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Laureatka z Fugasówki
Natalia Żórawska – jedna z dwóch studentów Wydziału
Filologicznego, jedna spośród 30 studentów i 4 doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jedna z grona
744 studentów i 79 doktorantów w skali kraju: stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2015/2016. Jak podaje krótko sieciowy dwutygodnik kulturalny „artPAPIER”: „(...) studentka filologii polskiej
(specjalność nauczycielska oraz nauczanie polonistyczne
wśród cudzoziemców) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Mieszka w małej miejscowości położonej w sercu
Jury Krakowsko-Częstochowskiej.” – mieszkanka Fugasówki.
17 maja br. w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku
Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach miała
miejsce uroczysta gala, podczas której wręczono dyplomy
tegorocznym laureatom stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Mieszkanka naszej gminy odebrała swój
dyplom z rąk JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw.
dr hab. Wiesława Banysia, Prodziekan ds. Studenckich i
Kształcenia Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Aldony
Skudrzyk oraz Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec dr
inż. Andrzeja Mikulskiego.
Burmistrz przekazał stypendystce szklany puchar z Zamkiem Ogrodzienieckim oraz pamiątkowy dyplom z gratulacjami:
„Z okazji otrzymania stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w imieniu mieszkańców Gminy Ogrodzieniec składam serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania
osiągniętych wyników, głębokie podziękowania za promocję naszej lokalnej społeczności. Jednocześnie życzę
satysfakcji z wybranego kształcenia zawodowego i zado-

wolenia w życiu osobistym oraz kolejnych sukcesów na
drodze zawodowej”.
Dodatkowo wyraził ogromną radość z osiągnięć naszej
mieszkanki, jak również możliwości uczestnictwa w tak
pięknej uroczystości:
„Wszyscy mamy powody do radości i dumy, bo „nasza”
studentka z Fugasówki odniosła wielki sukces. Za swoją
pracę i osiągnięcia została doceniona przez środowisko
akademickie Uniwersytetu Śląskiego, a Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego przyznał jej najwyższe w naszym
kraju wyróżnienie dla studenta – stypendium Ministra. To
dla naszej społeczności niecodzienne wydarzenie, również
dla mnie osobiście – bo po raz pierwszy w mojej kilkunastoletniej pracy jako burmistrza mogłem uczestniczyć w
takiej uroczystości. Jest to również jeden z elementów budowy dobrego wizerunku gminy, nic tak bowiem nie wpły-

Srebrny Kędzierzyn
W dniach 20-22 maja br. odbyły się XVIII Mistrzostwa Polski Mażoretek 2016 w
Kędzierzynie – Koźlu. Wśród zespołów z całej Polski do rywalizacji o medale stanął
Zespół Mażoretek „Fantazja” w Ogrodzieńcu. Nasze dziewczęta zaprezentowały
się w kategoriach: mini mix seniorki, Klaudia Jeziak 2x solo baton seniorki, Kinga
Machelska solo baton seniorki młodsze, Aleksandra Brzozowska solo baton seniorki młodsze, Klaudia Jeziak/ Paulina Rogoń/ Oliwia Miśta duo/trio baton seniorki,
Aleksandra Brzozowska, Aleksandra
Carewicz, Nikola Ptak duo/trio baton seniorki, formacja baton juniorki defilada,
formacja baton seniorki defilada, formacja juniorki scena, formacja seniorki
scena, mix seniorki.
Poziom rywalizacji był bardzo wysoki, nasz zespół w tym
roku zdobył dwa medale:
- I vice Mistrz Polski Mażoretek w kategorii mix mini formacje seniorki
- I vice Mistrz Polski Mażoretek dla Aleksandry Brzozowskiej w kategorii baton solo seniorki młodsze. Gratulujemy.
Mistrzostwa Polski Mażoretek to jedna z najbardziej prestiżowych imprez mażoretkowych i jesteśmy dumni, że nasz
zespół reprezentuje Gminę w konkursie, zdobywając medale, prezentując przy tym niezwykłe umiejętności, wdzięk
i klasę. Zapraszamy na stronę internetową oraz profil facebookowy, gdzie mogą Państwo zobaczyć fotorelacje.
Marta Bejgier

