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Koncert noworoczny

W sobotę, 18 stycznia br., w hali sportowej
przy Gimnazjum w Ogrodzieńcu odbył się
Koncert Noworoczny pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy. Podczas koncertu
licznie zgromadzonej publiczności zaprezentowano dorobek artystyczny dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Ponad dwugodzinny program wypełniony był muzyką, tańcem
i śpiewem. Dziewczęta z Zespołu Mażoretek
„Fantazja” oczarowały wszystkich swym
wdziękiem, gracją i niezwykłymi układami tanecznymi. Koncert w wykonaniu Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej był prawdziwą
ucztą muzyczną. Dopełnieniem całości był
mini-recital gitarowo-wokalny w wykonaniu
uczestników zajęć nauki gry na instrumentach muzycznych prowadzonych w MGOK,
dedykowany wszystkim babciom i dziadkom
z okazji ich święta. Rola konferansjerów w
tym dniu także przypadła młodzieży - duet
gimnazjalistów Karolina Małecka i Sebastian
Nawara świetnie wywiązał się z tego zadania.
Gratulujemy wszystkim wykonawcom, organizatorom i zapraszamy za rok, w trzecią sobotę stycznia. Organizator koncertu, MGOK
w Ogrodzieńcu, serdecznie dziękuje dyrekcji,
gronu pedagogicznemu i pracownikom Gimnazjum w Ogrodzieńcu za pomoc udzieloną
w organizacji koncertu.
Joanna Piwowarczyk

Złote Gody
W dniu 24 stycznia 2014 roku
dziesięć par małżeńskich
z gminy Ogrodzieniec obchodziło
jubileusz pięćdziesięciolecia
pożycia, tzw. „złote gody”.
Jubileusz dotyczył par, które
w roku 1962 zawarły związek
małżeński. Jubilaci, w dowód
uznania zostali odznaczeni
medalami Prezydenta RP,
wręczonymi przez Burmistrza
Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Andrzeja Mikulskiego.
Uroczystość odbyła się w
ogrodzienieckiej sali narad.
Cieszymy się bardzo, że możemy dziś spotkać się w gronie osób, które są wzorem
do naśladowania. Jesteście wspaniałym
przykładem, że dzięki miłości i zrozumieniu
można przetrwać w życiu nawet te najtrudniejsze chwile. Dziś chcemy wam podziękować za to, że możemy teraz kontynuować to, co wy rozpoczęliście przed laty.
Kilkadziesiąt lat temu tworzyliście warunki,
aby w naszej gminie żyło się coraz lepiej.
Toteż dziś mam okazję za to podziękować.
Dziękuję za te lata i wkład wniesiony w
rozwój naszej gminy i życzę kolejnych jubileuszy – tymi słowami zwrócił się do jubilatów A. Mikulski, burmistrz Ogrodzieńca.
Do gratulacji i życzeń dołączyli się również
obecni na uroczystości przewodnicząca
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu oraz kie-

rownik USC w Ogrodzieńcu Maria Raczek.
Tylko ludzie, którzy darzą się miłością, szacunkiem i wzajemnym zrozumieniem mogą
dotrwać tak pięknego jubileuszu. Niewielu parom to się udaje. Zjednoczona i silna
wewnętrznie rodzina ma siłę na zewnątrz i
łatwiej jej pokonać wszelkie trudności życia. Ta rocznica daje innym nadzieję, że
wytrwają podobnie jak wy – słowa te skierowała do uczestników jubileuszu M. Lipka-Stępniewska, przewodnicząca Rady
Miejskiej.

Do życzeń dołączyła także Maria Raczek,
kierownik USC w Ogrodzieńcu, która pogratulowała tak pięknego jubileuszu oraz
życzyła Jubilatom, by w jesieni życia byli
zawsze otoczeni najbliższymi, chętnymi do
pomocy i wsparcia.
Jubilaci chętnie podzieli się wspomnieniami o swoim życiu, pracy i podziękowali za
miłe spotkanie. Pary oprócz odznaczeń
otrzymali kwiaty i upominki. A uroczystość
uświetnił koncert Zespołu Seniorzy z Ogrodzieńca

Wśród odznaczonych par małżeńskich byli:
Zofia i Aleksander Niteccy z Ogrodzieńca,
Danuta i Jan Witczak z Ogrodzieńca, Janina i Feliks Żak z Ryczowa, Anna i Tadeusz
Plutka z Ogrodzieńca, Kazimiera i Kazimierz Zawierucha z Ogrodzieńca, Helena
i Piotr Kwiecińscy z Mokrusa, Bożena i
Jerzy Matysek z Ogrodzieńca, Wanda i
Adam Sokołowscy z Ogrodzieńca, Janina
i Gustaw Kowalczyk z Gulzowa, Henryka i
Ryszard Papiewscy z Ogrodzieńca.
Joanna Piwowarczyk
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GAZETA ogrodzieniecka

Radni pytają
W dniu 18 grudnia 2013r.
na sesji Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu wpłynęły
następujące zapytania i
interpelacje radnych:
Mieszkańcy Giebła proszą
o informacje w sprawie wykorzystania funduszu sołeckiego przeznaczonego
na odnowienie studni. Pan
Burmistrz informował, że
będą zakupione materiały
na realizacje tego zadania
– czy jest to zrealizowane.
W imieniu mieszkańców
Podzamcza ul Morusy oraz
radnego powiatowego Lecha Jarosa, który chciał
zabrać głos na sesji oraz
złożyć oświadczenie dot.
wykorzystania
funduszu
sołeckiego w Podzamczu,
radny zwrócił się o wyjaśnienie tej sprawy.
W imieniu mieszkańców
sołectwa Fugasówka i
Markowizna pytam Pana
Burmistrza: W związku z
pracami drogowców przy
przebudowie na skrzyżowaniu ulic: Poniatowskiego, Bzowskiej i Mickiewicza
proszę o wizję lokalną, aby
ocenić jakość i funkcjonalność wykonanych prac
przebudowy przejścia dla
pieszych.
Panie Burmistrzu chodzi o
obietnicę w sprawie budowy
chodnika, która została wsparta
dodatkowym dofinansowaniem
dla Starostwa Powiatowego.
Miała dotyczyć dokończenia
w bieżącym roku przebudowy
prawej strony chodnika przy ul.
Bzowskiej. Zostało ok. 150 metrów bieżących w/w chodnika.
Proszę się do tego odnieść.

Odpowiedzi Burmistrza:
Oświetlenie na Morusach środki z funduszu sołeckiego dotyczą zadań własnych
gminy. Nie było porozumienia z Województwem
Śląskim w sprawie oświetlenia drogi wojewódzkiej.
Na zebraniu sołeckim dyskutowano i wskazywano
na oświetlenie ul. Morusy,
wynikało z tego, że chodzi
o drogę gminną - przecznicę drogi wojewódzkiej. Ponieważ oświetlenie zostało
przebudowane przez TAURON SA, to kwota 10 tys. zł
zabezpieczona w sołectwie
Podzamcze na oświetlenie
gminnej drogi (ul.Morusy)
została wydatkowana na
oświetlenie Placu Jurajskiego. Pieniądze zostały
w sołectwie i zostały wydatkowane zgodnie z sugestią radnego Zygmunta
Podsiadło. Nie możliwe jest
wybudowanie oświetlenia
wzdłuż drogi wojewódzkiej
na Morusach za 10 tys.zł.
Potrzebne jest kilkadziesiąt,
może nawet ponad sto tys.
złotych.
Odbudowa studni w Gieble - realizacja zadania
wymaga skompletowania
dokumentacji projektowej
oraz uzgodnień i to już
jest wykonane. Zgodnie z
kosztorysem inwestorskim
potrzebne jest ok.70 tys.
zł. Z funduszu sołeckiego
było tylko ok. 9 tys.zł, bo
zgodnie z wnioskiem Rady
Sołeckiej część środków
przeznaczono na inne cele
w miejscowości. Zadanie
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pozostaje do wykonania w
przyszłości.
Fugasówka – zarządca
drogi odpowiada za stan
bezpieczeństwa na drodze
oraz przygotowuje organizację ruchu na drodze i
wprowadza odpowiednie
oznakowania poziome i
pionowe. Zmiany nie były
uzgadniane z gminą.
Chodnik na ul. Bzowskiej
- to zadanie było realizowane i finansowane przez
Starostwo Powiatowe przy
dofinansowaniu ze strony Gminy Ogrodzieniec.
Nie byliśmy zaangażowani
w realizację zadania i nie
uczestniczyliśmy w przygotowaniu dokumentów
kosztorysowych ani przetargowych. Nie było informacji o tym, że braknie
pieniędzy na wykonanie
całego chodnika. Starostwo też nie występowało
o zwiększenie środków na
ten cel. Byliśmy podobnie
jak mieszkańcy przekonani, że chodnik będzie
wyremontowany do granic
administracyjnych z Gminą
Zawiercie.
Na sesji Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu w dniu 30
grudnia 2013r. wpłynęły
następujące zapytania i
interpelacje radnych:
IInformacja od mieszkańców Giebła. Chodzi o odbiór odpadów komunalnych od właścicieli posesji
usytuowanych w wąskich
ulicach. Miał być zapewniony mały samochód, który
miał je odbierać, a jest duży
i mieszkańcy zgłaszają

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
informuje,
iż wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na otrzymane książeczki opłat z indywidualnym numerem konta bankowego podatnika lub u sołtysów poszczególnych sołectw w terminach:
• za I kwartał 2014r. (miesiąc styczeń, luty, marzec) – termin płatności do 10 marca
• za II kwartał 2014r. (kwiecień, maj, czerwiec) – termin płatności do 10 czerwca
• za III kwartał 2014r. (lipiec, sierpień, wrzesień) – termin płatności do 10 września
• za IV kwartał 2014r. (październik, listopad, grudzień) – termin płatności
do 10 grudnia.
Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty w ratach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest termin 10 marca, 10 czerwca, 10 września, 10 grudnia danego roku.

