zgłoszenie mojej nominacji oraz wielkie 
zaangażowanie w plebiscyt.

Iwona Graboś

Mamy zaszczyt poinformować, że nauczyciel Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodziencu - Pani mgr Iwona 
Graboś zajęła I miejsce w powiecie zawierciańskim w 
plebiscycie Dziennika Zachodniego „NAUCZYCIEL NA 
MEDAL” na najbardziej cenionych i lubianych nauczycieli 
w kategorii Nauczyciel klas I-III w województwie śląskim. 
Plebiscyt organizowany jest pod honorowym patronatem 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 
Nominacja Pani Iwony Graboś została zgłoszona przez 
uczniów i ich rodziców. Niewątpliwie jest dowodem 
wielkiego uznania i sympatii oraz powodem dumy dla naszej 
Szkoły. Dziękujemy rodzicom i uczniom za oddane glosy, a 
Pani Iwonie Graboś życzymy dalszych sukcesów w pracy.

ZSP w Ogrodzieńcu

Nauczyciel 
na medal 2018

Serdecznie życzymy
Zdrowych i Radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych szczęśliwych zdarzeń
w nadchodzącym Nowym Roku
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Szkoła w Gieble ma 100 lat

Część oficjalną obchodów przygotowano w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gieble. 
Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz powiatu zawierciańskiego, gminy Ogrodzieniec 
oraz władz oświatowych. Obecni byli również emerytowani nauczyciele, mieszkańcy Giebła 
i okolicznych miejscowości, rodzice oraz uczniowie i absolwenci. Na początku uroczystości 
wszystkich zebranych serdecznie powitała dyrektor Szkoły Podstawowej w Gieble mgr Ewa 
Rudnicka. W wystąpieniach gości usłyszeliśmy wiele ciepłych słów o szkole, osiągnięciach 
uczniów i planach na przyszłość. Część oficjalna była również okazją do wysłuchania 
wspomnień byłych dyrektorów. Zabrał więc głos emerytowany dyrektor szkoły mgr Stanisław 
Hajduga, który 14 lat pełnił swoją funkcję w tej placówce oświatowej. Następnie wystąpiła mgr 
Izabela Łypaczewska, która funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Gieble piastowała przez 
ostatnie 19 lat. Historię szkoły przybliżyła zebranym prezentacja multimedialna opracowana 
na podstawie kronik, dokumentów oraz starych fotografii. Obecni i byli uczniowie w swoim 
występie przywołali dawną szkołę, a zespół Malwinki oczarował zebranych piosenkami.

Następnie wszyscy zebrani mieli okazję zwiedzić szkołę i obejrzeć przygotowane przez 
uczniów prezentacje oraz wystawy. Zaproszono więc gości do dawnej sali szkolnej, do kawiarenki 
wspomnień, na pokaz dawnych zabaw i pokaz mody obowiązującej w ostatnim stuleciu. Goście 
mogli usłyszeć pieśni patriotyczne, obejrzeć szkolne zdjęcia i kroniki. Był poczęstunek i jedyna 
w swoim rodzaju okazja do serdecznych rozmów z nauczycielami i koleżankami ze szkolnej ławy.

Uroczystości te na pewno zapiszą się dobrze w pamięci wszystkich uczestników.
G. Kowalska

TAŚMA CZASU
Podczas uroczystych obchodów 

100-lecia powstania szkoły w 
Gieble zaprezentowana została 
taśma czasu. Goście, odwiedzający 
szkołę w tym dniu, mieli okazję 
przypomnieć sobie nazwiska 
osób, które  przez 100 lat tworzyły 
historię szkoły. Na taśmie można 
było odszukać nazwiska osób 
kierujących szkołą, nauczycieli oraz  
pracowników niepedagogicznych.

I.Łypaczewska

KAWIARENKA MUZYCZNA
Z okazji stulecia Szkoły Podsta-

wowej w Gieble zorganizowano ka-
wiarenkę muzyczną. Przybyli goście 
wysłuchali Koncertu dla Niepodle-
głej na który złożyły się pieśni patrio-
tyczne w wykonaniu uczniów naszej 
szkoły.

