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Desant na Zamek – V Ogólnopolski Turniej Klas
o Profilu Mundurowym
Od 13 do 15 kwietnia 2016 roku trwały zmagania uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach V Ogólnopolskiego Turnieju
Klas o Profilu Mundurowym, który po raz kolejny odbył się na Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu. Wydarzenie, w którym
uczestniczyło ponad sto osób z terenu całej Polski zorganizowała Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Celem inicjatywy było wyłonienie najlepszej klasy o
profilu mundurowym w Polsce, a jej adresatami byli
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z klas profilowanych, m.in.: policyjnych, wojskowych, straży pożarnej
i straży granicznej. Zmierzyli się oni w trzynastu trudnych i wymagających nie lada sprawności i spostrzegawczości konkurencjach tj.: szturm na ogrodzieniecki
zamek, czołganie się po linie zawieszonej nad dziedzińcem, piekielny tor przeszkód, nocny pościg i tygrysi skok z dużej wysokości, tak aby przed upadkiem
uchwycić się drabiny. Zawodnicy musieli wykazać się
sprawnością fizyczną, organizacyjną, zdolnością do
pracy w zespole, a także konkretnymi umiejętnościami, takimi jak: wspinaczka, strzelectwo, ratownictwo
medyczne, marszobieg na orientację, budowa tratwy
oraz wiedzą z zakresu bezpieczeństwa.
Jedną z najtrudniejszych konkurencji było przejście po
trawersie, tzw. most Pałkiewicza. Konkurencja polega
na tym, że pomiędzy dwoma punktami zostaje rozciągnięta lina, na której zostaje zawieszony uczestnik.
Jego zadaniem jest przeciąganie się po linie tak, aby
dotrzeć na drugą stronę. Jest to najcięższa konkurencja alpinistyczna, często wykorzystywana podczas
imprez o charakterze survivalowym. Konkurencję tę
przygotowali oraz przeprowadzili druhowie z Grupy
Ratownictwa Wysokościowego i Poszukiwawczego
OSP w Ogrodzieńcu.
Inicjatywie przyświeca idea szlachetnej rywalizacji
uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z formacjami
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo narodowe oraz
wewnętrzne w naszym kraju – mówi Dominik Penar,
prodziekan ds. kształcenia ustawicznego WSB.
Zwycięska drużyna - Mateusz Jopek i Karol Mitręga z
Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tym-

barku otrzymała przechodni miecz, będący symbolem
prestiżowego tytułu najlepszej klasy o profilu mundurowym w Polsce oraz dwa „złote indeksy WSB” na
bezpłatne studia I-go stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w ramach oferty Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych w Wyższej
Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
W części oficjalnej turnieju uczestniczyli przedstawi-

ciele Gminy Ogrodzieniec – Sekretarz Miasta i Gminy
Dariusz Ptaś podczas uroczystego otwarcia na zamku ogrodzienieckim. W ceremonii zakończenia, która
odbyła się na dziedzińcu Wyższej Szkoły Biznesu w
Dąbrowie Górniczej wziął udział Burmistrz Andrzej Mikulski.
Joanna Piwowarczyk
Zdjęcia WSB Dąbrowa Górnicza
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Radni PYTAJĄ
Na sesji Rady Miejskiej
w dniu 15 marca br.
wpłynęły następujące
zapytania i interpelacje
radnych:
•

•

•

•

•

Proszę o pomalowanie skorodowanej
barierki na ul. Wojska
Polskiego w Podzamczu.
Mieszkańcy, turyści
proszą o załatanie
dziur na niewielkim
odcinku ul. Dąbrowskiego w Podzamczu.
Prosimy o zlikwidowanie coraz większych dzikich wysypisk w Podzamczu.
Proszę zwrócić uwagę na drogi w Markowiźnie i Fugasówce,
które po zimie są w
złym stanie oraz zaśmiecone rowy.
Mieszkańcy zgłaszają, że w planie zagospodarowania prze-

•

•

•

strzennego nie mają
ujętych działek, które
przeznaczone są na
budowlane. Co jest
tego powodem i na
jakiej podstawie mają
składać wnioski?
Sprawa
zalewania
posesji przy ulicy
Kościuszki (od strony Podzamcza). Czy
nie byłoby słusznym
wybudowanie przykanalików i kratek
ściekowych,
które odprowadzałyby
wodę do kolektora?
Na jakim etapie przebiegają prace związane z wyznaczeniem działki, na której
ma zostać wykonane
odwodnienie w Gulzowie.
Mieszkańcy
Podzamcza pytają, co
z Kapliczką przy ul.
Zamkowej, remont
dachu (cieknie), malowanie
elewacji,

•

odnowienie wnętrza,
naprawa
dzwonu,
wycinka uschniętej
lipy, odnowienie figur
drewnianych.
Pytanie od mieszkańców,
które
wpłynęło
podczas
dyżuru
Przewodniczącego
RM:
Mieszkańcy ul. Ogrodowej w Ogrodzieńcu zwracają się z
prośbą o naprawę
drogi – na ulicy, są
tak ogromne dziury,
że trudno bezpiecznie dojechać do
domu – od 20 lat nie
było nic robione.

Odpowiedzi Burmistrza:
•

•
•

W sprawie pomalowania barierek –
sprawą zajmie się
pani kierownik ZGK.
Nielegalne wysypiska
są na bieżąco sprzątane.
Zostały podjęte już
działania w sprawie
posprzątania terenu
przy drodze prowa-

•

•

dzącej do firmy Bruk
Bet w Fugasówce. W
tej sprawie zwróciliśmy się z pismem do
kierownictwa firmy.
Po zimie wykonamy
niezbędne naprawy
dróg w całej gminie,
ale musimy poczekać na sprzyjające
warunki atmosferyczne.
W dniach od 7 marca do 6 kwietnia br.
w godzinach pracy
urzędu jest wyłożony
projekt Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Ogrodzieniec.
Każdy
zainteresowany może przyjść i
zapoznać się na jakich warunkach zostały sporządzone.
17 marca odbędzie
się debata i wówczas
będzie można zapytać dlaczego wnioski
nie zostały uwzględnione. Zadaniem naszym było dopuścić
maksymalną liczbę

•

•

•

działek pod budowlane. Są jednak wytyczne oraz zasady,
których nie możemy
łamać.
Problem z zalewaniem ulicy Kościuszki
jest od wielu lat. Gmina wykonała kolektor
kanalizacji deszczowej, ale sprawa zostanie rozwiązane po
przebudowie drogi.
W
sprawie
odwodnienia
Gulzowa - obecnie jest
wykonywana mapa
wysokościowa. Po
jej wykonaniu złożymy wniosek do starostwa o wywłaszczenie niezbędnego
gruntu na rów odwadniający.
W ramach funduszu
sołeckiego
mamy
przeznaczoną część
środków na remont
dachu kapliczki w
Podzamczu. Przygotowujemy dokumentację do konserwatora zabytków
o wyrażenie zgody

•

na przeprowadzenie
prac remontowych,
w ramach których
będziemy chcieli wyremontować dach i
elewację. Ten obiekt
nie jest własnością
Gminy, lecz Parafii
Ogrodzieniec i niezbędnym powinno
być zaangażowanie
się parafii w prace na
rzecz kapliczki.
W sprawie ulicy
Ogrodowej w Ogrodzieńcu
wpłynęła
także prośba
od
mieszkańców o wykonanie nakładki asfaltowej. W drodze
nie ma kanalizacji,
jeżeli wykonamy nawierzchnię, a za jakiś czas będziemy
musieli tę drogę rozebrać. Sprawa jest
do przemyślenia, ale
naprawę „dziur” wykonamy, gdy tylko
pozwolą na to warunki atmosferyczne.

Więcej na temat uchwał
BIP Ogrodzieniec

POMOC
ŻYWNOŚCIOWA

Szanowni Państwo,
w 2012 roku stworzyliśmy na nowo portal internetowy Gminy Ogrodzieniec, uzupełniliśmy wiele informacji. Portal ulega
ciągłej modyfikacji, został dostosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych. Zmiany dotyczą również Państwa organizacji, gdyż od tego czasu wiele wiadomości zmieniło się.
W związku z powyższym prosimy o wypełnienie ankiety* (16
punktów), aby wiedza o Was i Waszych działaniach była aktualna. Dodatkowym punktem w ankiecie jest część dotycząca przedsięwzięć zrealizowanych w 2015 roku.
Wypełnioną ankietę można oddać w wersji papierowej w
Urzędzie (pokój nr 33), odesłać pocztą (Referat Spraw Społecznych i Promocji, Urząd Miasta i Gminy, Plac Wolności
25, 42-440 Ogrodzieniec), mailem (gci@ogrodzieniec.pl).
Ankieta do pobrania w wersji elektronicznej z portalu Gminy
Ogrodzieniec znajduje się pod linkiem – http://www.ogrodzieniec.pl/kategorie/ankieta.
W załączeniu stan bieżący, na podstawie dotychczas przekazanych przez Państwa informacji – wydruk z marca br. –
http://www.ogrodzieniec.pl/kategorie/organizacje
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy
poprzez wspólną promocję własnych działań.
dr inż. Andrzej Mikulski
Burmistrz Miasta i Gminy
Ogrodzieniec
* Ankiety zostały wysłane, przekazane osobiście przedstawicielom organizacji; są także dostępne w wersji elektronicznej: http://www.ogrodzieniec.pl/kategorie/ankieta
- wersja ANKIETA - 03.2016.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu informuje, że
edycja Programu Operacyjnego POPŻ 2014-2020, Podprogram 2015 została zakończona. W ramach współpracy z Częstochowskim Bankiem Żywności pracownicy tut.
Ośrodka wydali mieszkańcom Gminy Ogrodzieniec prawie 30 ton żywności. W okresie od października 2015r.
do kwietnia 2016r., w 7 turach, z pomocy żywnościowej
skorzystało 404 osoby. W skład paczek wchodziło 13 produktów: artykuły skrobiowe (makaron świderki, ryż biały,
kasza jęczmienna, płatki kukurydziane), artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy), artykuły owocowe
i warzywne (groszek z marchewką, dżem truskawkowy,
koncentrat pomidorowy), artykuły mięsne (klopsiki w sosie
własnym, mielonka wieprzowa), cukier, olej rzepakowy.
Realizacja POPŻ przyczyniła się do ograniczenia ubóstwa
mieszkańców oraz działań na rzecz włączenia społecznego – gdyż równolegle do wsparcia żywnościowego były
prowadzone w Gminie zajęcia motywacyjno-edukacyjne
dla beneficjentów Programu.
Sprawna dystrybucja żywności była możliwa dzięki współpracy z jednostkami gminnymi, które brały czynny udział w
rozładunku oraz pakowaniu produktów. Składam podziękowania za pomoc dla pracowników: Zakładu Gospodarki
Komunalnej, Spółdzielni „Impuls”, panów konserwatorów
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Gimnazjum, Szkoły
Podstawowej w Ryczowie, Szkoły Podstawowej w Gieble
oraz UMiG i Biblioteki.
Dorota Słodek
Kierownik OPS