Sprostowanie omyłki pisarskiej w artykule „Po rewolucji śmieciowej…”
W poprzednim numerze „Gazety Ogrodzienieckiej” na trzeciej stronie zamieszczono artykuł „Po rewolucji śmieciowej…” trzecie zdanie w wyżej wymienionym powinno brzmieć:
U nas zastosowano obniżoną stawkę dla gospodarstw domowych wieloosobowych – każda szósta i następna
osoba gospodarstwa płaci 50% ceny usługi.
Za błąd spowodowany był omyłką pisarską przepraszamy.
Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec

uszkodzenia np. płotów.
Odpowiedź Burmistrza:
W przetargu na odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych gmina
wymagała, aby oferent
dysponował
sprzętem
umożliwiającym obsługę
nieruchomości o utrudnionym dojeździe. Podaliśmy
kilkadziesiąt adresów budynków położonych przy
wąskich uliczkach. Prawie
wszędzie usługa odbioru
wykonywana jest zgodnie
z umową. Jeśli występują
jeszcze problemy z odbiorem odpadów, proszę te
informacje przekazać do
Urzędu Miasta i Gminy, do
pani inspektor ds.ochrony
środowiska - odpady odbierane będą zgodnie z podanym harmonogramem.
Jeśli podczas wykonywania
usługi odbioru odpadów
miało miejsce uszkodzenie
mienia, szkodę należy zgłosić niezwłocznie do firmy
Remondis, która winna ją
naprawić lub pokryć z wykupionej z polisy ubezpieczeniowej.
Na sesji Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu w dniu 22
stycznia 2014r. wpłynęły
następujące zapytania i
interpelacje radnych:
Czy do spraw dróg został
przyjęty pracownik:
- kto to jest, jakie posiada
uprawnienia,
- na jakich zasadach został
zatrudniony (czy z konkursu, na jaki okres),
- jaki jest jego zakres obowiązków?
Czy ten Pan będzie się
również zajmował sprawą
opracowania studium do

zmiany planu zagospodarowania przestrzennego?
Kiedy zostanie oświetlony
basen i boisko przy Szkole
Podstawowej w Podzamczu?
Bardzo proszę o dołożenie
dwóch lamp na Placu Jurajskim w Podzamczu.

zagospodarowania przestrzennego inspektor ds.
dróg będzie uczestniczył w
ramach swoich kompetencji. Osobą zatrudnioną na
wolne stanowisko zgodnie
z ogłoszonym konkursem
jest p.Adam Głąb zamieszkały w Gieble.

Na jakim etapie jest przeniesienie Orkiestry z OSP
do dworku w Gieble?

Nie przewidujemy dodatkowego oświetlenia boiska przy szkole w Podzamczu.

Po interwencji rodziców,
którzy odprowadzają swoje dzieci na przystanek na
Fugasówce zauważyłem,
że jadąc w kierunku Ogrodzieńca dzieci wsiadają do
autobusu z rowu. Nie ma
tam chodnika, a zatoczka
jest tak uformowana, że
autobus prawidłowo zajeżdżając, nie pozostawia
miejsca dla wsiadających
pasażerów. Może dałoby
się jakoś utwardzić (wysypać) ten kawałek terenu.
Głównie chodzi o przystanek (w kier. Ogrodzieńca)
naprzeciw baru „Strzecha”.
Odpowiedzi Burmistrza:
W wyniku ogłoszonego w
końcu ubiegłego roku konkursu na stanowisko inspektora ds. dróg zgłosiła
się jedna osoba. Jednym z
podstawowych wymagań
było posiadanie uprawnień
do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi. Zakres obowiązków
w wymiarze 3/8 etatu będzie obejmował: sprawy
drogowe,
prowadzenie
ewidencji dróg, dokonywanie rocznych i pięcioletnich przeglądów oraz
sprawy inżynierii ruchu. W
zakresie prac nad studium

Po medal
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
stanowi wyróżnienie dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim (art. 19 Ustawy z dnia 16
października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, [Dz.U. Nr 90, poz. 450 z późn.
zm.]). Medal przyznaje Prezydent Rzeczyspospolitej Polskiej na wniosek Wojewody
za pośrednictwem Burmistrza.
W roku bieżącym sporządzane będą wnioski o nadanie medali dla par małżeńskich,
które zawarły małżeństwo w 1963 roku i
wcześniej.
Aby wszcząć procedurę nadania Medali

Oświetlenie Placu Jurajskiego w Podzamczu jest
po przebudowie. Zamontowane trzy latarnie w zupełności spełniają swoją
rolę.
Wsiadanie do autobusu
na niektórych przystankach, zwłaszcza tam,
gdzie nie ma chodnika,
rzeczywiście może być
utrudnione. Jeśli chodzi
o przystanek na Fugasówce w pobliżu dawnego baru „Strzecha”, to w
najbliższych tygodniach
przeprowadzimy wizję w
terenie w tej sprawie z
udziałem zarządcy drogi.
Po spotkaniu zapadną
decyzje, co można zrobić
aby poprawić sytuację.
Umowa z Domem Kultury
na użyczenie pomieszczeń w dworku w Gieble jest podpisana. Nic
nie stoi na przeszkodzie,
aby orkiestra dęta z Giebła miała salę prób w tym
budynku. Pozostaje jeszcze tylko przyjęcie odpowiedzialności za mienie
gminne i pomieszczenia
przez przedstawiciela orkiestry.

za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, należy
w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze
względu na miejsce zameldowania złożyć
skrócony odpis aktu zawarcia związku małżeńskiego oraz kserokopie dowodów osobistych obojga Jubilatów.
Wobec powyższego, prosimy wszystkich
zainteresowanych przyznaniem takiego
medalu o zgłoszenie się do Urzędu Stanu Cywilnego w Ogrodzieńcu (pok. 25,
tel. 326709718) w terminie 2 tygodni od
ukazania się niniejszego numeru Gazety z
dowodami osobistymi oraz odpisem aktu
małżeństwa, jeśli małżeństwo było zawarte
w innym USC.
Maria Raczek
kierownik USC

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec informuje, że druki zeznań podatkowych PIT za 2013 rok będą wydawane przez pracowników Urzędu
Skarbowego w dniu 14 lutego 2014 r. w godzinach od 8.45 do 13.15
w budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25
(pokój nr 32, II piętro)

ogrodzieniecka GAZETA
z notatnika burmistrza...
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przez Urząd Marszałkowski
oraz jako projekty Zintegrowanych Instytucji Terytorialnych. Projekty ZIT będą
miały na celu rozwiązanie
regionalnych potrzeb mieszkańców.
8-9 stycznia Burmistrz
przebywał na delegacji w
gminach Spisske Podhradie i Bogacs, w czasie których omawiany był wspólny
projekt gmin partnerskich
Ogrodzieńca, dotyczących
wymiany kulturalnej młodzieży w czasie najbliższych
wakacji.
3 stycznia w Gliwicach
odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin Subregionu Centralnego dotyczące
przygotowań do przyszłe-

go okresu programowania
środków europejskich w latach 2014-20. Nowe środki
europejskie dostępne będą
w konkursach ogłaszanych

16 stycznia w Pałacu Biskupim w Sosnowcu odbyło się spotkanie noworoczne Biskupa Ordynariusza
z wójtami, burmistrzami i

prezydentami gmin Diecezji
Sosnowieckiej. W corocznym spotkaniu brali udział
również Wojewoda Śląski
Zygmunt Łukaszczyk i Wojewoda Małopolski Jerzy
Miller oraz wicemarszałek
Województwa
Śląskiego
Arkadiusz Chęciński i przewodniczący Sejmiku Śląskiego Andrzej Gościniak.
18 stycznia w hali sportowej w Gimnazjum w
Ogrodzieńcu
po
raz
pierwszy
zorganizowany został koncert noworoczny w wykonaniu
Dziecięco-Młodzieżowej
Orkiestry Dętej i Zespołu
Fantazja. Koncertowi towarzyszył również występ
młodzieży muzykującej z
Domu Kultury.