I.Łypaczewska

OKOLICZNOŚCIOWE GADŻETY
Z okazji obchodów 100 – lecia naszej szkoły uczniowie postanowili wykonać okolicznościowe 

koperty, znaczki i zakładki do książek. Widniała na nich pamiątkowa pieczątka nawiązująca 
do uroczystości lub tarcza szkolna. Każdy znaczek był szczególny i niepowtarzalny, bo 
wykonany własnoręcznie przez uczniów. Było nam bardzo miło, gdy Goście oglądali nasze 
prace i podziwiali pomysłowość autorów. Mamy nadzieję, że te pamiątki przypominać będą 
miłe chwile spędzone w naszej szkole. 

G. Kowalska

POKAZ MODY
Z okazji 100-lecia Szkoły 

Podstawowej w Gieble 17 
listopada 2018 roku w sali 
gimnastycznej odbył się pokaz 
mody. Moda zmieniała się wraz 
z upływającym czasem. Historia 
mody to rewolucja w ubiorze, 
którą zaprezentowali uczniowie 
naszej szkoły. Pokazali kreacje 
z każdej dekady dwudziestego 
wieku. Widzowie oglądali krótką 
prezentację, mogli podziwiać: 
Charlie Chaplin’a, damy i mężczyzn 
z lat 20-tych, gwiazdy twist’a, 
Beatles’ów, parę tańczącą rock 
and roll ‚a, hipisów, dziewczyny 
oraz chłopców lat 80-tych, 90-tych 
i współczesnych. Mamy nadzieję, 
że pokaz podobał się gościom. 
Dziękujemy wszystkim, którzy 
zaszczycili nas swoją obecnością. 
Szczególne podziękowania dla 
dzieci uczestniczących w pokazie 
i ich rodziców.

I.Nicia

W DAWNEJ KLASIE
W sali tej zgromadzone zostały przedmioty, których używano w szkole we wcześniejszych 

latach. Są tu ławki ze specjalnym miejscem na kałamarz i stalówki, są dawne pomoce 
dydaktyczne używane podczas lekcji oraz fartuszki szkolne, w których uczniowie codziennie 
przychodzili do szkoły. Na półkach i parapetach znajdują się przedmioty obecnie już 
niestosowane w nauczaniu. Na ścianach można zobaczyć stare mapy oraz drewniane 
przybory geometryczne. Ciekawie prezentuje się także gazetka ścienna - słomianka, która 
była nieodłącznym elementem dekoracyjnym każdej sali lekcyjnej.

M. Smyrgała

17 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej w Gieble zorganizowano 
uroczyste obchody 100-lecia istnienia tej placówki oświatowej. Obchody 
jubileuszu szkoły rozpoczęły się w kościele parafialnym pod wezwaniem 
Jakuba Apostoła Mszą świętą, w której uczestniczyli zaproszeni goście, 
rodzice, absolwenci oraz społeczność szkolna.



9GRUDZIEŃ 2018

„Czerwony kwiatek”, „Tak bardzo się starałem” oraz 
„Szkoła”.

Na zakończenie absolwenci  wystąpili w scence kabaretowej 
pt.” Pierwszy dzień w nowej szkole”. Gra gimnazjalistów 
wywołała  salwy śmiechu i rzęsiste oklaski.

Wiecie co, wcale nie jest ważne jak się szkoła nazywa, ważne 
jaka jest (z zachwytem) A ta jest piękna! 

Uroczystość uświetnił występ „Malwinek”. Szkolny zespół  
zaprezentował wiązankę piosenek ludowych. Wielkie 
zaangażowanie i radość płynąca ze śpiewu wzbudziły 
wśród publiczności wiele pozytywnych emocji, od śmiechu 
po wzruszenie. To działająca od trzech lat grupa dzieci i 
młodzieży, łączy ich wspólna pasja - muzyka. Zespół składa 
się z 35 młodych artystów (ich liczba wciąż rośnie!) w wieku 
od 3 do 14 lat.  „Malwinki” wykonują również repertuar 
okolicznościowy.

Impreza udała się dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
rodziców, uczniów i wszystkich pracowników szkoły.
Uroczystości jubileuszowe były wspaniałą okazją do 
wspólnych spotkań, integracji społeczności lokalnej: 
absolwentów, byłych i obecnych pracowników, uczniów oraz 
ich rodziców. „ Są ludzie i miejsca, których się nie zapomina”.

Izabela Szczygieł

Z okazji obchodów stulecia SP w Gieble, dzieci z oddzia-
łu przedszkolnego „Słoneczka” przedstawiły dawne zabawy 
dziecięce.  Pokazały zabawy ze śpiewem i elementem tańca 
m.in. Poszło dziewczę po ziele, Nie chcę cię znać, Maryna, 
Rolnik sam w dolinie, itd.