wa na dobre postrzeganie naszej społeczności jak przekonanie, że pochodzą stąd ludzie sukcesu. Gratuluję Natalii i
życzę dalszych sukcesów. Mam nadzieję, że za jakiś czas
usłyszymy o jej kolejnych osiągnięciach.”
Burmistrz złożył również gratulacje na ręce rodziców Natalii.
Podczas gali jej dotychczasowy dorobek naukowy tak
podsumowała uczelnia macierzysta w prezentacji wyświetlanej na dużym, ściennym ekranie:
- autorka szkiców, esejów i recenzji,
- członkini projektów naukowych realizowanych przez Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet Rzeszowski,
- stypendystka stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów.
Natalia, studentka II roku studiów II stopnia na kierunku
filologia polska ze specjalnością nauczycielską i nauczaniem polonistycznym wśród cudzoziemców na Wydziale
Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego to bardzo sympatyczna i skromna dziewczyna, która chciałaby zjeść kolację z Jane Goodall i Johnem F. Kennedym. Taki nietypowy
zabieg zastosowali organizatorzy gali, aby lepiej poznać
laureatów oraz ich zainteresowania.
Prywatnie Natalia lubi książki i podróże, stąd wybór Jane
Goodall. Natomiast w swoich opracowaniach najchętniej
sięga po tematykę dotykającą literatury współczesnej po
1989 roku, w tym wątku kobiecego i żydowskiego z tego
okresu.
W uroczystości uczestniczyła Posłanka na Sejm Krystyna Szumilas, absolwentka Wydziału Matematyki US w
Katowicach, Minister Edukacji Narodowej w latach 20112013, Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Prorektor ds.
Kształcenia i Studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek,
przedstawiciele poszczególnych wydziałów i katedr, samorządowcy z miast i gmin, z których pochodzą stypendyści.
Na podsumowanie fragment listu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina skierowanego na
ręce Rektora Profesora Banysia:
„Serdecznie gratuluję wszystkim Laureatom i dziękuję za
wysiłek, jaki włożyli w edukację i swój rozwój naukowy.
Niech ta nagroda będzie dla Państwa źródłem prawdziwej
satysfakcji i zachętą do podejmowania kolejnych wyzwań.”
To wielki zaszczyt mieć tak uzdolnionych młodych ludzi w
gminie.
I.Rajca
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225 lat temu ...

Władze samorządowe, pracownicy instytucji
gminnych, nauczyciele i młodzież szkolna oraz
mieszkańcy naszej Gminy uczcili dzień uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym roku minęło
225 lat od tego ważnego momentu w historii
naszego narodu.
O godzinie 8.30 spod Urzędu
Miasta i Gminy wyruszył orszak,
prowadzony przez Dziecięco-Młodzieżową Orkiestrę Dętą.
Wśród uczestników przemarszu
były także Mażoretki z Zespołu
Fantazja, poczty sztandarowe i
delegacje wszystkich gminnych
jednostek OSP, przedstawiciele Bractwa Rycerskiego Ziemi
Ogrodzienieckiej, władze Gminy
Ogrodzieniec na czele z Burmistrzem Andrzejem Mikulskim
oraz Przewodniczącym Rady
Miejskiej Zygmuntem Podsiadło,
radni, przedstawiciele służb mundurowych – komendant Komisariatu Policji i komendant M-G
OSP w Ogrodzieńcu, dyrektorzy
i kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy, mieszkańcy, a także licznie przybyłe
środowiska szkolne – dyrektorzy,
nauczyciele, pracownicy oraz
uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjum. Trasa przemarszu
przebiegała ulicami miasta – plac
Wolności, Mostowa, Olkuska i
Kościuszki w kierunku Kościoła
Parafialnego pw. Przemienienia
Pańskiego, gdzie odprawiono
nabożeństwo w intencji Ojczyzny
oraz Strażaków. Po nabożeń-

stwie uczestnicy orszaku przeszli
na Cmentarz Komunalny i tam
pod Pomnikiem Poległych delegacje władz samorządowych,
strażaków oraz mieszkańcy złożyli wiązanki kwiatów.
Podczas uroczystości pod pomnikiem ksiądz dziekan Jacek
Furtak odmówił modlitwę za
poległych, a Burmistrz Miasta i
Gminy A. Mikulski wygłosił okolicznościowe przemówienie, w
którym nawiązał do historycznych wydarzeń oraz podziękował
wszystkim za udział w uroczystościach, zachęcając do kul-

tywowania idei i postaw patriotycznych w rodzinach, w szkole i
środowisku lokalnym. Następnie
orszak udał się na plac Piłsudskiego, gdzie wszyscy wysłuchali
koncertu w wykonaniu Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod kierunkiem kapelmistrza