Program obchodów uroczystości
rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
pod patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
3.05.2016r. (wtorek)
godz. 8.30 – Plac przed Urzędem Miasta i Gminy Ogrodzieniec
- formowanie korowodu
- wymarsz spod Urzędu do Kościoła Parafialnego pw.
Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu (ulicami:
Plac Wolności, Mostowa, Olkuska, Kościuszki)
godz. 9.00 – 10.00 – Msza św. w intencji Ojczyzny
i Strażaków
ok. godz.10.00 – przemarsz na Cmentarz Komunalny
ulicą Cmentarną
- uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem Poległych
ok. godz. 10.30 – przejście orszaku z Cmentarza Komunalnego na Plac Piłsudskiego ulicą Bzowską
ok. godz. 10.45 – Plac Piłsudskiego
- koncert w wykonaniu Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry
Dętej z Ogrodzieńca
Zapraszamy Mieszkańców
oraz Gości do udziału w uroczystości.
Organizatorzy:
MGOK w Ogrodzieńcu, UMiG w Ogrodzieńcu

ogrodzieniecka GAZETA

KWIECIEŃ 2016

Z notatnika burmistrza

W marcu odbyły się zebrania wspólnot mieszkaniowych z terenu gminy, na
których dokonano zatwierdzenia gospodarki finansowej za rok 2015, przyjęto plany remontowe na
rok 2016 oraz uchwalono
stawki opłat za zarządzanie
nieruchomościami oraz zaliczek na fundusz remontowy. W naszej gminie działa
13 wspólnot mieszkaniowych, w których gmina
Ogrodzieniec ma mieszkania komunalne oraz 2

wspólnoty mieszkaniowe,
których właścicielami są
osoby prywatne i Spółdzielnia Mieszkaniowa Hutnik.
17 marca w sali narad odbyła się dyskusja publiczna
nad wyłożonym projektem
Studium
uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
Gminy Ogrodzieniec. Na
spotkaniu autor projektu
Studium Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna
„Gard” z Łodzi przedstawiła dokument wraz z jego

prawnymi wymaganiami.
Do 27 kwietnia br. każdy zainteresowany może
wnieść uwagę do projektu Studium, które będzie
przedmiotem rozpatrzenia
przez Burmistrza. Projekt
Studium po rozpatrzeniu
uwag zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej do
uchwalenia.
18 marca odbyło się Walne
Zgromadzenie Stowarzyszenia Rekreacyjno-Wędkarskiego w Ogrodzieńcu
w sprawie planu pracy na
rok 2016. Dokonano również wyboru nowego prezesa, którym został pan
Bogdan Radko. Stowarzyszenie zajmuje się gminnymi zbiornikami wody na
Józefowie i na Krępie.
19 marca odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kiełkowice.
Prezesem na następną kadencję wybrany został Jan
Chudek, a naczelnikiem –
Artur Olesik.

23 marca odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego w Zawierciu w sprawie
o zasiedzenie przez Gminę
działki w Gieble Kolonii zabudowaną studnią przy ul.
Zawierciańskiej.
23 marca w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach odbyło
się posiedzenie w sprawie
wniosku o zwrot osobom
prywatnym działki po byłym przedszkolu przy ul.
Kościuszki. Sprawa ostatecznie została zakończona i sąd uznał, że nie ma
podstaw do zwrotu przez
Gminę działki na rzecz
wnioskodawcy, gdyż wywłaszczona w latach 70
nieruchomość wykorzystana była jako przedszkole, a
właścicielom wypłacono
odszkodowanie.
2 kwietnia odbył się III
Turniej Tenisa Stołowego
Jednostek OSP z Gminy
Ogrodzieniec. Zwycięzcą
turnieju został Sławomir

Żak z OSP Ryczów, II miejsce zajął Patryk Małek z
OSP Ogrodzieniec, III miejsce – Kamil Moś z OSP
Ogrodzieniec. W kategorii
kobiety i MDP do lat 16:
I miejsce – Dominik Bartos
z OSP Gulzów, II miejsce
Kacper Karolczyk z OSP
Ryczów, III miejsce Sabrina Kotnis z OSP Giebło.
6 kwietnia odbyło się
Walne
Zgromadzenie
Spółki Przedsiębiorstwo
Komunalne Ogrodzieniec,
na którym zatwierdzono
wynik finansowy za rok
2015 i przyjęto sprawozdanie finansowe Zarządu i
Rady Nadzorczej.
6 kwietnia odbyło się zebranie wiejskie w Ryczowie, na którym poruszane
były bieżące sprawy sołectwa.
8 kwietnia w Urzędzie
Miasta Kraków odbyło się
Forum Turystyki, na którym
omawiane były przygotowania do Światowych Dni
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Młodzieży w Krakowie w
ostatnich dniach lipca br.
Z uwagi na to, że spodziewać się można złożonego
ruchu turystycznego chętnych do odwiedzenia naszego zamku w spotkaniu
wzięli udział Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
oraz przedstawiciel Spółki
Zamek.
W dniach 11-13 kwietnia grupa radnych Rady
Miejskiej
oraz
grupa
mieszkańców działających
w branży turystycznej
uczestniczyła w wyjeździe
do miejscowości Karlstejn
w Czechach w celu zapoznania się z działalnością gminy i podmiotów
gospodarczych działających w turystyce. Grupa
zwiedziła jeden z największych zamków czeskich
wybudowany przez Cesarza Karola IV. Zdobyte doświadczenia mogą pomóc
naszym przedsiębiorcom i
gminie we współpracy dla
dobra rozwoju turystyki.

GMINNE INWESTYCJE
kwiecień 2016r.
Mamy już wiosnę, która choć pogoda nie rozpieszcza, daje nadzieję, że przed nami najładniejsza i ciepła pora roku - lato. Podobnie z inwestycjami: choć na razie ich nie widać, to już
niebawem rozpoczynamy zaplanowane na ten rok przedsięwzięcia:
I. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrany został wykonawca zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Piastowska i ul. Południowa
(636014S) w Ogrodzieńcu w celu usprawnienia układu komunikacyjnego i poprawy warunków bezpieczeństwa” - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
„MYSZKÓW” Sp. z o.o. z Żarek. Zakres inwestycji obejmował będzie przebudowę nawierzchni, budowę chodników i ścieżki rowerowej. W ramach zadania zostaną
także przebudowane skrzyżowania i zjazdy do posesji. Przewidywany termin realizacji – to 4 miesiące od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Zadanie jest
dofinansowane ze środków rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 50 %.
II. Wykonane zostały dokumentacje architektoniczno-budowlane wraz z kosztorysami na zmianę pokrycia dachowego budynków publicznych (siedziba Przedsiębiorstwa
Komunalnego „Ogrodzieniec” - administracji Wspólnot Mieszkaniowych, dawny klub sportowy „Budowlani”, dawna szkoła w Kiełkowicach, remizo-świetlice w Ryczowie,
Podzamczu i Gulzowie). Dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn „Unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec”.
III. W tym roku kontynuujemy budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej DW790 w Gieble Kolonii. Gmina Ogrodzieniec ogłosiła przetarg na wykonawcę zadania odcinka od
Morusów do przystanku autobusowego. Termin składania ofert wyznaczono na 27.04.2016r.

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu Dorota Cygan,
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski oraz Prezes „ZAMEK”
Sp. z o. o. Iwona Pakuła – Błoch składają serdeczne podziękowania sponsorom
za pomoc w organizacji II JARMARKU WIELKANOCNEGO na Miasteczku 2016:
AMON Sklep Papierniczy w Zawierciu, Piekarnia PODPŁOMYK w Gieble Izolda i Wojciech
Pietrzykowscy, Kwiaciarnia 13tka w Zawierciu, HDI Rathdowney Polska Sp. z o.o. Kraków, Kompleksowe Usługi Informatyczne KLIK Mariusz Baliński w Zawierciu, Ferma Strusi
w Kiełkowicach - Barbara Madej i Leszek Czerwiński, Uroczyste Dekoracje Ewa Lipka,
Ciasta i Torty Wioletta Górka Ogrodzieniec, Grupa VIRTU Zawiercie, Górale z Nowego
Targu, Hurtownia Artykułów Biurowych Biuro – Set w Zawierciu, Usługi Transportowe
Ewelina Prokop w Zawierciu, FHU ADMAR w Ogrodzieńcu, Dekoracje okolicznościowe
Monika Koniec – Nieduziak, Koło Pszczelarzy w Ogrodzieńcu, ABC Sklep Spożywczy
Małgorzata Kordas w Ogrodzieńcu, Związek Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu
Serdeczne podziękowania składamy również instytucjom, które pomogły przy organizacji
II JARMARKU WIELKANOCNEGO na Miasteczku 2016:
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu
- Spółdzielni IMPULS w Ogrodzieńcu
- Strażakom z Gminy Ogrodzieniec
Szczególne podziękowania składamy Markowi Trzepli za współprowadzenie imprezy oraz
Karolinie Adamus za przeprowadzenie warsztatów wielkanocnych podczas Jarmarku.