A. Lubach

Goście biorący udział w uroczystości 100 – lecia naszej 
szkoły, zwiedzając szkołę, mogli obejrzeć prezentację multi-
medialną przedstawiającą stare fotografie, na których każdy 
mógł odnaleźć siebie lub swoich kolegów sprzed lat. Sie-
dząc przy kawie z ciastkiem w Kawiarence Wspomnień, byli 
uczniowie z rozrzewnieniem wspominali spędzony w szkole 
czas. 

I.Čakarević

Czy wierzycie w dobre duchy? Czy starą szafę kojarzycie 
tylko z Narnią? Jakie tajemnice skrywa szkolny strych?
Na te wszystkie pytania celująco odpowiedzieli uczniowie, 
którzy z okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej w Gieble 
przygotowali przedstawienie pt. „Tajemnice starej szafy”. 
Scenariusz został oparty na pomyśle uczennicy klasy VIII. 
Grupka uczniów (w te role świetnie wcielili się absolwenci 
szkoły) udaje się na szkolny strych, gdzie znajduje starą 
szafę, w której od 100 lat mieszka dobry duszek i czuwa nad 
szkołą. Duszek - w postać ducha wcieliła się z powodzeniem 
uczennica klasy VIII- przenosi nas w czasie. Wyruszamy wraz 
z nim w niezwykłą podróż, podczas której odwiedziliśmy 
Antka (bohatera noweli Bolesława Prusa) i byliśmy świadkami 
jego pierwszego dnia w szkole, który niestety zakończył się 
niefortunnie:
Nauczyciel: No, to pamiętajcie sobie, że precel jest 
podobny do tej litery, która nazywa się B. Wołajcie: be! be!  
Uczniowie: be! be! 
( Antek tym razem rzeczywiście się odznaczył. Zwinął obie 
ręce w trąbkę i beknął jak roczne cielę.  Śmiech wybuchnął 
w szkole a nauczyciel aż zatrząsł się ze złości. )
Nauczyciel: Hę!  Toś ty taki zuch? Ze szkoły robisz cielętnik?
 Dajcie go tu na  r o z g rz e w k ę!   

Scenkę tę brawurowo zagrali uczniowie klasy siódmej, to 
pełen  humoru obraz dawnej szkoły.
Następnie duszek przypomniał wszystkim zebranym, jakimi 
„pomocami naukowymi” dysponowała szkoła przed 100 
laty. Wiersz pt. „Kolęda grzecznych dzieci” zaprezentowały 
niezwykle utalentowane uczennice klasy trzeciej. Trzymając 
w dłoni „pomoc naukową” (rózgę),  z pełnym przekonaniem 
recytowały:
 
Błogosław Boże! I takowe lasy,
Gdzie różdżki rosną, w jak najdłuższe czasy.
Na młodych dobra jest różdżka brzozowa,
Na starych korbacz, albo wić dębowa.

Nie zabrakło również zabawnego przedstawienia 
realiów współczesnej szkoły. Uczniowie klasy piątej zapoznali 
duszka z mozolnym losem ucznia XXI wieku: 

To nie koniec trudów życia uczniowskiego,  
Matma się zaczyna, trudna dla każdego. 
Do tablicy idę śmiało, choć w głowie się kręci,  
Gdyż pól wzory uleciały dawno z mej pamięci.
Oprócz fragmentów prozy i wierszy publiczność wysłuchała 
piosenek ze starej płyty (z winylowej kolekcji duszka 
przechowywanej na strychu) w wykonaniu szkolnego chóru: 

Tajemnice starej szafy

List do Organizatorów obchodów 100–lecia 
Szkoły Podstawowej w Gieble

Z okazji 100-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w 
Gieble, które zbiega się ze 100-leciem odzyskania przez 
Polskę Niepodległości, pozwalam sobie jako dawny uczeń 
tejże szkoły przesłać pewne wspomnienia pisemnie, gdyż 
osobiście nie mogę.