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
oraz Społeczny Komitet Obchodów
70. Rocznicy Pacyfikacji Wsi Ryczów
zapraszają na uroczystości,

które odbędą się w dniach
21-23 lutego 2014r. w Ryczowie
pod Honorowym Patronatem
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Wojewody Śląskiego
Zygmunta Łukaszczyka

Ramowy program obchodów:
21.02.2014r.-piątek
15.30 - „Marsz pamięci” – przemarsz młodzieży i mieszkańców ulicami Ryczowa(miejsce zbiórki: rozwidlenie ul. Armii
Krajowej i ul. Leśnej, godz.15.15).
Otwarcie ulicznej wystawy fotogramów upamiętniających ofiary pacyfikacji.
ok. 16.30 - okolicznościowy koncert muzyki patriotycznej i autorskiej (sala remizy OSP Ryczów).
22.02.2014r.-sobota
Dzień refleksji
Uliczna wystawa fotogramów upamiętniająca ofiary pacyfikacji i wydarzenia z 1944r.
Spacer historyczny z przewodnikiem PTTK. Zbiórka przy Pomniku-Mogile Poległych Na Skale, godz.9.30.
23.02.2014r.-niedziela
11.30 - Msza święta w intencji ofiar pacyfikacji w kościele parafialnym pw. Nawiedzenia NMP w Ryczowie
13.00 - Przemarsz uczestników uroczystości z kościoła parafialnego pod Pomnik-Mogiłę Poległych
13.30 - Uroczystości rocznicowe z udziałem kompanii honorowej Wojska Polskiego przy Pomniku
Poległych - Apel Poległych: złożenie kwiatów i wieńców.
14.00 - Uroczysta akademia upamiętniająca wydarzenia z 21 lutego 1944 roku - prezentacja publikacji
okolicznościowej pt. „... a miały być wesela” wraz z materiałem filmowym „Oni chcieli być wolni”,
wydanej z okazji 70. rocznicy pacyfikacji wsi Ryczów (sala remizy OSP Ryczów).
Wystąpienia okolicznościowe.
W dniu głównych obchodów tj. w niedzielę o godz. 5.00 rano,
w godzinę upamiętniającą rozpoczęcie pacyfikacji wsi załączone zostaną syreny w OSP Ryczów.

20 stycznia z okazji 69
rocznicy wyzwolenia Ogrodzieńca przy pomniku w parku w Ogrodzieńcu-Cementowni zostały złożone wieńce
i zapalone znicze z udziałem
starszego radcy Ambasady
Federacji Rosyjskiej w Polsce - p. Jawiczjusa Taurasa
Szpaka i zastępcy attaché
wojskowego Ambasady Federacji Rosyjskiej – płk Włodzimierza Bykowa.
20 stycznia w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu odbyło się spotkanie
z mieszkańcami Wspólnot
Mieszkaniowych poświęcone sprawom bezpieczeństwa pożarowego w budynkach wielorodzinnych, a w
szczególności bezpiecznej
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eksploatacji urządzeń gazowych zasilanych z butli
gazowej. Z uwagi na niską
frekwencję został wyznaczony nowy termin spotkania
na dzień 27 stycznia br. W
nowym terminie na zebranie przyszło ok. 50 mieszkańców, wśród których byli
lokatorzy mieszkań komunalnych i współwłaściciele
Wspólnot Mieszkaniowych.
Temat jest szczególnie ważny w związku z zaistniałym
pożarem na początku stycznia w budynku przy ulicy Słowackiego 1.
24 stycznia w sali narad
przy Placu Wolności 42
odbyła się uroczystość
nadania medali dziesięciu
parom małżeńskim z okazji
50-lecia zawarcia związku
małżeńskiego. Uroczystość
dotyczyła małżeństw zawartych w roku 1962.

Pamiętamy
Z okazji przypadającej w tym roku 70. rocznicy pacyfikacji
wsi Ryczów zostanie wydana okolicznościowa publikacja
pt. „... a miały być wesela” wraz z materiałem filmowym pt.
„Oni chcieli być wolni”. W publikacji wykorzystano relacje
ocalonych uczestników i świadków wydarzeń z dnia 21 lutego 1944r., informacje zebrane podczas śledztwa IPN w
Katowicach i materiały pozyskane ze zbiorów prywatnych.
Niezwykłe cenne okazały się fotografie z rodzinnych albumów. W materiale filmowym przedstawiona została rekonstrukcja zdarzeń sprzed 70 lat oraz relacje świadków: Stefana Kajdana - uczestnika pacyfikacji, więźnia KL Płaszów
oraz Anieli Wójcik, mieszkanki Ryczowa. Całość dopełniła
autorska piosenka Piotra Smętka.
Książka zostanie wydana w nakładzie 500 egzemplarzy i
będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych historią
Ziemi Ryczowskiej.
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Kilka pytań do...

Katarzyny Motyl, nauczycielki muzyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazjum
w Ogrodzieńcu, opiekuna chóru szkolnego
„Śpiewające Nutki”.
GO: Skąd pomysł na utworzenie szkolnego chóru w
Ogrodzieńcu? Kiedy powstał
i kto trafił do składu chóru?
Katarzyna Motyl: Pomysł
na utworzenie chóru pojawił
się u mnie już dawno, ale
to tutejsza zdolna i aktywna
młodzież pozwoliła mi zrealizować moje plany. Chór powstał w styczniu 2013 r. rozpoczął się przesłuchaniem
uczniów z klas 4-6 szkoły
podstawowej. Do chóru trafiły dzieci przejawiające zdolności muzyczne, wokalne,
ale również młodzież, która
chciała zobaczyć, jak wygląda praca z zespołem i grupowy śpiew.
GO: Na czym polega praca
z młodymi chórzystami? Czy
jest to praca od podstaw, czy
młodzież ma już jakieś wcześniejsze przygotowanie?

K.M.: Ogrodzieniecka młodzież jest bardzo muzykalna,
jednak praca z chórem wymaga dużego zaangażowania z obu stron. Zaczęliśmy
od podstaw, ponieważ na
solidnych podstawach można zbudować prawdziwy,
dobry zespół. Śpiew zespołowy różni się od solowego,
dlatego młodzi chórzyści
musieli się nauczyć współpracy ze sobą, zrozumieć,
że aby zabrzmieć jak „jeden
głos”, trzeba słuchać się
wzajemnie i nie wybijać się
naprzód.
GO: Czym jest praca w takim chórze dla młodego
człowieka? Czy to tylko obowiązki, próby i ćwiczenia?
Czy coś więcej?
K.M.: Zespołowe muzykowanie kształtuje pozytywne
cechy osobowości, tworzy

silne więzi emocjonalne i
intelektualne. Dla młodych
ludzi zespół wokalny może
okazać się ciekawą formą
aktywności artystycznej i
propozycją spędzania wolnego czasu. Oczywiście próby, które odbywają się dwa
razy w tygodniu wymagają
poświęcenia, zdyscyplinowania i obowiązkowości.
Jednak śpiew ma wiele walorów. W trakcie opanowania sztuki śpiewu, w miarę
postępów, rodzą się ambicje

artystyczne, zaś udział w występach chóru staje się swoistą przygodą artystyczną
dla każdego chórzysty.
GO: Za wami pierwsze publiczne występy i zarazem
sukcesy. Proszę się pochwalić, gdzie występowaliście i
jakie macie plany?
K.M.: Za nami udział w programie Śpiewająca Polska
2013 oraz wiele występów
na uroczystościach i akademiach szkolnych, m.in. z
okazji Święta Edukacji Na-

rodowej, Święta Odzyskania
Niepodległości, obchodów
Konstytucji 3 Maja, jak również uroczystości zakończenia roku szkolnego. Występowaliśmy również podczas
koncertu z okazji Święta
Odzyskania Niepodległości,
który odbył się 12 listopada
2013 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury, a także 11 listopada w Kościele
Parafialnym w Ogrodzieńcu
podczas mszy św. odprawianej w intencji Ojczyzny.

Od tego roku w każdy 7
dzień miesiąca wyznaczone zostanie w oddziale stanowisko kasowe, na którym w pierwszej kolejności
będą przyjmowane opłaty
za odpady komunalne i podatek od nieruchomości na
rzecz Gminy w Ogrodzieńcu. Taka szybka kasa do
szybkich płatności.
Kolejnym z zaproponowanych rozwiązań są wprowadzane przez Gminę od
nowego roku książeczki
opłat „na śmieci” z indywidualnymi numerami kont.
Gotowy blankiet wyeliminuje konieczność wypełniania wszystkich danych,
ograniczy wydruki, przez
co wpłynie na skrócenie
czasu obsługi. Zarazem
dokonujący opłat będzie
miał potwierdzenia dokonania wszystkich płatności
w jednym miejscu.
Korzystając z uprzejmości
Gazety
Ogrodzienieckiej
pragnę zachęcić mieszkańców do skorzystania z zaproponowanych rozwiązań.
Będziemy obserwować czy
przynoszą one oczekiwane
rezultaty i w zależności od
wyników tych obserwacji

albo będziemy kontynuować te rozwiązania albo
szukać innych. Docelowo
rozważana jest instalacja
opłatomatu (urządzenie samoobsługowe podobne do
bankomatu), które pozwoli
na samodzielne dokonywanie płatności na rzecz Gminy w Ogrodzieńcu.
Serdecznie zapraszam do
oddziału.
Jesteśmy coraz bardziej
zabiegani, mamy coraz
mniej czasu na stanie w
kolejkach. Jak uniknąć
właśnie tego stania w
„ogonku” do kasy?
Jest kilka sposobów. Proponuję zmienić nawyki,
oszczędzać czas i pieniądze!
Płacenie rachunków gotówką to nie tylko kolejki i
konieczność dojazdu, ale i
często dodatkowa opłata.
Płatności, które każdy z
nas ponosi, możemy zrobić samodzielnie poprzez
dostęp internetowy do
swojego konta, 24 godziny
na dobę, 7 dni w tygodniu.
Obsługa jest bardzo prosta,
intuicyjna. Osoby, które nie
czują się komfortowo w
internecie mogą w oddziale banku zlecić płatności
(zlecenie stałe), które bank
wykona w określonym dniu
na określoną kwotę. W ten
sposób nie zapomnimy
o płatności oraz również
unikniemy kolejek.
Karta bankowa umożliwia
znacznie szybszy niż wy-

płata w kasie dostęp do
własnych pieniędzy. Co
równie ważne umożliwia
dostęp do pieniędzy nawet
w godzinach po zamknięciu oddziału i w dni wolne.
Świat idzie naprzód i warto korzystać z rozwiązań,
które ułatwiają życie. Wielu z czytelników Gazety
Ogrodzienieckiej naszych
Klientów pamięta pewnie,
jakie obawy wywoływało
korzystanie z pierwszych
kart bankowych kilkanaście
lat temu, dostępu do kon-