Z okazji strażackiego święta przypadającego w dniu św. Floriana
wszystkim Druhnom i Druhom z jednostek OSP z terenu Gminy
Ogrodzieniec składamy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania
za codzienną gotowość do niesienia pomocy będącym w potrzebie,
za zaangażowanie i ofiarność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych,
za skuteczność działań mimo coraz większych wyzwań i zagrożeń.
Niech satysfakcja i duma z dotychczasowych dokonań oraz
stale wzrastające społeczne uznanie towarzyszy Wam w dalszej
działalności ratowniczej.
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Andrzej Mikulski
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Podsiadło
Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
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Jarmark Wielkanocny Tenisowe rozgrywki w Ryczowie

Drugi Wielkanocny Jarmark już za nami. W Niedzielę Palmową na
„Miasteczku” w Ogrodzieńcu zagościły stragany z rękodziełem, upominkami, biżuterią, dekoracjami, ozdobami z decoupaqe, pisankami,
palmami wielkanocnymi, słodkościami, miodami, a nawet... z góralskimi specjałami. Na rozgrzanie organizatorzy serwowali gorący żurek,
pierogi i jajecznicę z jaj strusich – wszystko bardzo pyszne! Dla najmłodszych i nie tylko przeznaczone były warsztaty plastyczne - wyrób zajączków świątecznych z siana. Na stoisku szkoły medycznej z
Zawiercia (RCKU Sosnowiec O/w Zawierciu) każdy mógł zmierzyć ciśnienie tętnicze, obliczyć BMI masy ciała. Niezwykłą atrakcję był przyjazd Złomka, czyli zabytkowego wozu strażackiego z OSP Bukowno
Miasto. Podczas festynu rozstrzygnięto świąteczny konkurs ogłoszony przez MGOK w Ogrodzieńcu pn. „Jajo z pomysłem”. Na scenie
wystąpili laureaci muzycznego konkursu Ogrofactor oraz zespół młodzieżowy (Kinga Stasiak, Edyta Kowalczyk, Renata Kowalczyk i Wojtek
Kuśmierski). Jarmark zakończył występ teatru Art-Re z Krakowa. Choć
pogoda nie była łaskawa, szczególnie dla organizatorów i wystawców,
to uważamy, że Jarmark Wielkanocny przyniósł świąteczny nastrój i
przypomniał o zbliżających się świętach Wielkiej Nocy.
JP

W pierwszą sobotę kwietnia 2016 roku odbył się III Turniej Tenisa Stołowego Jednostek OSP z Gminy Ogrodzieniec o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Ogrodzieńcu. W organizację zaangażowani byli druhowie z jednostek: OSP Ryczów – Grzegorz Żak i OSP Ryczów Kolonia – Kamil Żak.
Gospodarzem rozgrywek była jednostka OSP z Ryczowa. Otwarcia w
imieniu Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ogrodzieńcu dokonał druh Henryk
Karcz – Komendant OMG ZOSP RP w Ogrodzieńcu.
Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:
W kategorii mężczyźni powyżej lat 16:
I miejsce – Sławomir Żak – OSP Ryczów
II miejsce – Patryk Małek – OSP Ogrodzieniec
III miejsce – Kamil Moś – OSP Ogrodzieniec
Rywalizacja o III miejsce odbyła się pomiędzy druhami Kamilem Mosiem z OSP Ogrodzieniec a Danielem Biernackim z OSP Ryczów.
W kategorii kobiety i MDP do lat 16:
I miejsce – Dominik Bartos – OSP Gulzów
II miejsce – Kacper Karolczyk – OSP Ryczów
III miejsce – Sabrina Kotnis – OSP Giebło
Dogrywka o III miejsce rozegrała się pomiędzy druhną Sabriną Kotnis
z OSP Giebło a druhem Mateuszem Chudkiem z OSP Kiełkowice, najmłodszy uczestnikiem turnieju.
Najstarszy uczestnik to druh Edward Grzebieluch z OSP Giebło. Zgłoszonych do turnieju było 48 uczestników, ostatecznie udział wzięło 44,
w tym 7 druhen.

Gratulacje należą się wszystkim zawodnikom, a zwłaszcza finalistom miejsc pierwszych w obu kategoriach,
którzy utrzymali się na pozycji mistrzów, podobnie jak w
roku ubiegłym.
Zwycięzcy otrzymali puchary Burmistrza, medale, pamiątkowe dyplomy, nagrody
przekazane przez „Zamek”
Sp. z o.o., Związek Gmin
Jurajskich, Urząd Miasta i
Gminy Ogrodzieniec oraz organizatora. Nagrody wręczali:
Henryk Karcz – Komendant
OMG ZOSP RP w Ogrodzieńcu, Jan Chudek – Sekretarz
ZOSP RP w Ogrodzieńcu,
koordynatorzy turnieju: Grzegorz Żak – Wiceprezes OSP
Ryczów i Kamil Żak – Skarbnik ZOSP RP w Ogrodzieńcu
oraz Andrzej Żak – Prezes
OSP Ryczów. Były podziękowania dla koordynatorów i
gospodarzy turnieju. Wszyscy
zostali ugoszczeni słodkim
poczęstunkiem.
Iwona Rajca

Szydełkowy świat

Uczestnicy III Turnieju Tenisa Stołowego Jednostek OSP z Gminy Ogrodzieniec. Zdj. UMiG Ogrodzieniec

Podpatruję, ale zawsze coś dokładam od siebie. Wokoło jest
dużo inspiracji, ale najważniejszy
jest własny pomysł i wykonanie,
które czyni go jedynym i niepowtarzalnym – takim mottem
kieruje się Alicja Jaros z Podzamcza, która ręcznie wykonuje
serwety i ozdoby, będące doskonałym pomysłem na upominek lub oryginalnym dodatkiem
do świątecznej dekoracji.
Pani Ala od dziecka wykazywała zdolności artystyczne. Jej
zamiłowanie do robótek ręcznych skupiało i skupia się nadal na szydełkowaniu. Potrafi
każdy przedmiot ozdobić szydełkowym ściegiem i nadać mu
nowy kształt. Już jako uczennica szkoły podstawowej lubiła
dziergać kołnierzyki i kolorowe

torebki. Z czasem przechodziła
do ozdabiania szydełkiem korali. Potem przyszły inne pomysły, na różne okazje np. ozdoby
świąteczne – bombki na Boże
Narodzenie, a na Wielkanoc jajka, zajączki, kurki oraz rozmaite
gadżety i bibeloty. Córkom szykowała koszyczki z ręcznie wykonanymi ozdobami i serwetami
do święcenia.
Moje dzieci się śmieją, że
wszystko obrabiam szydełkiem
– butelki, poduszki, książki ...
Zamiłowanie do szydełkowania
przejęłam od swojej mamy, po
której pozostały piękne wykonane szydełkiem firany. Do tych
firanek mam szczególny sentyment i często upinam je w
oknach swojego domu – mówi
pani Ala.

Pani Alicja lubi także malować. Z
uśmiechem mówi, że tę sztukę
przejęła z kolei po swoim tacie.
Na szkle maluje kolorowe obrazki i kompozycje, które pani Ala
potem podarowuje znajomym
na różne okazje.
Zdolnościami
artystycznymi
obdarzone zostały także córki

pani Ali – Dagmara i Ola. Starsza Dagmara jest architektem
wnętrz i lubi malować. Młodszą
córkę Olę fascynuje sztuka sutaszu, czyli metoda ręcznie wykonywanej biżuterii oraz dodatków
np. do strojów za pomocą plecionych jedwabnych lub wiskozowych sznurków i kamieni szla-

chetnych lub koralików.
Prace pani Ali mogliśmy podziwiać podczas Jarmarku Wielkanocnego zorganizowanego
na placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu. Stroiki, serwety, koszyczki i świąteczne ozdoby a
także palmy wielkanocne, które pierwsze zostały wykupione
przez parafian, udających się
na nabożeństwo w Niedzielę
Palmową. W grudniu na Jarmarku Bożonarodzeniowym wzrok
odwiedzających
przykuwała
choinka ozdobiona w piękne,
kolorowe bombki obdziergane
rozmaitym szydełkowym ściegiem. Cacka i cudeńka - prawdziwy majstersztyk! Każda rzecz
od pani Ali na pewno ozdobi
wnętrze naszego mieszkania i
nacieszy oczy.
Joanna Piwowarczyk
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Redagujemy gazetkę

w MGOK-u się dzieje

Zajęcia dziennikarskie
„Magazyn na Wesoło”, „Komediowa Stolica”, „Wesoła Gazeta” to gazetki, które redagowane są podczas zajęć dziennikarskich dla dzieci prowadzonych w Domu Kultury. Zajęcia są kontynuacją warsztatów dziennikarskich
zorganizowanych podczas ferii zimowych w MGOK (Ferie
nie z tej Ziemi... Sięgamy gwiazd), podczas których dzieci
poznały rodzaje gazet i czasopism, zapoznały się z podstawowymi pojęciami prasowymi i technikami wypowiedzi
dziennikarskiej. Dowiedziały się jak wygląda makieta pisma
przygotowywanego do druku, w jaki sposób projektuje się
strony, działy, kolumny, jak edytowane są teksty i fotografie. Efektem tych działań było samodzielne zredagowanie i
wydanie feryjnej gazetki pn. „Pisemko”, o której pisaliśmy
w marcowym wydaniu „Gazety Ogrodzienieckiej”.
Zajęcia wykorzystują wyobraźnię dzieci - rozwijają zainteresowania najmłodszych, budzą ich twórcze myślenie, uczą
również pisać ciekawe teksty. Są także doskonałą okazją
do spotkań w gronie rówieśników - świetnie zapowiadających się młodych dziennikarzy – mówi prowadząca zajęcia
Joanna Piwowarczyk – redaktor naczelny GO.
Do naszego zespołu mogą dołączyć młodzi ludzie zainteresowani aktywną i twórczą formą spędzenia wolnego czasu. Zapraszamy w czwartki o godz. 14.30 (świetlica MGOK
w Ogrodzieńcu).
Joanna Piwowarczyk

„Nasze tradycje – piękne polskie święta” to cykl
warsztatów rękodzielniczych związanych z plastyką obrzędową Świąt Wielkanocnych, którą co roku organizuje
MGOK. Pisanki zdobione różnymi technikami (decoupage, zdobienie wycinankami, malowanie) wykonują chętnie
Ci najmłodsi i Ci nieco starsi. W pracowni plastycznej w
Dworku w Gieble, podczas zajęć 3 i 17 marca powstawały
piękne palmy wielkanocne.
Dorora Supkowska

Warsztaty rękodzieła w Gieble
Od dwóch lat w sali plastycznej w Dworku w Gieble odbywają się cykliczne warsztaty rękodzielnicze organizowane
przez MGOK w Ogrodzieńcu. Pierwsze zajęcia odbyły się
20 marca 2014 roku w ramach cyklu pn. „Wiosenne inspiracje”, podczas których powstały wiosenne kwiaty i bukieciki oraz kolorowe pisanki wielkanocne.
Uczestnicy zajęć poznają technikę wykonywania kwiatów z
bibuły i krepiny. Uczą się ozdabiania przedmiotów metodą
dekupażu (decoupage), czyli naklejania na powierzchnię
elementów dekoracyjnych z serwetek i papieru. Poznają
podstawy kompozycji i układania kwiatów (bukiet, gałązka,
girlanda). Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy są okazją do wykonania przedmiotów dekoracyjnych związanych
z tradycją tego czasu np. bombek, gwiazd betlejemskich,
jajek-pisanek, palm wielkanocnych, które potem ozdobią
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nasze mieszkania i otoczenie. Zajęcia pozwalają na rozwijanie zdolności artystycznych, kreatywności. Są doskonałą
okazją do wyjścia z domu, spotkania w grupie, integracji.
Jak zapewniają uczestnicy warsztatów zajęcia są formą
relaksu - wyciszają i uspokajają, są lekarstwem na stres i
codzienne troski.
Jak mam „doła” to zaczynam robić kwiatki i przechodzi,
jest lepiej – mówi jedna z uczestniczek zajęć.
Wielkanocne palmy i palemki to motyw warsztatów
plastycznych, uczestnicy zajęć w dniu 16 marca - wykonali piękne palmy, z którymi udali się na nabożeństwo
do kościoła. Palma w tradycji chrześcijańskiej symbolizuje zmartwychwstanie i nieśmiertelność duszy. Ludzie od
dawna własnoręcznie wykonują palmy lub, po prostu kupują gotowe na rynku lub w kwiaciarni. Te nasze wykonane własnoręcznie są najefektowniejsze - kwiaty wykonano z bibułki, a resztę udekorowano żywymi gałązkami z
bukszpanu lub iglaków, rosnących w ogródkach.
Wiosenne kwiaty pod takim hasłem odbyły się warsztaty plastyczne w dniu 30 marca, na których powstały
piękne bukiety i kompozycje kwiatowe, składające się z
kolorowych krokusów i białych przebiśniegów.
13 kwietnia w ramach zajęć rękodzielniczych grupa przygotowała kwiaty do kompozycji wiosennych (tulipany, stokrotki, różyczki).
Przypomnijmy, że warsztaty odbywają się w środy, co dwa
tygodnie i rozpoczynają się o godzinie 17.00. Miejscem
spotkań jest sala na poddaszu wyremontowanego dworku. Zajęcia prowadzą pracownicy MGOK w Ogrodzieńcu
- Dorota Supkowska i Joanna Piwowarczyk. Zapraszamy
na zajęcia do Dworku w Gieble.
Joanna Piwowarczyk