Ucząc się w latach 1947-54 miałem szczęście trafić na 
zespół dobrych nauczycieli (pod kierownictwem Pani Witoldy 
Urbanowskiej), którzy wszczepili we mnie miłość do Ojczyzny, 
szacunek do ludzi, umiłowanie do ziemi, z której się wywodzę. 
Potrafili przekazać wiedzę i rozwinąć zainteresowania, które 
przydały się w dalszym kształceniu. Kadra pedagogiczna 
w tym okresie była wspaniała, ambitna, a byli to ludzie, 
którzy przeszli II wojnę światową. Przyszło im pracować w 
zniszczonym kraju w bardzo trudnych warunkach, szczególnie 
na wsi, gdzie nie było światła. Przygotowywali się do lekcji 
tak, jak ich uczniowie, przy lampie naftowej.

Ja osobiście mogłem się uczyć przy świetle elektrycznym 
dopiero w szkole średniej w Zawierciu, będąc w internacie. 
Mimo prymitywnych warunków w tym okresie, nie stanęliśmy 
w miejscu, kształciliśmy się, rozwijali, aby wyjść na prawych 
ludzi, przydatnych do budzącego się kraju, po zniszczeniach 
wojennych.

Jeśli chodzi o moją osobę, to 52 lata mieszkam w Żywcu. Los 
rzucił mnie do Żywca, zaraz po skończeniu studiów w Krakowie 
i Warszawie (otrzymałem tzw. nakaz pracy). Pracowałem dla 
tej ziemi jako inżynier budownictwa wodnego. Założyłem 
rodzinę i mieszkam w pięknym Beskidzie Żywieckim, nad 
jeziorem, do budowy którego częściowo wniosłem swój 
wkład z racji wykształcenia i swojego zawodu. Zawsze jednak z 
rozrzewnieniem wspominam swoje giebelskie okolice, skałki, 
pobliskie lasy i łany zbóż oraz koleżanki i kolegów z klasy. 
Kiedy mogę chętnie wracam w rodzinne strony. Przejeżdżając 
obok obecnej szkoły przypomina mi się moja mała szkółka, 
która dała mi podwaliny w rozwój osobowości.

Kończąc, życzę Szkole Podstawowej w Gieble, aby jej 
uczniowie obecni i w późniejszych pokoleniach, zdobywali 
taką wiedzę, by stali się prawymi ludźmi, szanowali się 
wzajemnie, czynili samo dobro dla ogółu i naszej Ojczyzny.

Z pozdrowieniem dla Dyrekcji i Grona Pedagogicznego i 
Gości

mgr inż. Władysław Podsiedlik

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gieble wraz z całym Gronem Pedagogicznym i Radą Rodziców 
serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom obchodów 100-lecia szkoły w Gieble. 