Trzy pytania do...
Przemysława Grząby, dyrektora oddziału
Banku PKO BP SA w Ogrodzieńcu
Od kiedy działa w Ogrodzieńcu oddział Banku
PKO SA? Jaki rodzaj
usług oferuje bank dla
swoich klientów?
Oddział PKO Banku Polskiego jest obecny w Ogrodzieńcu już od 1998r. PKO
Bank Polski chce być dla
Klientów bankiem pierwszego wyboru oraz utrzymywać dobre relacje ze
społecznościami lokalnymi.
W oddziale prowadzimy
obsługę Klientów indywidualnych w zakresie kredytowym i depozytowym,
obsługi bieżącej. Obecnie
bank prowadzi również
obsługę kasową rachunków Gminy w Ogrodzieńcu. Udział w życiu lokalnej
społeczności jest dla nas
bardzo ważny. Staramy się
zdobywać i utrzymywać
zaufanie mieszkańców naszej Gminy. Bliskie kontakty pozwalają lepiej poznać
wzajemne oczekiwania i
potrzeby.
Od pewnego czasu obserwuje się w banku
bardzo duże kolejki.
Szczególnie w dni poprzedzające
terminy
wpłat na konto gminy
Ogrodzieniec np. opłaty
za odpady komunalne.
Taka sytuacja pojawi-

ła się latem ubiegłego
roku. Były w tej sprawie liczne interwencje
ze strony klientów oraz
władz naszej gminy. Czy
dyrekcja banku podjęła
jakieś działania ku poprawie obsługi swoich
klientów?
Zapewnienie komfortu obsługi klientom ma dla nas
istotne znaczenie. Klient
obsłużony w sposób profesjonalny, sprawny, w miłej
atmosferze będzie zadowolony z banku. Poleci nas
znajomym, rodzinie.
Dlatego pragnę zaproponować kilka rozwiązań, które mam nadzieję przyczynią
się do ograniczenia kolejek
oraz poprawy komfortu obsługi.
Ważnym krokiem do podjęcia, którego zachęcam jest
zamiana płatności gotówkowych na bezgotówkowe.
Klienci Banku posiadają
rozwiązania, które pozwalają na dokonywanie opłat
bez obecności w oddziale
banku. Dzięki przelewom
internetowym, zleceniom
stałym, karcie do bankomatu możemy oszczędzić
czas, zyskać wygodę. Pracownicy podpowiedzą jak
zrobić to szybko, wygodnie, bezpiecznie.

Chór działa dopiero od stycznia ub. roku, ale już może
pochwalić się pierwszymi
sukcesami. W listopadzie,
„Śpiewające nutki” wzięły
udział w VI Wojewódzkim
Festiwalu Pieśni i Piosenki
Patriotycznej w Wielowsi,
zdobywając I miejsce.
Natomiast w grudniu braliśmy udział w XI Wojewódzkim Festiwalu Kolęd
i Pastorałek w Dąbrówce,
zdobywając III miejsce. To
naprawdę ogromny sukces
dla naszego zespołu. Za
nami dwa świąteczne koncerty: 19 grudnia w Szkole
Podstawowej na Jasełkach
i 20 grudnia w Miejsko –
Gminnym Ośrodku Kultury.
Od nowego roku zabieramy
się do dalszej pracy, by przygotować na wiosnę ciekawy
repertuar.
Gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych udanych
występów.
Dziękuję za rozmowę.
Joanna Piwowarczyk
ta poprzez Internet kilka lat
temu. Dzisiaj wielu z nas
nie wyobraża sobie życia
bez tych rozwiązań. Pragnę
uspokoić i rozwiać obawy co do bezpieczeństwa
korzystania z nowoczesnych rozwiązań, o których
wspominałem. Zachowując
zdrowy rozsądek i rozwagę, stosując się do zaleceń,
bez obaw możemy je wykorzystywać w codziennym
życiu.
Dziękuję za rozmowę.
Joanna Piwowarczyk
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XXII finał WOŚP
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W Ogrodzieńcu w niedzielę, 12 stycznia 2014r. po raz dwudziesty
drugi zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i udało się zebrać
sumę18.439,40 złotych!
Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem „Na Ratunek - na zakup
specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i
godnej opieki medycznej seniorów”. W całym kraju na ulicach wolontariusze zbierali pieniądze do puszek. Podczas imprez oraz drogą
internetową przeprowadzono wiele aukcji i licytacji. Na rzecz corocznej akcji Jurka Owsiaka kwestowano także za granicą.
W Ogrodzieńcu w organizację WOŚP zaangażowali się
strażacy z gminnych jednostek OSP oraz pracownicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Ogrodzieńcu. Szefem sztabu był druh Michał
Mikoda z OSP Ogrodzieniec. Pierwszą część imprezy zorganizowano przed
remizą OSP, gdzie odbywały
się pokazy ratownictwa drogowego z wykorzystaniem

nowoczesnego
sprzętu
hydraulicznego,
będącego na wyposażeniu OSP
Ogrodzieniec. Pokazom towarzyszył koncert Orkiestry
Dętej z Giebła. W godzinach
popołudniowych akcja przeniosła się do Domu Kultury,
gdzie odbywały się występy
artystyczne oraz licytacja
przedmiotów
podarowanych przez różne instytucje,
artystów plastyków oraz

Strażacki żurek z kuchni polowej

osoby prywatne. Tradycyjnie licytację, z której środki
zasiliły konto WOŚP bardzo
sprawnie przeprowadził p.
Krzysztof Uglorz - Czarny
Rycerz. Ponadto wystąpiły
ogrodzienieckie chóry: Seniorzy i Zespół Echo oraz
zespół ZSRE Punk Rock z
Zawiercia. W rolę konferansjera wcielił się niezawodny
DJ Domson. Przed Domem
Kultury rozstawiono stoiska

Wieczorny pokaz ratownictwa, fot. W. Jagielski

z ciastami, które przygotowały wszystkie jednostki
OSP oraz kuchnię polową z pysznym strażackim
żurkiem i kiełbaską. W godzinach wieczornych na
skwerze przed Domem
Kultury odbyła się druga

część pokazu strażackiego ratownictwa drogowego połączona z gaszeniem
pojazdu oraz fireshow w
wykonaniu Teatru Żywiołów Hypnos zakończony
wysłaniem światełka do
nieba. Po zakończeniu im-

prezy rozpoczęło się wielkie
liczenie. Pieniądze z puszek
oraz dochód z aukcji i stoisk na sumę ok.18.439,40
złotych zostały przekazane
na konto WOŚP.
W ogrodzienieckim sztabie
zaangażowanych było 74

Wolontariusze WOSP

Zespół ZSRE Punk Rock z Zawiercia

Drużyna Czarnego Rycerza podczas licytacji

wolontariuszy. Kwestowali
cały dzień od wczesnych
godzin rannych do późnego wieczora.
Ludzie chętnie wrzucają
pieniądze do puszki. Spotykamy się z sympatią i
uśmiechem na twarzach.
Już byliśmy wcześniej
zaangażowani na rzecz

WOŚP, w tamtym roku
także byliśmy wolontariuszami – mówią Patryk
Małek, Krzysztof Bidziński,
Daniel Kozłowski i Daria
Cichocka wolontariusze z
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Ogrodzieniec.
Do XXII Finału WOŚP ak-

tywnie włączyły się panie z
sekcji rękodzieła artystycznego UTW, ofiarując na
aukcję przedmiotów liczne
grono kolorowych, własnoręcznie wykonanych
aniołków.
Joanna Piwowarczyk
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f o t o r e l a c j a
fot. M. Jeziorko www.barwnie.com

Fundusz sołecki

W roku bieżącym już po raz piąty będziemy realizować zadania w ramach funduszu sołeckiego w ośmiu sołectwach:
Gieble, Gulzowie, Kiełkowicach, Mokrusie, Podzamczu,
Ryczowie, Ryczowie Kolonii i Żelazku. Jako propozycje złożone zostały również wnioski z Fugasówki i Giebła
Kolonii, jednak nie będą realizowane w ramach funduszu
sołeckiego, gdyż nie spełniały wymogów ustawy o funduszu sołeckim. Wprowadzone zostały do ogólnego budżetu
gminy. Podobnie było w latach poprzednich w innych sołectwach. Kwoty funduszu sołeckiego na rok 2014 wynoszą od 8 892,49zł do 21 689,00zł. O tym, czy fundusz
sołecki będzie źródłem finansowania zadań w sołectwach,
decyduje Rada Miejska.
Wysokość funduszu sołeckiego w budżecie gminy na
2014 rok wynosi ogółem 113 910,61 zł. W podziale na
poszczególne sołectwa są to kwoty:
Giebło – 14 358,11zł: remont i zakup materiałów do remontu kuchni w remizie OSP, zakup ławek na boisko sportowe, zakup kurtek reprezentacyjnych dla orkiestry strażackiej;
Gulzów – 10 627,61zł: zakup 2 szt. okien do kuchni przy
sali wiejskiej, doposażenie placu zabaw, zakup wyposażenia do kuchni;
Kiełkowice – 13 902,64zł: zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP, wyposażenie

świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP, dofinansowanie
zajęć w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży – zajęcia kulturalne;
Mokrus – 11 061,39zł: naprawa nawierzchni ul. Dębowej
od strony ul. Leśnej;
Podzamcze – 21 689,00zł: zakup materiałów do wykonania ogrodzenia basenu przy szkole, zakup materiałów
do wykonania ogrzewania centralnego oraz zakup krzeseł
do remizy;
Ryczów – 21 689,00zł: remont wejścia do świetlicy wiejskiej w Ryczowie – etap II;
Ryczów Kolonia – 11 690,37zł: zakup krzeseł do remizy,
remont i zakup materiałów do remontu pomieszczenia po
klubie w budynku remizy OSP;
Żelazko – 8 892,49zł: naprawa drogi ul. Leśnej w Żelazku.
Wnioski składane przez sołtysów, które zawierają zadania
nie będące zadaniami gminy, są odrzucane. Takie przypadki były w poprzednich latach w sołectwach: Fugasówka, Giebło Kolonia, Kiełkowice, Mokrus, Podzamcze, Ryczów. W przypadku sołectw, które nie złożyły ponownych
poprawnych wniosków, ani nie podtrzymały wniosków
pierwotnych środki zostały uwzględniane w budżecie
ogólnym. Odrzucenie wniosku lub nie podtrzymanie przez
Radę Miejską oznaczało jednocześnie brak funduszu sołeckiego w danym roku.
W latach 2010-2013 fundusz sołecki zrealizowano ogółem na kwotę 364 007,51zł. Wykonanie wyniosło w la-

tach: 2010 – 104 894,66zł; 2011 – 108 376,28zł; 2012
– 102 513,49zł; 2013 – 48 223,08zł, z czego 30% zwrot
w latach kolejnych wyniósł: 2011 – 31 468,39zł; 2012 –
32 512,88zł; 2013 – 30 754,04zł.
Na poszczególne sołectwa w latach 2010-2013 wydatkowano następujące kwoty: Fugasówka – 31 698,59zł;
Giebło – 48 128,17zł; Giebło Kolonia – 25 787,20zł;
Gulzów – 37 737,05zł; Kiełkowice – 28 568,39zł; Mokrus – 41 012,30zł; Podzamcze – 36 389,22zł; Ryczów
– 54 374,71zł; Ryczów Kolonia – 43 599,19zł; Żelazko –
16 712,69zł.Wprowadzenie zadań do budżetu nie zawsze
oznacza możliwość jego wykonania. Czasem zadanie nie
mogło być zrealizowane, gdyż wyniknęły nieprzewidziane
okoliczności np. trudności z przygotowaniem właściwej
dokumentacji, źle oszacowano koszty, wycofano wniosek
lub wystąpiły czynniki, o których wcześniej nie wiedziano.
Było też tak, że zadanie zostało wykonane z innych środków.
Fundusz sołecki stanowi załącznik do budżetu na dany rok
z podziałem na poszczególne zadania i przedsięwzięcia.
Zarówno plany jak i realizacja z wykonania poszczególnych
zadań są dostępne w dokumentach budżetowych gminy
(budżet, sprawozdanie z wykonania budżetu) znajdujących
się w ogólnodostępnym Biuletynie Informacji Publicznych
Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec:
www.ogrodzieniec.bip.jur.pl
Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
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W okresie Świąt Bożego Narodzenia ogrodzieniecki Ośrodek Pomocy
Społecznej organizuje spotkanie wigilijne dla osób starszych,
samotnych oraz podopiecznych, wśród których są m.in. osoby chore
i niepełnosprawne. W tym dniu wszyscy zasiadają do wspólnego stołu
i łamią się opłatkiem, składając sobie nawzajem życzenia.
Potem następuje wieczerza, której towarzyszy śpiewanie kolęd
i wspominanie przeżytych chwil.
Spotkanie wigilijne rozpoczął Burmistrz Miasta i
Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski, który powitał wszystkich gości
uczestniczących w uroczystej wigilii.
Poczucie wspólnoty powinno nas umacniać. Samorząd gminny jest do
dyspozycji mieszkańców,
dla osób samotnych,
schorowanych. OPS ma
otwarte drzwi dla osób
potrzebujących. Co roku
organizujemy
spotkania
wigilijne i każde z tych spotkań jest wyjątkowe. Chcemy, aby ten opłatek, który
jest symbolem miłości i
pojednania zbliżał ludzi i
dawał im radość – zwrócił
się do uczestników Wigilii
Burmistrz.
Obecny na spotkaniu
ksiądz proboszcz ogrodzienieckiej parafii Jacek
Furtak odmówił modlitwę
za zgromadzonych i udzielił błogosławieństwa.
Dzisiaj uobecniamy chwilę,

która wydarzyła się 2000 lat
temu i to jest źródło naszej
radości, a cała oprawa ma
być dodatkiem do przeżywania tej chwili, czyli świąt
Bożego Narodzenia. Życzę
wszystkim radości płynącej
z przesłania tego wydarzenia, kiedy Boża Dziecina
przychodzi do każdego z
nas – tymi słowami zwrócił
się do zebranych ks. prob.
J. Furtak.
Obecna na uroczystości
Maria Lipka-Stępniewska,
przewodnicząca
Rady
Miejskiej w Ogrodzieńcu
życzyła wszystkim dużo
zdrowia, ciepła i radosnych
chwil spędzonych w ten
świąteczny czas.
Wszyscy uczestnicy Wigilii połamali się opłatkiem,
składając sobie wzajemne
życzenia. Na stole nie zabrakło tradycyjnych wigilijnych potraw. Był smaczny
barszcz z uszkami, dania
rybne, sałatki, ciasto. Wieczór uświetnił występ Zespołu Echo, który razem z

uczestnikami kolędował w
miłej i serdecznej atmosferze. Panie z OPS zaopiekowały się wszystkimi
i zadbały, aby ten wieczór
upłynął w miłej i świątecznej atmosferze. Uczestnicy
wieczerzy życzyli sobie i innym spotkania w tak miłym
gronie za rok.
Takie spotkania są potrzebne szczególnie nam starszym i samotnym osobom.
Podtrzymywanie świątecznej tradycji jest też bardzo
ważne. Organizatorzy zadbali, aby było świątecznie
i nastrojowo. Jest opłatek,
smaczne tradycyjne potrawy, śpiewanie kolęd. Są tu
osoby, które znamy i gdyby nie to spotkanie, to nie
mielibyśmy możliwości się
zobaczyć i porozmawiać.
Cieszymy się, że mogliśmy
się tu spotkać i powspominać dawne czasy – tak
wypowiadali się uczestnicy
spotkania.
Joanna Piwowarczyk

W piątek, 20 grudnia br. w MGOK odbył się bożonarodzeniowy koncert z udziałem naszych rodzimych zespołów artystycznych. Do wspólnego kolędowania stanęła młodzież
oraz seniorzy, a całość połączył i zaaranżował Marek Woźniak, instruktor muzyki z Domu
Kultury w Ogrodzieńcu. Solowe i zespołowe wykonanie kolęd i pastorałek w akompaniamencie gitar, pianina, akordeonu, trąbki wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój.
Licznie zgromadzona widownia wysłuchała znanych i mniej znanych kolęd w wykonaniu
chóru szkolnego „Śpiewające nutki”, Zespołu Echo, Seniorów z Ogrodzieńca oraz młodzieży uczęszczającej na zajęcia muzyczne do MGOK. Na zakończenie wszystkie zespoły
wspólnie zaśpiewały znane, rodzime kolędy.
JP

ZAPISY

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP
w Ogrodzieńcu oraz Zarząd OSP Ryczów Kolonia
składa serdeczne podziękowania pani Renacie Osys
za pomoc w organizacji zabawy sylwestrowej oraz
wystroju sali

W związku z licznymi pytaniami
dotyczącymi możliwości zakupu albumu „Wspólna pamięć,
wspólna fotografia. Ogrodzieniec
– portret miasta i mieszkańców.”,
informujemy, że prowadzimy
zapisy osób chętnych na odpłatne nabycie tego wydawnictwa.
Wszystkich zainteresowanych
zakupem prosimy
o zgłoszenie tego faktu w MGOK
w Ogrodzieńcu osobiście lub telefonicznie, podając imię i nazwisko,
adres oraz numer telefonu kontaktowego.
Warunkiem wykonania dodruku
książki jest zebranie odpowiedniej
ilości deklaracji zakupu.
MGOK Ogrodzieniec
Tel. 326732044
e-mail:kultura@ogrodzieniec.pl
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Dźwięczna struna pamięci
Nieoczekiwanie wpadła mi do rąk książka Bogdana Dworaka
„Mieszkam za darmo w każdym z was. Zbiór szkiców literackich z lat
2010-2012”, którą przeczytałam z wielkim zainteresowaniem. Często
sama wracam do przeszłości mojego miasta. Ma to odbicie w mojej
twórczości i w tym, co robiliśmy z Marią Lipką-Stępniewską wokół
tematu: Wspólna pamięć-wspólna fotografia.