FEMINISTKI w MGOK w Ogrodzieńcu

Konkurs JAJO z pomysłem rozstrzygnięty

W sobotę 2 kwietnia br. o godz. 18.00 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury
w Ogrodzieńcu odbyło się wyjątkowy spektakl teatralny w
wykonaniu aktorów – amatorów Teatru Miraż przy Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach. Pod czujnym okiem Doroty Zglejc członkowie grupy teatralnej porzucają codzienne sprawy i problemy, by na chwilę stać się kimś innym i
przenieść się do innego świata, który kończy się wraz z
ostatnimi oklaskami podczas występu. Nad sprawną organizacją grupy, ciekawymi i oryginalnymi strojami czuwa
pani Krystyna Knop. Niewątpliwie zaangażowana, pełna
pomysłów i otwarta na współpracę osoba. „Feministki” –
bo taki tytuł nosi spektakl, z którym grupa przyjechała do
Ogrodzieńca opowiada o życiu, o feministkach, o kontaktach damsko – męskich, o relacjach dotyczących zarówno
młodszych jak i starszych kobiet. Humorystyczne sceny
przeplecione zostały motywami muzycznymi w wykonaniu
Andrzeja Kaima. Publiczność miała okazję usłyszeć fragmenty arii operowych oraz znanych i lubianych polskich
przebojów. Scenariusz i reżyseria spektaklu jest dziełem
Doroty Zglejc. W spektaklu udział wzięli: Krystyna Knop,
Zdzisława Kurzawa, Edyta Jurkowska, Sabina Grzanka,
Grażyna Tokarska, Krystyna Kisielewska i Andrzej Kaim.
Po spektaklu pani Dorota przeprowadziła z grupą zainteresowanych osób bardzo inspirujące warsztaty teatralne.

Podczas II Jarmarku Wielkanocnego na Miasteczku rozstrzygnięty został konkurs rękodzielniczy pn. „JAJO z pomysłem” zorganizowany przez Burmistrza Miasta i Gminy
Ogrodzieniec oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w
Ogrodzieńcu. Jury powołane z wystawców, którzy gościli
podczas ogrodzienieckiego jarmarku, przyznali następujące nagrody:
I miejsce zdobyła Nikola Stąpel
II miejsce Danuta Gajda
III miejsce Nikodem Białaś
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.
Jednak organizatorzy dla wszystkich uczestników konkursu przygotowali „Dyplomy – wyróżnienia” oraz drobne
upominki. Wyróżnienia otrzymali:
Agata Jureczko – Kolanko, Piotr Gryga, Beata Milejska,
Angelika Motyl, Wiktoria Sprycha, Józef Pocztowski, Julia
Pocztowska, Maria Przybyła, Milena Szlachta, Karol Turlej,
Ewa Jęderka, Karol Dziwisz, Maja Krzyżanowska, Wiktoria
Nocoń, Marcel Dybkowski, Oliwier Szatan, Paweł Góraś,
Agata Nocek, Adam Kimak, Magdalena Podsiadło, Anna
Imiołek, Anna Kopeć, Natalia Jarza, Marta Ciszewska.
Prace konkursowe można było zobaczyć w Domu Kultury
na specjalnie przygotowanej wystawie. Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych
konkursach organizowanych przez MGOK.

Marta Bejgier

Marta Bejgier
Beata Stypa - Rus
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OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE
OGŁOSZENIE PŁATNE

F.H.U.

BART-POL

USŁUGI
ASENIZACYJNE
wywóz nieczystości płynnych

OGŁOSZENIE PŁATNE

Ryczów ul.Ogrodzieniecka 7

tel. 500 709 342
Obsługujemy gminy:
Ogrodzieniec, Łazy, Zawiercie,
Pilica, Klucze

Z A K Ł A D

P O G R Z E B O W Y

CHARON
JA R OSŁ AW LIBERSK I - ADMINISTR ATOR CMEN TARZ A W OG ROD Z IE ŃCU

OGŁOSZENIE PŁATNE

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 i sala pożegnań
(przy Kościele) Ogrodzieniec ul. Cmentarna 2
Groby ziemne i murowane
Wiązanka na trumnę i wieniec - gratis!
NAGROBKI GRANITOWE - n i s k i e

c e n y

TEL. CAŁODOBOWY 602 106 837; 32 67 32 451
OGRODZIENIEC UL. PADEREWSKIEGO 4

MONIKA KONIEC-NIEDUZIAK
ZAWIERCIE ul. Piłsudskiego 50/30
Telefon: 604-237-169
e-mail: monika.koniec@gmail.com
www: www.dekoracje-monika.pl
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Ogrodzieniec, 14 marca 2016r.
„Gazeta Ogrodzieniecka”
Plac Wolności 24
42-440 Ogrodzieniec
List otwarty
„Czy ogrodzieniecki radny jest
bezradny?” – można tak oto
rozpaczliwie zapytać, obserwując dotychczasowe „działania”
władz i decydentów Miasta i
Gminy Ogrodzieniec w sferze
kulturalnej. Zadziwia zresztą,
iż nasza gmina, przyjmując
co roku tysiące turystów i za-

pewniając im szeroki wachlarz
atrakcji oraz form wypoczynku,
nie jest w stanie zaopiekować
się pod tym względem swoimi
mieszkańcami, zwłaszcza poza
sezonem turystycznym. Głównym powodem tej sytuacji jest
chroniczne niedoinwestowanie
Miejsko-Gminnego
Ośrodka
Kultury, którego możliwości
zapewnienia
mieszkańcom
gminy dostępu do kultury są
bardzo ograniczone. Od 30 lat
mieszkańcy Ogrodzieńca nie

mogą doczekać się zakończenia remontu sali widowiskowej
MGOK, przez co gmach placówki jest wykorzystywany zaledwie w 30%. Rolę sali widowiskowej wciąż pełni dawna sala
taneczna, której stan techniczny pozostawia niestety wiele do
życzenia. Co więcej, niewielkie
rozmiary sali tanecznej powodują, że imprezy wewnętrzne
większego kalibru muszą odbywać się poza MGOK: na
przykład w ogrodzienieckim

Serdeczne podziękowania Rodzinie, Znajomym, Sąsiadom i Wszystkim,
którzy uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej mojego Męża

śp. Adama Grucy

za wsparcie, modlitwę, pamięć, złożone wieńce i kwiaty
składa Żona z Dziećmi
Panu Jerzemu Janosce
Radnemu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

kościele parafialnym, w hali
sportowej przy Gimnazjum lub
– przy dobrej pogodzie – w plenerze. Nasi radni, zasiadający
w Radzie Miasta w różnych kadencjach, nie potrafili wpłynąć
na kolejno urzędujących Burmistrzów Miasta, aby wreszcie
rozwiązać ten w gruncie rzeczy
wstydliwy problem, wstydliwy
dla miasta, które szczyci się
swoją wysoką pozycją na turystycznej i kulturalnej mapie Polski. Zdajemy sobie sprawę, że
koszt remontu sali widowiskowej jest wysoki, ale nie możemy
zrozumieć, że przez tak długi
czas trzech dotychczasowych
burmistrzów nie zrobiło w tej
sprawie kompletnie niczego:

nie starało się zorganizować
choćby cząstki potrzebnych
na ten cel funduszy ani też nie
zadało sobie trudu przeprowadzenia w tej sprawie społecznych konsultacji. Szczególnie
dotyczy to osoby obecnego,
urzędującego już czwartą kadencję Burmistrza, który ma
szczęście sprawować swój
urząd w sytuacji obecności naszego kraju w Unii Europejskiej
i tym samym ma większe możliwości znalezienia potrzebnych
funduszy niż poprzednicy.
Panie i Panowie Radni, również i
od Was oczekujemy zaangażowania dla naszego wspólnego
dobra, byśmy mogli w rozsądnym czasie móc razem z Wami

uczestniczyć w wydarzeniach
kulturalnych, odbywających się
w nowocześnie wyremontowanej sali widowiskowej MGOK.
Liczymy na to, że już niedługo
będzie to możliwe.
Mieszkańcy Gminy (list podpisali): Wojciech Kubara, Zenon Halamus, Helena Wojdak,
Jadwiga Pilarczyk, Stanisław
Molenda, Bożena Cichor, (nieczytelne), Florian Golanko, Paś
Teresa, Beata Migdalska, Piecyka Katarzyna, (nieczytelne),
Janoska Agnieszka, Pogodzińska Dorota, Staszek Marta,
Czaja Małgorzata, (nieczytelne), Rybińska Krystyna, Kawka Bogdan, Kajdan Stanisław,
Ptak Iwona, Maria Kubara.

Serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze

śp. Władysława Kudeli
składa Rodzina
OGŁOSZENIE PŁATNE

W dniu 18 marca br. do redakcji Gazety Ogrodzienieckiej
wpłynął list otwarty podpisany przez 22 mieszkańców
Gminy z prośbą o wydrukowanie w GO.
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Matki
składają

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Andrzej Mikulski
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Podsiadło
Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Pani Halinie Schmidt
mgr rehabilitacji ruchowej
Rodzinie i Bliskim najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Mamy

Prezesowi OSP Kiełkowice
dh Janowi Chudkowi
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci

Brata

składają:
Prezes M-G Zarządu OSP RP w Ogrodzieńcu
Andrzej Mikulski
Komendant M-G Zarządu OSP RP w Ogrodzieńcu
Henryk Karcz
Miejsko-Gminny Zarząd OSP RP w Ogrodzieńcu

Naszej koleżance
Alfredzie Piwowarczyk
składamy wyrazy głębokiego
współczucia i żalu z powodu śmierci

Męża
Zespół Ryczowianki

OGŁOSZENIE PŁATNE

składają Dyrektor i Pracownicy
Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu
oraz Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Ogrodzieńcu
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Kilka pytań do...