Dziękujemy również:
- księżom rodakom i ks. Proboszczowi za odprawienie mszy św.,
- pani burmistrz Annie Pilarczyk – Sprycha za przekazanie słodkości dla występujących uczniów i absolwentów,
- pani radnej powiatowej Marii Milejskiej za przekazanie urządzenia wielofunkcyjnego na rzecz szkoły,
- panu Krzysztofowi Szlachcie za ofiarowanie tarczy szkolnej, 
- Rodzicom za przygotowanie pysznych ciast, zakupienie wspaniałego tortu i zorganizowanie kawiarenek, gdzie 
   mogliśmy się spotkać i powspominać miniony czas w miłej atmosferze,
- pani Dorocie Supkowskiej i panu Wojciechowi Jagielskiemu, 
- OSP w Gieble I OSP w Gulzowie, 
-panu Robertowi, pani Idze i pani Kai Łypaczewskim oraz panu Tomaszowi Gajkowi za nieodpłatną oprawę muzyczną  
  Balu Absolwentów,
- ks. Tadeuszowi Szlachcie oraz radnym: pani Elżbiecie Stanek, pani Wiolettcie Baran, panu Zbigniewowi Fabiańczykowi 
  za przekazanie wpłat na rzecz Rady Rodziców,
- wszystkim przyjaciołom szkoły, dzięki którym mogła się odbyć ta niecodzienna uroczystość.
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O tym, ze dużo ciężej prowadzić biznes w mniejszych miejscowościach takich jak Ogrodzieniec, nie muszę przekonywać 
chyba nikogo. Współcześnie, oprócz problemu związanego z mniejszą konkurencyjnością jurajskich firm dochodzi jeszcze 
jeden problem, ten związany ze zmianami na rynku pracy, jakim jest brak pracownika. Co prawda stopa bezrobocia w naszym 
powiecie jest większa, niż w innych powiatach województwa, co pozornie stwarza przekonanie o lepszej dostępności do 
pracownika, jednak w rzeczywistości, wyławiani są oni przez większe firmy z ościennych Katowic, Częstochowy, Krakowa. 
Konkurencyjność naszych firm utrudnia także lokalizacja publicznych instytucji tj. urzędy i operatorzy środków publicznych, 
które swoje siedziby mają w dużych aglomeracjach. W biznesie czas to pieniądz, dostęp do informacji jest na wagę złota, 
dlatego wygrywają i korzystają z pomocy publicznej najczęściej Ci, którzy mają bliżej do instytucji pomocowych. Jak wynika 
z prowadzonych przeze mnie badań i obserwacji regionalnych rynków, w kraju ciekawą alternatywą zwiększającą rynkowe 
szanse przedsiębiorców z obszarów gorzej sytuowanych jest zrzeszanie się i zacieśnianie relacji biznesowych. Możliwości 
jest kilka, jednak do najbardziej popularnych należą zrzeszenia w postaci fundacji, izb przemysłowych, for pracodawców, 
klastrów. W praktyce współpraca ta sprowadza się do organizowania wspólnych spotkań z ekspertami, prowadzenia dialogu, 
wymiany poglądów, doświadczeń, omawiania problemów lokalnego rynku. Ogrodzieniec ma w tym zakresie pewne sukcesy, 
bowiem kilka lat temu Lokalna Organizacja Społeczna zorganizowała pierwsze Międzynarodowe Forum Gospodarcze na 
Jurze. Wydaje mi się, że warto iść tym kierunkiem. Warto rozmawiać, warto polemizować i warto tworzyć tym samym nową 
jakość. Ogrodzieniec to charakterystyczne miejsce na Jurze, dlaczego zatem nie wykorzystać tego potencjału właśnie do 
wyzwalania siły lokalnych przedsiębiorców? Szczególnie, że przed nami kilka ostatnich lat, w których możemy skorzystać z 
pomocy z Unii Europejskiej! Mamy do zagospodarowania obszary przemysłowe. Samo nic się nie zrobi. Zatem do pracy 
Rodacy! Spotykajmy się, rozmawiajmy, budujmy lepszą gminę. Z nową Panią Burmistrz nowe możliwości.

Już wkrótce zaproszę Państwa na organizacyjne 
spotkanie przedsiębiorców, na którym porozmawiamy 
o nowych możliwościach współpracy!

Wspólnie uwolnijmy jurajską 
siłę przedsiębiorczości! dr Patryk Szczygieł
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Jura Krakowsko-Częstochowska to obszar nie tylko obfitujący w zielone lasy, malownicze ostańce  
i miejsca atrakcyjne turystycznie. Dla mieszkańców, to przede wszystkim miejsce życia i pracy.  
Zaś dla przedsiębiorców to miejsce prowadzenia działalności i konkurowania z przedsiębiorcami  
z bardziej rozwiniętych miast śląskich i małopolskich.

Anna Pilarczyk-Sprycha
Burmistrz MiG Ogrodzieniec
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Joanna Piwowarczyk

Pierwszy etap to „Bal Hubertowski, na-
stępnie uroczyste zbiorowe polowanie, etap 
kończący świętowanie to udział w Okręgo-
wych obchodach dnia Św. Huberta.   

W dniu 20.10.2018 r. świętowanie rozpo-
częto „Balem myśliwskim” w lokalu „Biały 
Dwór” w m. Giebło zorganizowanym wspól-
nie z kołem łowieckim „Diana” w Ogro-
dzieńcu. 

W balu  wzięli  udział przedstawiciele 
niżej wymienionych sąsiadujących i zaprzy-
jaźnionych kół łowieckich: „Orle Gniazdo” 
Zawiercie, „Ryś” Będzin, „Grzywacz” So-
snowiec, „Ostaniec” Zawiercie.

Główną organizatorką balu była sekretarz 
koła łowieckiego „Darz Bór” w Ogrodzień-
cu, kol. Olga Oleksiak wraz z prezesami kół 
kol. Czesławem Osysem i kol. Zdzisławem 
Zimnym. Gości witał okazały baner, spe-
cjalnie przygotowany na tą uroczystość, 
pięknie przystrojona sala z motywami my-
śliwskimi oraz prezesi kół wręczając paniom 
w drzwiach lokalu róże z życzeniami udanej 
zabawy. 