STYCZEŃ-LUTY 2014

Dom Pogrzebowy
G. Wałek, M. Bodziony

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

Najtańsze kompleksowe usługi pogrzebowe
Zasiłek pogrzebowy wypłacany od ręki
Sala pożegnań
Bezpłatna chłodnia
Kopanie grobów, wykonywanie piwniczek

Autor wspomnianych szkiców prowadzi
czytelnika ulicami i zaułkami Zawiercia,
znanego mi przecież z różnego rodzaju wyjazdów, okresów nauki i kulturalnych rozrywek. Pamiętam wyjazdy do kina Stella, czy
potem do Domu Ludowego. Nieobce mi
są nazwiska dr. n. med. Jakuba Kucharskiego – rentgenologa, Pasierbińskich apteka, czy Józefa Szczypki prowadzącego zakład fotograficzny Artistika. O innych
ludziach pochodzących z Zawiercia, bądź
z miastem związanych dowiedziałam się
dopiero teraz. Byli to ludzie nauki i sztuki,
jak chociażby Wiktor Wientraub – zasłużony dla polskiej kultury, Leszek Dutka – malarz, rzeźbiarz i poeta, Mirosław Smolarek
– aktor, Julian Majcherczyk, który, jak pisze
Dworak, zostawił w dorobku „krajobraz
dziecięcy Zawiercia”, a we Francji rozsławiał polską literaturę, za co otrzymał w
1937 roku Srebrny Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury, czy ksiądz Piotr Cholewka – znakomity witrażysta mieszkający na
stałe we Francji.
Strona za stroną czyjeś losy, zdarzenia,
przeżycia samego autora poruszają myślami czytelnika. Autor, doskonale zorientowany w tym co robi, niczym przewodnik,
wprowadza nas do wnętrz domów i opowiada o ludziach, którzy kiedyś tu mieszkali.
„W Epilogu” autor co prawda zaznacza: „
nie jestem historykiem, ale zaufałem tym,
którzy znali postaci (...) i dzielili codzienność
z mieszkańcami mojego miasta”, ale przecież czytelnik, wsłuchując się w jego myśli,
otrzymuje bardzo osobistą przeżywaną wie-

lokrotnie i rozpamiętywaną od nowa historię
miasta i wyłaniający się z niej zbiorowy portret mieszkańców. Żywe obrazy codzienności przeplatają się z wojennymi przeżyciami,
z tragizmem rodzin żydowskich wywożonych z bocznicy dawnej fabryki włókienniczej. Optymizmem napawa myśl, że jedna
z zawiercianek zasłużyła na miano Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Była nią Aleksandra Borkiewiczowa.
Dworak, przywołując nazwiska ludzi zasłużonych w wielu dziedzinach, m.in. dla sztuki i kultury, odnotowuje z dumą, że Gustaw
Holoubek – wybitny aktor – występował w
Domu Ludowym w roli Łatki z „Dożywocia”
Fredry, a poetę Tadeusza Różewicza zauroczyła w młodości zawiercianka Helena
Niedzielska. Zawiercie miało też swój udział
w losach niegdysiejszego męża stanu Władysława Gomułki.
Czytając szkic po szkicu dumałam, kto by
pomyślał, że Zawiercie ma takie ciekawe,
a przecież nieznane strony przeszłości i co
więcej ma swojego dziejopisarza, piszącego językiem prostym o tym, co mu drogie i
co warto utrwalić piórem od zapomnienia.
Gawęda starszego pana trąca raz po raz
zamilkłą struną pamięci. Mają w niej miejsce także odwołania do literatury, poezji,
psalmów, porzekadeł i powiedzonek zwykłych ludzi. Mam wrażenie, że Dworak powtarza za poetką Julią Hartwig, są to:
„(...) szczątki zapomnianej mowy czasu,
którą odkrywasz na nowo”.
Alicja Kmita-Żak

Panu Andrzejowi Mikulskiemu
Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci Siostry
składają
Przewodnicząca i Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Do każdego badania zestaw prezentów niezbędny
dla Twojego samochodu.

Z A K Ł A D

P O G R Z E B O W Y

CHARON
JARO S Ł AW L IBE RS KI - A D MI N I S T R ATO R C ME N TA R Z A W O GR O D Z I E Ń C U

G WA R A N T U J E N A J N I Ż S Z E C E N Y
NA KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
Zasiłek pogrzebowy na miejscu, od ręki
Własna bezpłatna chłodnia
Kaplica pożegnalna
Groby ziemne i murowane

TEL. CAŁODOBOWY 602 106 837; 32 67 32 451
OGRODZIENIEC UL. PADEREWSKIEGO 4
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GMINNE INWESTYCJE – STYCZEŃ/LUTY 2014r.
Nowy rok kalendarzowy to nie tylko rozliczenia tego co zostało zrealizowane w minionym
roku, ale także przygotowanie nowych zadań i przedsięwzięć:
I. Kontynuowane są prace i uzgodnienia niezbędne do wykonania dokumentacji
kompleksowego uzbrojenia nowych terenów inwestycyjnych po byłej Cementowni
„Wiek”, szczególnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach w zakresie
zjazdu z drogi wojewódzkiej 791 do nowych terenów inwestycyjnych Gminy Ogrodzieniec. Zgodnie z aktualną umową zakończenie zadania planowane jest na
koniec czerwca 2014r.

Burmistrz Miasta i Gminy, A. Mikulski oraz Prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej podczas
konferencji w dniu 17 grudnia 2013 r. we Wrocławiu.

II. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania pn. „Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców” została SKANSKA S.A. z siedzibą: 01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9. Przewidziany termin realizacji zadania – do końca czerwca 2014r. Projekt dofinansowany jest
z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.
III. Projekt pn. „Gmina Ogrodzieniec – jurajska kraina nieograniczonych możliwości. Promocja terenów inwestycyjnych”
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został rzeczowo zakończony w grudniu
2013r. Obecnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do całkowitego rozliczenia i zamknięcia projektu.
IV. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w
Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz
realizacji potrzeb kulturalno-rozrywkowych – etap I” 30 stycznia br. została opublikowana informacja o wyborze oferty
firmy AD6 Spółka z o.o. z siedzibą 31-105 Kraków, ul. Zwierzyniecka 29/501. Przewidziany termin rzeczowego zakończenia zadania – do końca lipca 2014r. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
V. Złożony we wrześniu ubiegłego roku do Funduszu Wyszehradzkiego, w ramach konkursu o Granty Standardowe, wniosek Gminy Ogrodzieniec pn. „20 lat Wyszehradzkiej Współpracy – świętujemy razem z przyjaciółmi” został wybrany
przez Radę Ambasadorów do dofinansowania. Projekt przewiduje dwa spotkania dzieci i młodzieży: jedno w pierwszym Promocja Gminy Ogrodzieniec w siedzibie Małopolskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego
tygodniu lipca na Węgrzech w Bogacsu, a drugie w Ogrodzieńcu przy okazji Święta Gminy.

Potwierdziły się podejrzenia o

nieprawidłowościach

w spółce Jurajski Park Wodny sp. z o.o. w Ogrodzieńcu.
W ostatnich dniach stycznia br. Urząd Miasta i Gminy otrzymał uzasadnienie
wyroku Sądu Rejonowego II Wydziału Karnego w Zawierciu z dnia 10.07.2013 w sprawie prowadzonej pod sygn. IIK649/07 dotyczącej nieprawidłowości w spółce Jurajski
Park Wodny w Ogrodzieńcu. Spółka została założona w kwietniu 2000 roku przez Gminę
Ogrodzieniec i spółkę INTERFINN z Kielc. Przed wyborami samorządowymi w 2002 roku
budowa Aquaparku w naszym mieście ruszyła, jednak po kilku miesiącach roboty budowlane zostały wstrzymane, a firmy domagały się od gminy zapłaty za wykonane prace.
Gdy latem 2003 roku na budowie zdemontowano żuraw, maszyny i sprzęt potrzebny do
budowy oraz odcięto energię elektryczną przeczuwaliśmy, że coś jest nie w porządku.
Po niemal czteroletnim śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Częstochowie, a następnie po prawie sześcioletnim procesie, na posiedzeniu w dniu 10 lipca
2013 roku Sąd uznał winnych i skazał Jadwigę M., prezesa spółki JPW na karę 2 lat
pozbawienia wolności w zawieszeniu na lat 5 tytułem próby oraz Andrzeja O., Vice-Prezesa spółki na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na lat 3 tytułem próby.
Ponadto skazana Jadwiga M. tytułem naprawy szkody została zobowiązana do zapłaty
pokrzywdzonemu Skarbowi Państwa – Ministrowi Gospodarki kwoty 1.300.000.zł (jeden
milion trzysta tysięcy zł).
Brak dokumentacji budowlanej na rozpoczęte roboty, bezpodstawnie wypłacane zaliczki
w kwocie 2.450.000.zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł), na poczet przyszłych robót, wypłata jednej z firm kwoty ponad 909 tys.zł, (dziewięćset dziewięć tysięcy
zł) za roboty, które nie zostały przez nią wykonane, poświadczenie nieprawdy w protokołach odbioru, wprowadzenie w błąd Ministra Gospodarki poprzez złożenie nieprawdziwego oświadczenia przy staraniu się o dotację na budowę – oto główne przyczyny upadku
inwestycji z lat 1998-2002 z udziałem Gminy Ogrodzieniec.
Wyrok nie jest prawomocny. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców pełny tekst
wyroku wraz z uzasadnieniem opublikowany został na stronie internetowej gminy
http://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/artykuly/3529
Andrzej Mikulski
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Spacerują z kijkami
Od momentu inauguracji roku akademickiego UTW w Ogrodzieńcu sekcja sportowo–turystyczna w każde wtorkowe przedpołudnie odbywa spacery z kijkami Nordic Walking.
Przed pierwszym spotkaniem niektórzy uczestnicy mieli obawy. Czy te zajęcia na pewno
są dla nich? Czy sobie poradzą? Czy nie ośmieszą się przed innymi ? Szybko okazało
się, że spacery z kijkami to zabawa dla wszystkich. Nie trzeba wykazywać się szczególną
kondycją, ani też umiejętnościami. Jeśli ktoś nie miał własnych kijków, mógł je wypożyczyć od instruktora. Na początku była historia Nordic Walkingu i prezentacja technik
chodzenia, była też rozgrzewka, której towarzyszyło mnóstwo śmiechu i radości. W trakcie wtorkowych spacerów odwiedzono: Krępę, Józefów, Górę Birów, źródła Bełkotka,
Centurię i Lachowiznę. W trakcie zajęć stacjonarnych uczestnicy poznali zasady pracy z
mapą i kompasem. W miesiącach zimowych spacery będą kontynuowane, a w razie złej
pogody w sali MGOK prezentowane będą relacje z podróży dalekich i bliskich.
Jarosław Wesołowski
instruktor sekcji