Witolda Brodzika, szefa rady nadzorczej w Zakładach Produkcyjnych
B-D S.A. i prezesa PHU Brodzik s.j. B-D S.A.
Jest Pan właścicielem liczącego się zakładu produkcyjnego na terenie Zawiercia - firmy z tradycjami
i nowoczesnymi technologiami. Jaki jest profil
działalności firmy, w jakich
branżach działa?
Muszę wyjaśnić kilka spraw
formalnych:
Jestem szefem rady nadzorczej i większościowym
udziałowcem w Zakładach
Produkcyjnych B-D S.A.
Jestem prezesem firmy
PHU Brodzik s.j.
B-D S.A. to dwa zasadnicze kierunki działania:
produkcja metalowa dla
górnictwa i innych branż,
a ostatnio spawalnictwo,
konstrukcje stalowe i obróbka skrawaniem.
Rozlewnia naturalnej wody
mineralnej Jura – Skałka,
pobieranej z pokładów
triasowych z głębokości
198 m- pierwotnie czysta,
posiadająca 333,7 mg/l
minerałów przy bardzo niskiej zawartości sodu. Dostarczana do kilku największych sieci handlowych w
naszym kraju.
Oprócz tych dwóch podstawowych
kierunków
działalności B-D są od wielu lat autoryzowanym dealerem KHW. Mieszkańcy
powiatu wiedzą, że tylko u
nas zakupią węgiel certyfikowany, badany laboratoryjnie, posiadający najlepsze parametry jakościowe.
PHU Brodzik s.j. posiada
koncesję na sprzedaż energii elektrycznej i w ostatnich
latach zaangażowało się w
budowę farm fotowoltaicznych- łączna moc w/w farm
wynosi 101 KWh. Jedna z
nich pracuje na moim ranczo w Ryczowie Kolonii. W
2017 roku planowana jest
budowa instalacji fotowol-

taicznej o mocy ok. 250
KWh w rozlewni wód.
W ubiegłym roku Zakłady
Produkcyjne B-D Witold
Brodzik S. J. obchodziły
25-lecie swojego istnienia. Proszę przybliżyć ich
historię – kiedy zakład powstał, jakie były początki,
od czego zaczynaliście.
Właściwie początek mojej
działalności to 1983 rok.
Wtedy odszedłem z PMIB
„Izolacja” w Ogrodzieńcu gdzie pełniłem funkcję
Głównego Dyspozytora ds.
obrotu towarowego.
Wspólnie z żoną wybudowaliśmy mały stumetrowy
warsztat i tam rozpoczęliśmy produkcję kluczy nasadowych dla RWPG (Czechy, Węgry, Bułgaria, NRD).
To był dla nas bardzo ciężki
czas, pracowaliśmy kilkanaście godzin dziennie
łącznie z sobotami i niedzielami, oszczędzaliśmy
każdy grosz, aby kupić starą maszynę albo urządzenie potrzebne do produkcji. To nas zahartowało na
dalsze lata. Kiedy już około
1987- 88 było trochę lepiej,
to w 1989 roku świat się
zatrząsł, zmienił się ustrój
i – RWPG przestała istnieć,
a wraz z nią nasi odbiorcy.
I znów zostaliśmy z niczym,
ale nie poddawaliśmy się.
Na targach w Poznaniu
poznałem przedsiębiorcę z
Danii, który chciał kupować
wyposażenie do ogrodu. W
ciągu miesiąca wynająłem
halę - starą i nieogrzewaną- i zaczęliśmy produkować grille, kompostowniki,
wieszaki, itp. Przeżyliśmy
najtrudniejszy okres. W tym
czasie udało mi się uzyskać
w GIG atesty na wyroby dla
górnictwa i w 1989 roku
rozpoczęliśmy produkcję

Śmieciowym szlakiem
Wiosna zawitała. Dni coraz dłuższe i cieplejsze.
Częściej wychodzimy na
spacery,
uruchomiliśmy
rowery po zimowym przestoju. Zjeżdżają do nas
turyści, bo daleko od wielkomiejskiego zgiełku, a
okolica ładna i las dookoła. Nie zaprzeczymy, że
miejsce, w którym mieszkamy należy do urokliwych
i spokojnych. Na pewno
zazdroszczą nam miesz-

kańcy dużych miast, gdzie
króluje zgiełk, tłok i zanieczyszczone spalinami
powietrze. Cieszymy się
z tego, co mamy, ale czy
na pewno doceniamy te
dobrodziejstwa? Czy jest
dobrze? Właśnie. Wyszliśmy na spacery i co zobaczyliśmy? Śmieci. Jest ich
bardzo dużo. Wszędzie
– w lasach, przydrożnych
rowach, na opuszczonych działkach. To nie

górniczą, najpierw dla jednej kopalni (KWK Porąbka- Klimontów), a następnie dla całego KHW. W tej
chwili nasza firma dostarcza wyroby do wszystkich
spółek górniczych łącznie z
KGHM.
Jesteście firmą z wieloletnim doświadczeniem i
ugruntowaną pozycją na
rynku. Wasze starania zostały nagrodzone, m.in.
zdobyciem
prestiżowej
statuetki Cezara Śląskiego Biznesu. Czym należy
się kierować i jakie priorytety stawiać, aby utrzymać
pozycję na rynku, gdzie
nie brakuje konkurencji i
czasami ten rynek jest niestabilny, czy podlega różnym wahaniom?
Tak, otrzymaliśmy kilkakrotnie odznaczenia BCC
„Cezar Śląskiego Biznesu”.
Otrzymaliśmy tytuł ,,Gazeli
Biznesu” (dynamiczny rozwój) oraz certyfikat ,,Rzetelna firma”.
Wydaje mi się, że nie ma
jednej recepty jak utrzymać
i rozwijać firmę. Wiele czynników zależy od nas - są to
m.in. :
bieżące analizowanie sytuacji finansowej, kadrowej,
logistycznej,
przygotowanie buforu finansowego wspólnie z
bankami w przypadku
wystąpienia zakłóceń w
zamówieniach czy płatnościach,
najważniejsze to jednak ludzie - dobry, zgrany zespól,
który ufa właścicielowi, a
on ufa współpracownikom
- to duża szansa na ich
wspólny sukces.
Nie ma się natomiast wpływu na sferę zewnętrzną,
czyli zmiany przepisów,
sytuację gospodarczą w

kraju, orzecznictwo w sprawach gospodarczych. Te
czynniki mogą doprowadzić do upadku firmy bez
winy zarządzających.
Co radziłby Pan ludziom,
szczególnie tym młodym,
którym w naszym regionie
wciąż ciężko znaleźć pracę
– jakie kierunki kształcenia
obrać, jaka szkoła, czy studia. Czy lepiej szlifować
swoje umiejętności i dążyć
w określonym kierunku?
Czy zdać się na przysłowiowy los?
O szkolnictwie nie da się
powiedzieć za wiele dobrego. Najlepiej podam przykład. Mam wnuczki, które
chodzą do dwóch zupełnie
innych szkół. Jedne chodzą do państwowego gimnazjum w Zawierciu, gdzie
„wbija się do głowy wiedzę
młotkiem”, a inne chodzą
do prywatnej szkoły w Katowicach. Zupełnie inny
model nauczania. Uczy się
tam myślenia, analizowania
wzorów, pokazuje przyrodę, zjawiska geograficzne,
astronomiczne i inne. Je-

stem pod wrażeniem takiego nauczania i ono musi w
naszym kraju zwyciężyć.
Jeśli chodzi o szkolnictwo
wyższe to rodzice z dziećmi przed podjęciem tej
decyzji powinni przeanalizować, co będzie kiedy
dziecko skończy studia,
czy w naszym regionie jest
zapotrzebowanie na ten
rodzaj absolwentów. Nie
robić studiów za wszelka
cenę, bo to nie ma sensu.
Lepszy konkretny zawód
na poziomie szkoły średniej niż siedzenie w domu
z tytułem mgr historii w
szufladzie. Nie mówię tu
o jednostkach wybitnych,
ale tych jest podobno ok.
1,5% w społeczeństwie.
Od kilku lat jest Pan mieszkańcem naszej gminy. Jak
się tu żyje Panu i Pańskiej
rodzinie?
Od 5 lat mieszkamy w gminie Ogrodzieniec i jestem
bardzo szczęśliwy, że podjęliśmy decyzję o budowie
naszego ranczo. Wspaniałe
otoczenie przyrody, masa
ptaków, które obserwujeturyści, na których często chcielibyśmy „zwalić”
ten problem. To, niestety,
my – mieszkańcy naszej
gminy. Śmiecimy wszędzie i wyrzucamy z domu
wszystko, co niepotrzebne.
Wystarczy przejść
po Piaskowni, wejść do
pierwszego z brzegu zagajnika, zajrzeć do rowu.
Można tam znaleźć wyposażenie pokoju, kuchni,
sypialni, sprzęty RTV AGD,
części
samochodowe,
niezliczone ilości puszek,
butelek, plastiku, a nawet