Następnie prezesi kół oficjalnie przywi-
tali wszystkich gości, koleżanki, kolegów, 
sympatyków łowiectwa, rozpoczynając tym 
samym balowanie. Na balu królowały dania 
i potrawy z dziczyzny oraz różnorakie nalew-
ki. Kącik z wyrobami z dziczyzny i nalewka-
mi był nieustannie oblegany. W czasie balu 
zorganizowane zostały zabawa loteryjna 
wraz z licytacją fantową, którą prowadzili: 
Joanna Cholewka, Anna Stuglik-Rotarska, 
Ola Oleksiak, Czesław Osys, Zdzisław Zim-
ny. Uzyskane środki zostały wykorzystane na 
polepszenie warunków bytowania zwierzyny 
dziko żyjącej w okresie nadchodzącej zimy. 
Zabawa trwała do białego rana w bardzo mi-
łej i wesołej atmosferze. Dla wytrwałych go-
ści zakończyła się śniadaniem w ww. lokalu. 

Organizatorka balu przez wiele dni od-
bierała podziękowania i gratulacje za  wspa-
niałą organizację i przemiłą atmosferę świę-
towania. 

Następny etap, to polowanie hubertow-
skie, które odbyło się w dniu 03.11.2018 r.      

Prowadząca polowanie kol. Ola Olek-

siak przeprowadziła uroczystą odprawę 
myśliwych, a prezes koła kol. Czesław Osys 
dokonał zaślubin młodych myśliwych kol. 
Jakuba Mietelskiego i Jerzego Pardelę. Fo-
tografia pokazuje wymienionych kolegów 
wraz z opiekunami: Łukaszem Samborskim 
i Sławomirem Nawrotkiem. Po ślubowa-
niu prezes koła wręczył  młodym myśliwym 
przygotowaną pamiątkę- tekst ślubowania z 
podpisami członków zarządu koła. 

Przed polowaniem Zarząd Koła uhonoro-
wał kol. Jarosława Stuglika, byłego wice pre-
zesa koła ryngrafem na okoliczność nadania 
koledze medalu „Świętego Huberta”. Tym 
samym Jarosław przeszedł do historii i stał 
się  pierwszym i dotychczas jedynym człon-
kiem koła łowieckiego „Darz Bór” w Ogro-
dzieńcu posiadającym tak wysokie i presti-
żowe odznaczenie łowieckie.

Polowanie przebiegało w miłej i koleżeń-
skiej atmosferze, Święty Hubert darzył, dla-
tego zakończyło się najlepszym pokotem w 
historii koła. 

Świętowanie w kole na okoliczność 95-le-
cia Polskiego Związku Łowieckiego zakoń-
czyło się 17.11.2018 roku udziałem w Okrę-
gowej Uroczystości dnia Świętego Huberta. 
W uroczystości wziął udział poczet sztanda-
rowy koła w składzie: kol. Sławomir Nawro-
tek, Szczepan Plutka, Tadeusz Śliwa i myśliwi 
z rodzinami. 

Członkom naszego koła władze okręgo-
we wręczyły odznaczenia i medale łowiec-
kie, na czele z kol. Jarkiem Suglikiem, któ-
ry otrzymał wspomniany wcześniej  medal 
Świętego Huberta.

Świętowanie w kole łowieckim zakończy-
ło się, a teraz nadszedł czas ciężkiej  prac 
związanej z wykonaniem hodowlanego pla-
nu łowieckiego i ułatwieniem przetrwania 
warunków zimowych zwierzętom dziko ży-
jącym.

 Z myśliwskim pozdrowieniem „Darz 
Bór”! 

Prezes Koła łowieckiego „Darz Bór  
w Ogrodzieńcu  mgr inż. Czesław OSYS  

i sekretarz mgr inż. Olga Oleksiak

Hubertus
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Dla uczczenia rocznicy 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego 
w kole łowieckim „Darz Bór” w Ogrodzieńcu podjęto uchwałę  
o etapowych uroczystych obchodach święta  Świętego Huberta, 
patrona myśliwych. 

Szanowni Mieszkańcy

Informujemy o  stanie projektu z udziałem Waszych środków finansowych  i środków Unii 
Europejskiej.

„Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie sołectw Gminy 
Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”. 