10

GAZETA ogrodzieniecka

MOŻESZ NAM POMÓC

Nasi strażacy od pokoleń pełnią bezinteresowną służbę w ochronie życia,
zdrowia, mienia, środowiska, tradycji i
kultury narodowej. Zawsze gotowi w
dzień i w nocy, w niedzielę i święta,

by nieść pomoc w wypadku zagrożenia. Nie zawsze należycie zabezpieczeni przed ogniem, dymem, gazem
z narażeniem własnego życia ratują
innych.
Funkcjonują, bo są niezmiernie potrzebni, ponieważ zagrożenia są coraz częstsze i coraz groźniejsze, a
pokonanie ich wymaga umiejętności,
wyposażenia i sprzętu specjalistycznego. W miarę swych możliwości
w rozwiązywaniu codziennych kłopotów strażaków – ochotników pomaga Związek Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Zabiegając o pomoc i wsparcie służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
gminy, powiatu, kraju i każdego z nas,
prosimy o szansę na ulepszenie na-

STYCZEŃ-LUTY 2014
szej skuteczności.
Drodzy przyjaciele możemy wesprzeć
STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW PRZEKAZUJĄC IM 1% swojego podatku.
Jeżeli nie są nam obce sprawy bezpiecznego życia, pracy i wypoczynku
pomóżmy stworzyć nowe możliwości
zabezpieczenia naszego otoczenia.
ZWIĄZEK OCHOTNIKÓW STRAŻY
POŻARNYCH RP
Organizacja Pożytku Publicznego
Numer KRS 0000116212
Z przeznaczeniem dla OSP
(wpisać nazwę OSP)
woj. Śląskie.
W imieniu strażaków ochotników
Komendant
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego
ZOSP RP w Ogrodzieńcu
dh Henryk Karcz

Majka ma dwa lata. Jest chora na padaczkę lekooporną,
ma mózgowe porażenie dziecięce, jest karmiona za pomocą przezskórnej endoskopowej gastrostomii, a także
ma znaczny ubytek wzroku i słuchu.
Nie siedzi, nie raczkuje, nie mówi. Jednak, mimo trudnej rehabilitacji i ciężkiej walki ze swoimi słabościami oraz
przeciwnościami losu pięknie się uśmiecha.
My, jako rodzice staramy się pomagać jej w tej trudnej
„walce” i dzięki Państwa pomocy jesteśmy w stanie zapewnić jej codzienną rehabilitację, sprzęt rehabilitacyjny i
ortopedyczny, jak również aminokwasy, które wspomagają pracę mózgu. Dlatego też w
tym roku również prosimy o Państwa pomoc.
Prosimy tylko o 1% podatku.
Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom
KRS 0000191989
Maja Ryłko
nr konta 60 1240 6351 1111 0010 4423 7818

PILNIE SPRZEDAM
NIERUCHOMOŚĆ,
która przedstawia znacznie większą
wartość niż cena sprzedaży
DOM MIESZKALNY pow.78m2
BUDYNEK PRODUKCYJNY pow.238m2
POWIERZCHNIA DZIAŁKI 4309m2
Położenie:
Jura Krakowsko-Częstochowska
RUDNIKI /k Zawiercia ul. LIPOWA 3
TELEFON 791 177 090

Podaruj nam 1% swojego
podatku.
Razem wspieramy
kreatywnych! Odkrywajmy
talenty! Pokazujemy
możliwośći!
PRZEKAZUJĄC 1% PODATKU na Fundację „STARA SZKOŁA” POMAGASZ NAM:
• odkrywać i rozwijać umiejętności manualne, pasje i zainteresowania ludzi
w każdym wieku,
• inicjować wiele wydarzeń artystycznych, społecznych i kulturalnych dla
mieszkańców Naszej Gminy
• zwiększać szansę na dostęp do edukacji artystycznej dzieci i młodzieży na
niekonwencjonalnych zasadach
• kultywować rodzinne tradycje
• aktywizować i integrować lokalną społeczność
FUNDACJA Wspierania Aktywności Twórczej i Regionalnej „STARA SZKOŁA”
Ryczów gm. Ogrodzieniec
nr KRS: 0000 215 720
cel szczegółowy: STARA SZKOŁA

PODARUJ 1% PODATKU DLA NIKOLKI!
Proszę, podaruj swój 1% podatku. To dla niej tak wiele
znaczy. Wszelka, nawet najmniejsza pomoc będzie bezcenna!!! Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy.
Nikolka z rodzeństwem i mamą.
KRS 0000018926
Cel szczegółowy 1% podatku
Leczenie i rehabilitacja Nikoli Matczuk
Nikolka choruje na mózgowe porażenie
dziecięce (niedowład piramidowy czterokończynowy), ma nieprawidłowo rozłożone napięcie mięśniowe, małogłowie oraz
epilepsję objawową lekooporną. Ma wady
wzroku: zaburzenia w przewodnictwach w
drogach wzrokowych, oczopląs.
Nikolcia pomimo swej niepełnosprawności
ma wolę i siłę walki, by żyć i rozwijać się.
Od 2012 roku należy do Polskiego Stowarzyszenia NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO w WOLBROMIU – OREW.
Nikolka posiada założone subkonto w Fundacji, na którym można gromadzić środki
finansowe, zapewniając jej szansę na po-

wrót do zdrowia.
Ze zgromadzonych środków na subkoncie
możemy skorzystać tylko po przesłaniu do
Fundacji faktur potwierdzających za rzeczywiste wydatki na leczenie i rehabilitację
córki.
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Dąbrowskiego 55a
41-500 Chorzów
nr konta: 28105012431000002260246216
z dopiskiem „na leczenie i rehabilitację NIKOLI MATCZUK”
„Najlepsza część człowieka – to małe, bezimienne akty dobroci”
Kontakt z rodzicem: 508–646-158

ogrodzieniecka GAZETA

STYCZEŃ-LUTY 2014
OGŁOSZENIE NR 1 /K/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC O KONKURSIE
NA ORGANIZACJĘ DZIAŁAŃ SPORTOWO – REKREACYJNYCH DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY NA TERENIE MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC W 2014 ROKU
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BUDŻET
MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC
WG DZIAŁÓW NA 2014 ROK