my, zwierzęta z którymi żyjemy, pięć koni, dwie kozy,
krowa Łatka, dwa koty,
dwa psy i trzy pawie i cała
reszta na wolności- jest cudownie.
Świetnie również żyje mi się
z ludźmi z naszej wsi. Pomagamy sobie nawzajem,
wiemy, że jedni na drugich
mogą liczyć. Zwłaszcza podziwiam naszą panią Sołtys
- Beatę i Komendanta Straży Pożarnej p. Andrzeja.
Świetni organizatorzy, którzy potrafią nas połączyć.
Jedyne, co mnie martwi, to
zaśmiecanie wspaniałych,
naszych terenów. Tak nie
można - cała droga do Ryczowa tonie w śmieciach
- nikt nam tu ich nie przywiózł - sami wyrzucamy z
samochodów, traktując, że
nie nasze - na swoje podwórko byśmy ich nie wyrzucili. To samo w lasach.
Taki piękny las i porozrzucane reklamówki ze śmieciami, wyrzucone materiały
budowlane po zakończonym remoncie. Czy tak
musi być?
Co podpowiedziałby Pan
osobom, od których zależy przyszłość Gminy Ogrodzieniec?
Nie mam jakichś konkretnych podpowiedzi. Jestem
zwolennikiem teorii- ,,niech
każdy robi to, za co mu płacą”.
Ja jedynie uważam, że naszemu regionowi potrzebna jest kopalnia jak ,,dziura w moście”. Rozwijajmy
turystykę, bo to gałąź, na
której świetnie się zarabia.
A przykład dają nam ludzie,
którzy zarobili pieniądze w
jakimś biznesie i natychmiast inwestują je w budowę hoteli. To najprostszy
przykład z życia.
W imieniu Czytelników i
własnym dziękuję za rozmowę.
Joanna Piwowarczyk
obierki z ziemniaków i
opakowania po artykułach
spożywczych. Wygląda
to tak, że gdy zmieniamy
meble w mieszkaniu, czy
inne sprzęty, urządzenia,
to wyrzucamy je np. do
lasu, gdy sprzątamy w
domu, na podwórku, to
śmieci wyrzucamy do pobliskich rowów lub w zarośla. Nawet, gdy ugotujemy
obiad, to obierki z jarzyn i
wszelkie opakowania też
idziemy wyrzucić, próbujemy pozbyć się natychmiast, gdzieś podrzucić,
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Henryk Kuźniak
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Jubileusz w życiu każdego
artysty to bez wątpienia
moment bardzo szczególny. Okazja do podsumowań, bilansów, refleksji,
rozliczania przeszłości oraz
planowania przyszłości. W
przypadku pana Henryka
Kuźniaka – człowieka o tak
wielkim
temperamencie
twórczym, zawsze jest jakiś
dalszy ciąg.
W poprzednim wydaniu
Gazety
Ogrodzienieckiej
wspomnieliśmy o polskim
kompozytorze właśnie ze
względu na Jubileusz 80.
rocznicy Jego urodzin. Z
racji tego, że pan Henryk
Kuźniak jest naszym krajanem, którego korzenie
rodzinne wywodzą się właśnie z Ziemi Ogrodzienieckiej, pragniemy przedstawić Jego sylwetkę.
Henryk Kuźniak jest synem
Piotra Kuźniaka urodzonego w Ryczowie w 1907
roku.
Piotr Kuźniak jako młody
chłopiec wyjechał, jak wielu
innych z Ryczowa, do pracy w Zagłębiu. Pracował na
kopalni w Czeladzi, niestety
zmarł bardzo młodo w wieku 36 lat.
W Ryczowie został starszy
brat Roman i dwie młodsze
siostry Aniela i Antonina.
Ich ojciec Jan, a dziadek
Henryka, brał ślub w 1902
roku, służył w carskiej armii.
Z przekazów rodzinnych
wiadomo, że uczestniczył
w wojnie rosyjsko – japońskiej w 1904 i 1905 roku.
W pamięci najstarszych
mieszkańców zachowało
się, że grał na klarnecie.
Udokumentowana historia
przodków Pana Henryka
sięga 1749 roku, kiedy to
jego prapraprapradziadek
Marcin Kuźniak ożenił się
z Marianną Pędzik. Pan
Henryk przyjeżdżał do Ryczowa, odwiedzając ciotkę
Anielę i jej dzieci. W Ryczowie do dziś mieszkają po-

tomkowie jego ciotecznego
rodzeństwa.
Henryk Kuźniak urodził
się 17 marca 1936 roku
w Czeladzi. W roku 1959
ukończył muzykologię na
Uniwersytecie Warszawskim. Studiował również w
paryskim konserwatorium.
W latach 1959 – 1979

twa Artystycznego (RWSA),
w latach 1999-2002 przewodniczący Rady. W latach 1999-2002 członek
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, przewodniczący Sekcji Uczelni
Artystycznych. W latach
2003-05 członek Komisji Edukacji oraz Komisji

publikacją). Krążek zdobył
status Złotej Płyty.
Laureat wielu nagród i wyróżnień. Są wśród nich
między innymi: Nagroda
Ministra Kultury i Sztuki Stopnia III, II oraz za
wybitne osiągnięcia artystyczne, dydaktyczne i organizacyjne (1976; 1982;
2005); Nagroda Festiwalu
Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku (1985);

pracował w Wytwórni Filmów Dokumentalnych w
Warszawie, zajmując różne
stanowiska. W 1968 roku
otrzymał stypendium rządu
francuskiego na odbycie
stażu u Pierre’a Scheffera
w Studiu Muzyki Eksperymentalnej Radia Francuskiego (ORTF) w Paryżu.
W 1964 roku zaczął pracować jako wykładowca na
wydziale Reżyserii Filmowej
PWSFTviT w Łodzi (od roku
1985 profesor tej uczelni).
Gościnnie wykładał w Europejskiej Akademii Filmowej w Strassburgu (1989) i
na Uniwersytecie Leonarda
da Vinci w Paryżu.
W latach 1990-96 ekspert w
Radzie Wyższego Szkolnic-

Uprawnień Akademickich.
Od roku 1970 członek Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Członek Polskiej Akademii Filmowej.
Komponuje przede wszystkim muzykę filmową. Na
jego filmografię składa
się 65 filmów fabularnych
pełnometrażowych; 282
krótkometrażowe, dokumentalne,
animowane;
16 studenckich etiud; 11
spektakli Teatru Telewizji. W
2006 roku był bohaterem
IX Festiwalu Muzyki Filmowej w Łodzi. W 2009 roku
nakładem Agora SA jako
tom7. w serii „Wielcy kompozytorzy filmowi” ukazała
się płyta „Henryk Kuźniak”
(wraz z towarzyszącą jej

dwukrotnie Stemra Music
Award – nagrody za muzykę filmową przyznawane
na festiwalu filmowych w
Holandii (1993, 1997). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski m.in. za działalność
na rzecz ZAIKS-u (1998)
oraz Odznaką Zasłużony
dla Kultury Polskiej (2005).
Za muzykę do „Vabanku”
(w reż. Juliusza Machulskiego z roku 1981) w
2007 roku nominowany do
jubileuszowej Złotej Kaczki – nagrody miesięcznika
„Film”, przyznawanej z okazji 50- leci pisma.
O Henryku Kuźniaku – Eksperci, Przyjaciele i Współpracownicy:

np. pod krzaczek, na pusty plac! Przykładów można mnożyć wiele. Zresztą
każdy chyba to zauważa.
Nie twierdzimy, że każdy
śmieci, ale uderzmy się
w piersi i przyznajmy, że
przyzwolenie nasze na ten
problem jest duże. Zbyt
duże. Nie pozwólmy na
to, abyśmy się zamienili w
jeden wielki śmietnik. Są
kosze, firma wywozowa
odpady komunalne świadczy usługi na wystarczającym poziomie – zabiera
oprócz pojemnika każdy

wystawiony worek z odpadami.
Harmonogram
wywozu śmieci jest ogólnie dostępny w siedzibie
firmy, na stronach internetowych Gminy, w Gazecie
Ogrodzienieckiej. Ponadto
wystarczy podjechać do
firmy wywozowej Remondis, która ma siedzibę w
Ogrodzieńcu Cementowni
przy ul. Kościuszki 210 i
tam odbiorą od nas każdą ilość odpadów. Jeżeli
nie przestaniemy śmiecić
gdzie popadnie, to w krótkim czasie nasze piękne,

wypielęgnowane posesje
będą wyspami na okalającym je wielkim wysypisku
śmieci.
Apel do wszystkich! Jeżeli ktoś widzi takiego delikwenta, pozbywającego
się śmieci w karygodny
sposób, warto mu chociaż
zwrócić uwagę, zawstydzić. Uczmy siebie i innych
porządku konsekwentnie
krok po kroku, a na pewno odniesie to pozytywny
efekt.

Dzień Strusia w Kiełkowicach
Po raz kolejny mam zaszczyt zaprosić Wszystkich Państwa na Dzień Strusia, który odbędzie się 19 czerwca 2016 na Fermie Strusi w Kiełkowicach - w godzinach 11.00 do
15.00 - a może i dłużej…
Jak zwykle zapraszamy dzieci z rodzicami oraz wszystkich, niezależnie od wieku!
Z pewnością każdy coś dla siebie znajdzie w naszych propozycjach …
Program zabawy niech na razie pozostanie tajemnicą-oczywiście jak zwykle będzie strusiowo, ale myślimy nad dodatkowymi elementami zabawy.
O szczegółach poinformuję przed samą imprezą oraz na plakatach!
Mam nadzieję, że i tym razem spędzicie Państwo ciekawie czas i już dziś prosimy o zarezerwowanie terminu na tę czerwcową niedzielę!
Serdecznie zapraszamy
Właściciele Fermy, organizator i strusie

Joanna Piwowarczyk

Barbara Madej

„(…) w czasach, kiedy kończyłem swoje studia filmoznawcze na polonistyce na
UŁ dużo i głośno mówiło
się najpierw o studentach,
później już absolwentach
szkoły filmowej, nadziejach młodego polskiego
kina. Najczęściej pojawiały
się trzy nazwiska: Zanussi,
Królikiewicz, Kieślowski –
w takiej właśnie kolejności.
Docenialiśmy intelektualny

wymiar debiutu Zanussiego „Struktura kryształu”
(1969), ale naprawdę w fotel wbijał ekspresyjny, pełen
napięć i emocji film Królikiewicza „Na wylot” (1972) z
muzyką Janusza Hajduna i
Henryka Kuźniaka. Wtedy
przeczytałem po raz pierwszy jego nazwisko, od tego
momentu liczę moją znajomość z jego sztuką. (…)
warto było zapamiętać to
nazwisko, warto śledzić kolejne odsłony talentu (…)”
Mieczysław Kuźmicki – dyrektor Muzeum Kinematografii w Łodzi
„(…) Dla Henryka Kuźniaka pisanie muzyki filmowej
to nie tylko problem rozwiązania struktury czysto

muzycznej i funkcji muzyki w obrębie dzieła, lecz
także, a właściwie przede
wszystkim, jej oddziaływanie. Muzyka w filmie nie
jest dla Henryka Kuźniaka
ilustracją,
dopełnieniem,
równoległym wątkiem, lecz
czynnikiem, który współdziałając ze stroną wizualną w istocie organizuje ją,
budując nową całość, rządzącą się odmiennymi prawami niż sam, pozbawiony
jeszcze muzyki, obraz. (…)
I to właśnie perfekcyjnie
robi Henryk Kuźniak.”
prof. dr hab. Alicja Helamn
– filmolog UJ w Krakowie
„Mnie los wspaniałomyślnie zetknął z Henrykiem,
który ma znakomite i oko,
i ucho – mieć w kimś takim
przyjaciela, to prawdziwe
szczęście. Napisał dla mnie
mnóstwo świetnej muzyki i
mądrze mi doradzał (…)”.
Andrzej Barański – reżyser
„Henryk Kuźniak zna doskonale odpowiedź na
trudne pytanie: „dlaczego
muzyka?”. To jest właśnie
powód, dla którego uważam, że jest on rasowym i
wyśmienitym kompozytorem filmowym”.
Robert Gliński – reżyser
„Henryk Kuźniak od samego początku spodobał się
Julkowi. I jego muzyka też.
W rezultacie obaj odnieśli
tym filmem wielki sukces.
Muzyka zaczęła żyć własnym niezależnym życiem,
a ja stałem się symbolem
artysty – trębacza.”
Jan Machulski – aktor, pedagog
Oprac. Marta Bejgier na
podst.
„Henryk Kuźniak 75x…”
Publikacja wydana z okazji
75- lecia urodzin Henryka
Kuźniaka
Wydawcy: Stowarzyszenie Miłośników off Kultury
SmoK, MERAKEL J.M.
Klamut;
Łódź 2011
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NOWE WŁADZE W OSP NA KADENCJĘ 2016-2021
W pierwszym kwartale br. we wszystkich jednostkach OSP w Gminie Ogrodzieniec odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, na których druhowie
podsumowali pięcioletnią kadencję prac zarządów
oraz dokonali wyboru nowych władz – składów zarządu i komisji rewizyjnych w poszczególnych jednostkach.