Gmina posiada podpisaną z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego umowę 
o dofinansowanie zadania z terminem rozliczenia do 15 listopada 2019r. Dotychczas 
przeprowadzone przetargi nieograniczone na wybór wykonawcy przydomowych 
oczyszczalni ścieków na działkach osób uczestniczących w projekcie zostały unieważnione 
między innymi z takich powodów jak:  1). najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę 
założoną we wniosku, 2) błędów formalnych po stronie oferentów, 3) braku ofert.  
Gmina uzyskała zgodę na rozliczenie I etapu zadania w terminie do 31 lipca 2019r, 
a drugi pozostaje  bez zmian tj. do 15 listopada 2019r. W związku z tym w najbliższym 
czasie zostanie zorganizowany kolejny przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy 
przydomowych oczyszczalni ścieków.

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec

INFORMACJA DLA 
MIESZKAŃCÓW

W piątek, 7 grudnia br. odbyło się spotkanie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Ogrodzieńcu, połączone ze spotkaniem świąteczno-wigilijnym. W 
posiedzeniu uczestniczyli druhowie prezesi i naczelnicy z jednostek OSP z terenu gminy, a 
także zaproszeni  goście.

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP Henryk Karcz. 
Powitał zaproszonych gości i przedstawił porządek zebrania, który został przyjęty 
jednogłośnie. 

Przewodniczącym zebrania został dh Jan Chudek, protokolantem dh Iwona Rajca. W 
skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli druhowie: Łukasz Marczyk, Krzysztof Błoch i Edward 
Zieliński. 

W trakcie posiedzenia dokonano zmian w składzie Zarządu. Najważniejszą była zmiana 
na stanowisku Prezesa, którym została Anna Pilarczyk-Sprycha Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec.

Ponadto podsumowano rok bieżący oraz przedstawiono plany i założenia pracy Zarządu 
na rok 2019. Podjęto uchwałę w sprawie nowego regulaminu pracy Komisji ds. Odznak i 
Odznaczeń Oddziału. Naczelnicy poszczególnych gminnych jednostek OSP przedstawili 
sprawozdania z przygotowania obiektów, sprzętu oraz hydrantów na okres zimowy. 
Posiedzenie zakończono spotkaniem świąteczno-wigilijnym w strażackim gronie. Druhowie 
oraz zaproszeni goście połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.

W strażackim gronie
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Drodzy Czytelnicy, 

Boże Narodzenie to niezwykły czas 
wypełniony tradycją i rodzinnym ciepłem. 

Niech zatem te Święta będą 
niezapomnianym czasem spędzonym bez 

pośpiechu, trosk i zmartwień. 

Niechaj Nowy Rok 2019 będzie czasem 
pokoju oraz realizacji osobistych  

i zawodowych zamierzeń.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia  
i Szczęśliwego Nowego Roku,

życzą:

Redakcja Gazety Ogrodzienieckiej

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Ogrodzieńcu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, a w 
szczególności młodych rodziców Gmina Ogrodzieniec planuje 
uruchomienie żłobka dla dzieci. Zainteresowane osoby prosimy o 
zapoznanie się z tematem na stronie Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
www.ogrodzieniec.pl i wypełnienie ankiety, gdzie odpowiecie 
Państwo na jedno pytanie:

Czy jesteś za powstaniem żłobka dla dzieci 
w wieku 0-3 lat w Gminie Ogrodzieniec?

UMiG Ogrodzieniec, Plac Wolności 25
Tel. 32 67 09 700. e-mail: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl 

Uwaga! ŻłobekSzanowni Mieszkańcy!
Czy jesteście zainteresowani budową mieszkań w ramach rządowego programu ?

Jaką opcją będziecie zainteresowani  wynajem, czy wynajem z dojściem do własności?

Jakim metrażem będziecie zaintersowani 35m2, 45m2, 56m2, powyżej 56m2?
 
Informujemy Mieszkańców, że Gmina Ogrodzieniec ma zamiar przystąpić do 
programu rządowego pn. „Mieszkanie Plus”. 
Zainteresowane osoby odsyłamy do zapoznania się z informacjami, które ukażą 
się na stronie internetowej www.ogrodzieniec.pl wraz z ankietą, którą prosimy  
o wypełnienie i dostarczenie do UMiG Ogrodzieniec,  
Plac Wolności 25
Tel. 32 67 09 700
 e-mail: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl 

Mieszkanie +

POWITANIE 

NOWEGO ROKU
Plac Piłsudskiego

31 grudnia 2018/1 stycznia 2019
Start 22:00
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