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 11 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz.1536 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. 2013 r. , poz. 594 z późniejszymi
zmianami)
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą:
Organizacja i prowadzenie w zorganizowanej grupie sportowej w roku 2014 działań sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i
gminy Ogrodzieniec.
1. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie: 25.000 zł.
2. Dotacja obejmuje dofinansowanie : działań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i
sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
3. Zasady przyznawania dotacji: o dotację mogą się ubiegać osoby prawne lub jednostki
nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym
fundacje i stowarzyszenia, o których jest mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie. Dotacja jest przyznawana na zasadzie powierzania
realizacji zadania publicznego. Przyznane środki winny zostać wykorzystane zgodnie z
celem, efektywnie, oszczędnie i terminowo przy nadzorze i kontroli organu przyznającego
dotację; warunkiem przyznania dotacji jest złożenie kompletnej oferty oraz podanie w niej
rzetelnych danych.
4. Termin realizacji zadania: do 16 grudnia 2014 roku.
5. Warunki realizacji zadania: organizacja i prowadzenie działań sportowo – rekreacyjnych
dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Ogrodzieniec w zorganizowanej grupie
sportowej.
6. Składanie ofert: kompletne oferty na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. ( Dz. U. z 2011 r. nr 6,
poz. 25) dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, pok. 22,
należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 24.02.2014 r. w Sekretariacie
Urzędu Miasta z dopiskiem „KONKURS OFERT” do godz. 1530.
7. Rozpatrzenie ofert: nastąpi w terminie do 3 marca 2014 r. Oferenci zostaną pisemnie
powiadomieni o dokonanym wyborze ofert.
8. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:
1. ocena możliwości efektywnej realizacji zadania przez podmiot z uwzględnieniem
ww. podanych informacji ( max od 0 – 30 pkt.),
2. ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym
udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych, ze szczególnym
uwzględnieniem realności wykonania zadania w oparciu o przedstawioną w ofercie
informację ( max od 0 – 20 pkt.),
3. możliwość pozyskania środków finansowych i rzeczowych z innych źródeł na realizację powyższego zadania ( max od 0 - 10 pkt.),
Wymagana minimalna średnia liczba punktów uprawniająca do wyboru oferty wynosi
45 pkt. ( przy maksimum 60 pkt.). Ocena dokonywana przez każdego z członków
komisji, a następnie ustalana jest średnia ilość punktów.
Ogłoszenie podlega publikacji poprzez zamieszczenie go na stronie BIP Urzędu, na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na oficjalnej stronie internetowej Gminy Ogrodzieniec.
9. Po rozstrzygnięciu konkursu, z wybranym podmiotem, zostanie zawarta stosowna
umowa. Umowa może być zawarta na czas określony. Zleceniodawca zastrzega sobie
prawo kontroli sposobu realizacji zadania oraz prawidłowości wydatkowania przyznanej
dotacji, a także dokumentacji umożliwiającej ustalenie kosztów zrealizowanego zadania.
10. Po wykonaniu zadania realizator zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym.
11. W 2013 roku zrealizowano w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zadanie publiczne pod nazwą:
Organizacja i prowadzenie w zorganizowanej grupie sportowej w roku 2013 działań sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i
gminy Ogrodzieniec przekazana była dotacja w wysokości 25.000,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w 2014 roku to kwota 4 055 951,57 zł w tym dofinansowane z Unii Europejskiej w kwocie 804 615,00 zł
Pełna treść uchwały budżetowej znajduje się w Internecie na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej: www.ogrodzieniec.bip.jur.pl , w dziale Uchwały, Kadencja 2010-2014, XLVII
Sesja Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu (30 grudnia 2013r.), Uchwała nr 367 w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Ogrodzieniec na rok 2014

Biblioteka poleca
Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Ogrodzieńcu na
długie zimowe wieczory
ma do zaoferowania swoim
czytelnikom niniejsze propozycje książkowe.
Pierwszą z nich jest najnowsza powieść Diany Palmer pt.
„Odważni”
Grange, były major wojsk specjalnych, nadal bierze udział
w wielu niebezpiecznych misjach. Przyjmując zlecenia,
kieruje się nie tyle chęcią zysku, co poczuciem sprawiedliwości. Nie brak mu odwagi
na polu walki, ale w obecności
kobiet natychmiast traci pewność siebie i oblewa go zimny
pot. Nie chce dostrzec,

że młodziutka Peg jest w nim
po uszy zakochana. Tylko że
trafił na wyjątkowo upartą
dziewczynę, która ma dość
odwagi, by odszukać drogę
do jego serca…
Kolejną książką jest biografia Danuty Stenki „Flirtując z
życiem”Piękna, emocjonalna, temperamentna, kobieta
sukcesu, gwiazda ekranu.
Wykreowany przez media wizerunek Danuty Stenki nawet
w połowie nie oddaje prawdy
o jej niezwykłej osobowości.
Pełne szczerości rozmowy
z Łukaszem Maciejewskim
odsłaniają jej inne, nieznane
oblicze. Aktorka opowiada o
swoim dzieciństwie spędzonym w maleńkiej kaszubskiej

wsi, o wyboistej ścieżce kariery, która zaprowadziła ją na
najważniejsze sceny stolicy,
wreszcie o fascynującej pracy
w teatrze, na planie filmowym,
w telewizji. Anegdoty z życia
ludzi kina i teatru przeplatają się z wyznaniami na temat
prywatnych spraw. Stenka nie
waha się otwarcie mówić o
kosztach, jakie wiążą się z jej
wymagającym zawodem – o
towarzyszącym jej przez lata
stresie i ciągłym braku pewności siebie.
Z jej poruszających wspomnień wyłania się opowieść o
dojrzewaniu kobiety do niezależności i spełnienia, w której
każdy łatwo odnajdzie cząstkę własnego życia.
Serdecznie zapraszamy
do naszej biblioteki.
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Ferie zimowe 2014
W tym roku województwa śląskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie i lubelskie
jako pierwsze rozpoczęły ferie zimowe.
Pamiętając kapryśną zeszłoroczną pogodę podczas ferii, w tym roku możemy
stwierdzić, że były to rzeczywiście zimowe i mroźne ferie.
Bez względu na pogodę Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury przygotował ofertę
zajęć dla dzieci i młodzieży.
Pierwszy tydzień ferii rozpoczęliśmy projekcją filmów dla dzieci i młodzieży, o
godz. 11.00 nasi najmłodsi obejrzeli film
animowany pt. „Tajemnice Zielonego Królestwa”, natomiast o godz. 17.30 dla młodzieży zaproponowaliśmy projekcje filmu
pt. „Wielki Gatsby”.
We wtorki wprowadziliśmy nowość w
dotychczasowym harmonogramie zajęć warsztaty rysunku odręcznego. Podczas
warsztatów młodzież poznała podstawy
perspektywy, a także tajniki rysunku z
natury. Również we wtorki prowadzona
była rytmika dla dzieci. Środa upłynęła
pod znakiem zajęć kreatywnych. Na początku warsztaty wykonywania biżuterii,
które cieszyły się największą popularnością. Następnie warsztaty dziennikarskie,
podczas których uczestnicy wcielali się
w rolę stażystów gazety, uczestniczyli w
kolegium redakcyjnym i poznali wady i zalety zawodu dziennikarza. Zajęcia popołudniowe obfitowały w takie pozycje jak:
warsztaty perkusyjne, warsztaty twórcze
oraz warsztaty malowania na szkle. W
czwartek na scenie MGOK wystąpili aktorzy z Teatru Art Re z Krakowa w spektaklu teatralnym pt. „Cztery Pory Roku.
Zima u Kubusia Puszatka”. Najmłodsza
publiczność, która w licznym gronie przybyła na spektakl, świetnie się bawiła, aktorzy również zachęcili młodych widzów
do aktywnego udziału w przedstawieniu.
Mali widzowie gromkimi brawami podziękowali aktorom za wspaniałą zabawę. Na
zakończenie pierwszego tygodnia ferii instruktorzy z MGOK zorganizowali wspaniały bal karnawałowy dla dzieci.
Już od rana trwały gorączkowe przygotowania. Strojenie sali, dobór muzyki,
wszystko musiało być gotowe na tzw.

godzinę zero. Punktualnie o godz. 16.00
do MGOK w Ogrodzieńcu przybyli pierwsi goście, a wśród nich Królewna Śnieżka, Kot w Butach, Dama Dworu, Wróżka Czarodziejka. Następnie przyleciały
Pszczółka Maja, Słodka Biedroneczka i
ich koleżanka Śliczny Motylek. Kolejni goście to superbohaterowie: Spiderman,
Policjant, Rycerz, Dzielny Giermek, Piraci,
Marynarz. Na końcu postaci te bardziej
współczesne Supermodelka, Cherleederka, Djka i DJ. Bal rozpoczął wodzirej, a
potem już tylko zabawa i muzyka, ta na
żywo i z płyt. Wszyscy świetnie się bawili,
nie tylko młodsi, ale również rodzice, babcie i dziadkowie. Potem krótka przerwa
na słodki poczęstunek oraz sok i zabawy ciąg dalszy. Na zakończenie odbył się
konkurs na najpiękniejsze przebranie karnawałowe. Każdy uczestnik zaprezentował swój strój. Po burzliwej naradzie jury
orzekło, że wszyscy zajęli pierwsze miejsce. Każdy przebieraniec otrzymał słodki
upominek.
Drugi tydzień ferii rozpoczęliśmy tradycyjnie od projekcji filmów, o godz. 11.00
młodsze dzieci obejrzały film animowany
pt. „Krudowie”, a młodzież o godz. 17.30
film pt. „1000 lat po ziemi”. We wtorek dla
młodzieży przygotowaliśmy Nordic Walking z przewodnikiem Jarosławem Wesołowskim. Pogoda co prawda pokrzyżowała trochę plany, ale zajęcia odbyły się
w budynku MGOK. Pan Jarosław Wesołowski przygotował slajdy oraz krótką prelekcję dotyczącą jurajskich szlaków turystycznych i ich atrakcji. Młodzież również
uczyła się czytać z mapy turystyczne. W
środy odbywały się warsztaty wykonywania biżuterii, zajęcia plastyczne dla dzieci
oraz warsztaty manualne dla młodzieży
(decoupage). Ferie zimowe zakończyliśmy zajęciami plastycznymi dla dzieci,
zajęciami wokalnymi oraz warsztatami
dziennikarskimi. Dziękujemy wszystkim,
którzy aktywnie brali udział w zajęciach
przygotowanych przez MGOK, zapraszamy do korzystania z aktualnej oferty naszego Ośrodka.
Marta Bejgier
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