fot. OSP Giebło
fot. J. Piwowarczyk
fot. OSP Mokrus

OSP Mokrus: Prezes Zarządu – Edward Zieliński, Naczelnik Straży i Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Błoch, Wiceprezes Zarządu – Marcin Kazior, Zastępca Naczelnika
Straży – Grzegorz Janosik, Sekretarz – Zdzisław Mogiła,
Skarbnik – Jarosław Matuszewski, Gospodarz – Teresa
Zielińska, Członek Zarządu – Kazimierz Rozlach i Członek
Zarządu – Zdzisław Furgacz.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący KR – Sławomir
Szlachta, Sekretarz KR – Wojciech Latosiński i Członek KR
– Stanisław Malec.

OSP Ogrodzieniec: Prezes Zarządu – Łukasz Marczyk,
Naczelnik Straży i Wiceprezes Zarządu – Michał Mikoda,
Wiceprezes Zarządu – Henryk Nowak, Wiceprezes Zarządu – Kamil Szymusik, Sekretarz – Karolina Mańko, Skarbnik – Szymon Ceglarski i Gospodarz – Marcin Stanek.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący KR – Paweł Grobelak,
Zastępca Przewodniczącego KR – Janusz Cholewa i Sekretarz KR – Stanisław Bednarz.

OSP Giebło: Prezes Zarządu – Sławomir Jurczak, Naczelnik Straży i Wiceprezes Zarządu – Mariusz Kaziród,
Wiceprezes Zarządu – Jan Kotliński, Wiceprezes Zarządu
– Paweł Żurawski, Zastępca Naczelnika Straży – Sebastian
Grzebieluch, Sekretarz – Rafał Piątek, Skarbnik – Agnieszka Grzebieluch, Gospodarz – Krzysztof Grzebieluch i Członek Zarządu – Robert Rola.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący KR – Edward Grzebieluch, Członek KR – Edward Szlachta i Sekretarz KR –
Antoni Jaros.

fot. I. Rajca
fot. OSP Gulzów

OSP Gulzów: Prezes Zarządu – Marcin Jędruszek, Naczelnik Straży i Wiceprezes Zarządu – Zbigniew Latacz,
Zastępca Naczelnika Straży – Kacper Bartos, Sekretarz
– Michał Węglarz, Skarbnik – Anna Paciej, Gospodarz –
Janusz Łypaczewski i Kronikarz – Urszula Zając.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący KR – Zbigniew Węglarz, Sekretarz KR – Piotr Jany i Członek KR – Lucjan
Kowalczyk.

fot. OSP Podzamcze

OSP Podzamcze: Prezes Zarządu – Przemysław Bryła,
Naczelnik Straży i Wiceprezes Zarządu – Tomasz Dyczko,
Wiceprezes Zarządu – Jarosław Gruca, Sekretarz – Mateusz Lech, Skarbnik – Andrzej Mirocha i Gospodarz – Adam
Marczyk.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący KR – Tomasz Dziechciarz, Członek KR – Michał Kusiak i Członek KR – Adam
Miśkiewicz.

OSP Kiełkowice: Prezes Zarządu – Jan Chudek, Naczelnik Straży i Wiceprezes Zarządu – Artur Olesik, Wiceprezes Zarządu – Piotr Mędrecki, Wiceprezes Zarządu – Henryk Karcz, Zastępca Naczelnika Straży – Paweł Sobczak,
Sekretarz – Joanna Chudek, Skarbnik – Stanisław Kaleta,
Gospodarz – Sebastian Sobczak i Członek Zarządu –
Konrad Janiec.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący KR – Marcel Kaziród,
Sekretarz KR – Angelika Szymalak i Członek KR – Adam
Biały.

fot. J. Piwowarczyk

OSP Ryczów: Prezes Zarządu – Andrzej Żak, Naczelnik
Straży i Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Gruca, Wiceprezes Zarządu – Janusz Grzesiak, Wiceprezes Zarządu – Grzegorz Żak, Zastępca Naczelnika Straży – Dawid
Gąsiorowski, Sekretarz – Adam Przytuła, Skarbnik – Zofia
Adamusińska i Gospodarz – Michał Półkoszek.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący KR – Leszek Janus,
Zastępca Przewodniczącego KR – Marian Ścisłowski i Sekretarz KR – Feliks Wójcik.

fot. M. Skubis

OSP Ryczów Kolonia: Prezes Zarządu – Andrzej Żak, Naczelnik Straży i Wiceprezes Zarządu – Kamil Żak, Wiceprezes
Zarządu – Włodzimierz Żak (s. Piotra), Wiceprezes Zarządu – Damian Żak, Zastępca Naczelnika Straży – Bogusław Gruca, Sekretarz – Marta Żak, Skarbnik – Włodzimierz Żak (s. Eugeniusza), Gospodarz – Marek Żak i Kronikarz – Magdalena
Skubis.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący KR – Adam Piątek, Zastępca Przewodniczącego KR – Kazimierz Żak i Sekretarz
KR – Marcin Zagała.
Informacje na podstawie dostarczonych materiałów przez Iwonę Rajcę UMiG Ogrodzieniec
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Ze szkolnej ławki
Rubrykę redagują uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 1 w Ogrodzieńcu
pod kierunkiem mgr Małgorzaty Michalskiej

– Wiktorii Witek i Jakuba Pluty, którzy chodzą na zajęcia
już ponad trzy lata. Dzięki naprawdę ciężkiej pracy udało
mi się szybko awansować do jednej z najlepszych grup
tanecznych szkoły. Dużo ćwiczę, doskonalę układy przygotowane przez trenerów, by osiągnąć cel, który sobie
wyznaczyłam: będę zawodowo tańczyć hip – hop! - a jeśli
nie, to i tak będę najlepsza w szkole, chociaż konkurencja
robi się coraz większa. Do „Patmana” dołączyły dziewczyny z klas młodszych – Nikola Witek i Wiktoria Grajdek i są
naprawdę dobre!

Roksana Ptak: „Patmanowcy”
To żadne niezwykłe odkrycie, że dzieciaki, zapytane o
swoje zainteresowania, zawsze wymienią trzy podstawowe: sport, muzyka i taniec. Dlaczego? Nie wiem. Może
dlatego, że chcemy i lubimy się bawić, a marzenia o karierze piłkarza, piosenkarki, aktorki czy tancerki są takie
cudowne!
(W przedszkolu chciałam być księżniczką, teraz wierzę,
że zostanę sławną tancerką, a najpewniej zostanę prawnikiem – oczywiście tańczącym prawnikiem!) Bo ja tańczę, tańczę od zawsze, a od roku trenuję w szkole tańca
„Patman”. Dołączyłam do dwojga moich przyjaciół z klasy

Roksana Ptak: „Widok z mojego okna”.
„Widok z mojego okna” to tytuł projektu literacko – plastycznego, którego celem jest wskazanie i opisanie niezwykłości naszego miasteczka. „Spoglądając przez okno”
zauważamy urodę miejsc, w których mieszkamy, bawimy
i uczymy się.
Oto co zaobserwowała Maja Latacz (kl. V b)
„Gdy otworzę okno, widzę w oddali ścianę pięknego lasu.
To tam, polnymi ścieżkami, chodzę na długie spacery.
Las bukowy, który otacza miejsce, w którym mieszkam,
jest niezwykły! Tylko tu można spotkać oryginalne rośliny, usłyszeć i zobaczyć ptaki, których nie ma w lasach
sosnowych. Nic więc dziwnego, że do willi „Julianówka”
przyjeżdzają ludzie spragnieni ciszy, spokoju i wypoczynku. Gdzie jest to miejsce? To Giebło Kolonia. Wystarczy
zaledwie kilka minut, by dojechać do Pilicy, Podzamcza,
Kiełkowic czy do szkoły w Ogrodzieńcu, do której chodzę.
Giebło Kolonia to maleńka wioska, ale przede wszystkim
to cudowni, wspaniali sąsiedzi i znajomi, koleżanki i koledzy, po prostu przyjaciele! Często spotykamy się na placu
zabaw przy ulicy Parkowej, wspólnie bawimy się na pikniku rodzinnym, który organizowany jest każdego roku w
sierpniu. I chociaż w wiosce nie ma kina, basenu a nawet

Nowinki Uniwersyteckie

a wyniki okazały się rewelacyjne. O tych i wielu innych
ciekawostkach dowiedzieli się nasi słuchacze podczas
spotkania.
14.04.2016r. – wykład pt. „Zasady żywienia w chorobach
układu krążenia” wygłosiła Katarzyna Fibich – dietetyk.

31.03.2016r. – wykład pt. „Prawosławie - istota, duchowość i tradycje Cerkwi prawosławnej” wygłosił dr ks. Mikołaj Dziewiatowski.
7.04.2016r. – Kawiarenka Podróżnika. W świat Bagien
Biebrzańskich naszych słuchaczy zabrali Anna Danielewska – Trzepla oraz Marek Trzepla. (fot. 1)
11.04.2016r. - Spotkanie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu (fot. 2) pt. „Kamień
smoczy” w czytelni MGBP w Ogrodzieńcu. Spotkanie
poprowadził dr Marek Sikorski - historyk sztuki, doktor
nauk humanistycznych oraz autor wielu książek o zabytkach i dziejach kultury. Prawie dwugodzinne spotkanie
poświęcone było smokom a także historii pewnej mistyfikacji medycznej, czyli cała prawda o kamieniu smoczym.
Przez wiele stuleci uważali uczeni i teologowie, że smoki
istnieją i mają szatańskie pochodzenie. Opowiadano, że
spotykano je w morzu, w powietrzu, w górach, w świecie podziemnym, a nawet w grobowcach. Smokoznawcy
pisali o własnościach leczniczych smoczych kości i sadła
oraz smoczej krwi. Dawny świat był przekonany, że u jego
początków miała miejsce kosmiczna walka bogów i herosów ze smokami. Idea smokobójstwa pojawiła się też
w chrześcijaństwie. Wielu Świętych Pańskich i kilka Błogosławionych Dziewic oraz niektórzy pobożni rycerze pokonywali te diabelskie stwory. Według biblijnej wizji końca
świata zostanie smok pokonany na zawsze. Różne smocze historie mają też swoje przyrodnicze uzasadnienie, a
świat nauki odkrył istnienie smoków, ale zabroniono ich
zabijania. W dawnych czasach uczeni przyrodnicy wierzyli, że smok, mimo że uważano go za wcielenie diabla, posiadał własności lecznicze. Podkreślano, że krew
smoka, sadło smoka, kości smoka oraz kamień smoczy
mają własności uzdrawiające. Kamień smoczy był do ok.
połowy XVIII wieku w Europie najsłynniejszym panaceum
medycznym. Jego historia sięga XV wieku. Zachował się
on do naszych czasów i jest wystawiony jako eksponat
w Muzeum Przyrody w Lucernie. W 2006 roku komisja
naukowa przeprowadziła badania nad tym przedmiotem,

50zł/rok
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sklepu, uważam to miejsce za magiczne i cieszę się, że
właśnie tu jest mój dom”.

(Pracę koleżanki ilustrują Paweł Bugajny i Tymoteusz Czelakowski)

Uniwersytet Dziecięcy w Ogrodzieńcu

Rocznie na Ziemię spada kilka tysięcy meteorytów. Dlaczego zatem ten, który spadł 65 milionów lat temu spowodował
taką ogromną katastrofę? Granica pomiędzy kredą i paleogenem jest znana paleontologom na całym świecie. Granica ta może być obserwowana w skałach kredowych pod
każdą szerokością geograficzną i cechuje się zwiększoną
zawartością pewnego niezwykłego pierwiastka chemicznego zwanego irydem. Wyznacza ją ogromna katastrofa,
po której świat odrodził się w zmienionej formie. Dinozaury,
zwierzęta, które wcześniej stały na szczycie piramidy pokarmowej, przestały istnieć. Ziemia zmieniła swoje oblicze. Co
spowodowało tą katastrofę? Jaki był jej przebieg i dlaczego
niektóre organizmy przetrwały? Podczas wykładu, który odbył się 19 marca br. nasi słuchacze wraz z prowadzącym
Klaudiuszem Salamonem odtworzyli przebieg feralnego w
dziejach Ziemi wydarzenia oraz postarają się odwzorować
proces odciskania śladów organizmów w skale.
W sobotę 9 kwietnia br. o godz. 12.00 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu odbył się kolejny
wykład w ramach Uniwersytetu Dziecięcego. Tym razem
popularyzator nauki Łukasz Adam - przeprowadził szereg
doświadczeń i eksperymentów chemiczno - fizycznych.
Podczas wykładu „Gazowy zawrót głowy” nasi studenci
poznali właściwości takich gazów jak: tlenu, wodoru, helu
czy ciekłego azotu.
16.04.2016r. – Warsztaty przyrodnicze „Wycieczka po
mikroświecie” (praca z mikroskopem) poprowadził Marek
Trzepla.
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Współpraca dla dobra
rozwoju turystyki
W ostatnich latach uczymy się wszyscy wykorzystywać atrakcyjność naszego zamku oraz
unikatowe walory krajobrazowe naszych miejscowości. Świadomie używam słowa „uczymy się”, bo gminą turystyczną staliśmy się niedawno. Wcześniej, przed kilkunastoma laty,
gdy funkcjonowała jeszcze Cementownia „Wiek” i przedsiębiorstwo „IZOLACJA” większość z nas nie dostrzegała potencjału jaki stanowi Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu,
skałki Podzamcza i Ryczowa, liczne jaskinie na terenie gminy, ostańce i unikatowe zasoby
przyrodnicze na naszym terenie. Wówczas uwagę skupialiśmy na naszych zakładach przemysłowych, które gminie dawały dochody, a mieszkańcom - pracę. Dziś po fabrykach w
Ogrodzieńcu nie ma śladu za wyjątkiem kilku budynków zaadaptowanych na działalność
gospodarczą.
Turystyka to nasza szansa, dlatego w tworzeniu nowych warunków rozwoju turystycznego
gminy powinniśmy zjednoczyć siły i wspólnie działać. Temu celowi poświęcony był zorganizowany z mojej inicjatywy, w dniach 11-13 kwietnia br., wyjazd szkoleniowy do Karlstejn
w Czechach dla radnych Rady Miejskiej , przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy, Spółki
„Zamek” oraz przedsiębiorców z gminy, prowadzących działalność w turystyce. Wyjazd
zaproponowałem zarówno samorządowcom jak i tym, którzy świadczą usługi dla turystów,
mając nadzieję, że uda nam się skorzystać z doświadczeń czeskich kolegów. Wybór miejsca nie był przypadkowy - Karlstejn pod wieloma względami podobny jest do Podzamcza.
Znajduje się tam jedna z największych atrakcji czeskiego dziedzictwa kulturowego - zamek
zbudowany przez czeskiego króla i cesarza rzymskiego Karola IV. Rocznie odwiedza go
porównywalna liczba turystów jak Podzamcze, a sama miejscowość jest podobnej wielkości - ok.800 mieszkańców. Oczywiście są też różnice. Zamek w Karlstejnie nie jest
własnością gminy lecz czeskiego państwa. Nie jest ruiną, ale czynnym muzeum. Inny jest
też układ urbanistyczny. Miasteczko od średniowiecza rozwijało się wzdłuż drogi prowadzącej do zamku i dziś pozostały po tym pięknie zachowane budynki wykorzystywane
na obsługę ruchu turystycznego, sklepy z pamiątkami, restauracje, kawiarnie i hoteliki dla
turystów. Wszystko jest ładnie zharmonizowane pod względem planowania przestrzennego. Zaskoczyło nas, że wszyscy zainteresowani działalnością dla turystów muszą się podporządkować wprowadzonemu klimatowi zabudowy i zagospodarowania. Jeśli powstają
nowe obiekty, to muszą nawiązać do istniejącej architektury. Jest to konsekwencją obowiązującego prawa na terenie miejscowości, uregulowanego podobnie jak u nas zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Bardzo interesujące jest to, że
imprezy ściągające tłumy turystów organizowane są wspólnie przez gminę, zamek i zainteresowanych przedsiębiorców. To gwarantuje, że odbywają się tam wydarzenia proponowane przez lokalny biznes, który podejmując się współorganizacji jednocześnie sam dba
o to, by mieć klientów dla siebie. Gmina odpowiada za wspólną promocję imprez, a także
wydaje wspólnie opracowane z przedsiębiorcami materiały promocyjne. Zamek Karlstejn z
uwagi na jego wartość zabytkową i ograniczone możliwości przestrzenne nie jest miejscem
imprez masowych. Stanowi jednak przepiękne tło i scenerię dla wydarzeń odbywających

Folder-mapa wydana przez gminę, promująca przedsiębiorców branży turystycznej w Karlstejn

się na przygotowanych dla tego celu polach i łąkach prywatnych. Ich właściciele w ten sposób również zarabiają na turystach. Ciekawe jest to, że w miasteczku wprowadzono strefę
zakazu parkowania na ulicach i samochód można zaparkować tylko na płatnym parkingu.
Niedaleko zamku znajduje się jedno z najatrakcyjniejszych pól golfowych w Czechach urządzone na kilkudziesięciu hektarach z 27 dołkami. W pobliżu na turystów czeka również
atrakcyjny nieczynny kamieniołom oraz muzeum górnictwa skalnego.
Zdobyte doświadczenia z naszego wyjazdu i pomysły czeskich kolegów mogą przysłużyć się rozwojowi turystyki w naszej gminie. Obiecałem wszystkim uczestnikom szkolenia
spotkanie i podsumowanie wyjazdu. Myślę jednak, że powinniśmy się spotkać w szerokim
gronie przedsiębiorców naszej gminy, działających w turystyce, aby opowiedzieć nasze
wrażenia z wyjazdu. Może uda się tak jak w Czechach rozpocząć ściślejszą współpracę z
korzyścią dla nas wszystkich, której celem będzie stworzenie bardziej atrakcyjnej oferty dla
turystów. Korzystając z gościnności Gazety Ogrodzienieckiej, zapraszam osoby prowadzące działalność gospodarczą związaną z obsługą ruchu turystycznego lub zamierzających
taką działalność uruchomić, na spotkanie organizacyjne w dniu 11 maja br. o godz.16.00
w Karczmie na Zamku Ogrodzieniec w Podzamczu. Na spotkaniu zaprezentujemy podsumowanie wyjazdu, ale również propozycje współpracy gminy, Spółki „Zamek” i przedsiębiorców działających w turystyce.
dr inż. Andrzej Mikulski
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Wyniki V edycji Konkursu „Mój Przyjaciel Kot”
„Stary” kamieniołom jako atrakcja turystyczna
do zwiedzania

Widok ulicy prowadzącej do Zamku Karlstejn
z charakterystyczną zabudową obsługi ruchu turystycznego
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W tegorocznym konkursie wzięło udział 70 autorów prac plastycznych. Ośmioosobowe
Jury w dniach 11, 12, 13 kwietnia wybrało następujących laureatów.
W kategorii przedszkolaki i zerówka:
I miejsce - Julia Imiela, II miejsce Wojtek Skrzypiciel, III miejsce Solemia Berezhowa
Wyróżnienia: Hubert Baran, Kinga Markiewicz, Łucja Wróbel, Paulina Królak, Milena Apel, Patrycja
Bratek, Milena Szlachta, Marta Ciszewska, Alicja Wojdas, Jakub Pelon.
Kategoria klasy I- III SP I miejsce Julia Ratyńska, II miejsce Sandra Sadowska, III miejsce
Stella Bladon i Franek Ratyński.
Wyróżnienia: Tymoteusz Biedak, Nina Kałużny, Julia Migdalska, Helena Purgał- Woods, Lena
Malicka, Dominika Opałka.
Klasy IV- VI SP I miejsce Ola Biedak, II miejsce Kacper Biały, III miejsce Natalia Marzecka
Wyróżnienie: Joanna Czaplicka
Gimnazjum: I miejsce Dagmara Mikoda, II miejsce Oliwia Cichocka, III miejsce Paulina Hutnik
Wyróżnienia: Patryk Chruściel, Kacper Kołodziejski, Weronika Koza, Wiktoria Spińczyk, Kinga
Bielak, Dagmara Kaziród.
Rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się 5 maja o godz. 17.00 w Świetlicy w Podzamczu.
Fundacja Stara Szkoła