Od Turnieju Wiedzy o UE do Brukseli
Pod koniec kwietnia 2016 roku
dwie z trzech finalistek ubiegłorocznej edycji gminnego Turnieju Wiedzy o Unii Europejskiej
uczestniczyły w wyjeździe do
Brukseli. Była to nagroda Biura
Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka dla
zdobywców pierwszego miejsca
w grupie gimnazjalnej. Magdalena Wałek i Zuzanna Wyleciał,
obecnie licealistki, podzieliły się z
nami swoimi wrażeniami i opisem
miejsc, które zwiedziły:
„Dzięki wygranej w konkursie o
Unii Europejskiej i nagrodzie prof.
Jerzego Buzka, miałyśmy okazję brać udział w wycieczce do
Brukseli. Pierwszego dnia chodziłyśmy uliczkami brukselskiego
miasta Leuven. Podziwiałyśmy
historyczne zabytki. Następnego
dnia po śniadaniu, wyruszyłyśmy
wraz z grupą do Brukseli, lecz
przed odwiedzinami w stolicy,
pojechaliśmy do miasta Waterloo.
Ze wzgórza podziwiałyśmy panoramę miasta. Potem dojechaliśmy
do symbolu Brukseli – Atomium.

Jest to ogromna konstrukcja
składająca się z 9 kul, do których można wejść. Po południu
poszliśmy na Stare Miasto, gdzie
również zobaczyliśmy kolejny
symbol – siusiającego chłopca.
Ostatni dzień był najważniejszy,
gdyż mieliśmy udać się do Parlamentu. Jednak najpierw zwiedziliśmy Parlamentarium – muzeum.
Ostatnim punktem naszej wycieczki było spotkanie z prof. Jerzym Buzkiem – Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego w
latach 2009-2012. Miałyśmy okazję go bliżej poznać i dowiedzieć

się więcej o jego pracy. Na koniec
udaliśmy się na salę obrad Parlamentu Europejskiego i na żywo
słuchaliśmy dyskusji posłów.
Przed drogą powrotną zrobiliśmy
również zdjęcie z prof. Buzkiem.
Wycieczka była wspaniała i bogata w atrakcje.”
Do tej pory z wycieczki do Parlamentu Europejskiego w Brukseli,
w ramach turnieju organizowanego w gminie Ogrodzieniec, skorzystało trzynastu uczestników.

Zdjęcie udostępnione przez uczstniczki wyjazdu

I.Rajca

Stefana Łebka.
Pogoda i nastroje w tym dniu dopisały. Zapraszamy mieszkańców
do udziału w kolejnych uroczystościach, kultywujących pamięć
o naszych bohaterach oraz o
ważnych wydarzeniach w historii polskiego narodu. Przemarsz

orszaku zabezpieczyli druhowie
z OSP w Ogrodzieńcu oraz funkcjonariusze Komisariatu Policji w
Ogrodzieńcu, za co organizatorzy składają serdeczne podziękowania.
Joanna Piwowarczyk

Tour de Pologne przejedzie przez Ogrodzieniec
Dzień 14 lipca 2016 roku będzie w gminie Ogrodzieniec
prawdziwym świętem dla koneserów kolarstwa. Otóż w tym
dniu przez naszą gminę przejedzie 3 etap 73 Tour de Pologne. Etap ten o najdłuższym dystansie tj. 240 km wyruszy z
Zawiercia a zakończy się w Nowym Sączu. W dniu 14 lipca
od rana na terenie Zawiercia będzie można podziwiać „miasteczko” wyścigu oraz przygotowania do etapu. Wyścig w
Zawierciu wyruszy około godz. 12.00, by przejechać przez
miasto powiatowe w rundzie honorowej. Następnie uda się
drogą DK 78 i DW 791 do naszego miasta. Na wysokości stacji Green Zone w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki planowana
jest brama z tzw. ostrym startem, przewidzianym na godz.
12.30. Od tej chwili zawodnikom będzie naliczany czas przejazdu i zaczną się prawdziwe emocje towarzyszące wyścigowi. Wyścig po wjechaniu do Ogrodzieńca będzie kierował
się na ul. Olkuską, by wyjechać z naszego miasta w kierunku
na Klucze i dalej. Pomimo związanych z tym faktem utrudnień w ruchu planowanych wstępnie pomiędzy godz. 11.30
a 13.30 przejazd wyścigu przez naszą gminę będzie prawdziwym międzynarodowym wydarzeniem, w którym każdy z
mieszkańców powinien uczestniczyć oglądając i podziwiając
peleton. To wyśmienita okazja na promocję naszej gminy na
całym świecie, gdyż transmisja z wyścigu przekazywana jest
do ponad 130 krajów świata na wszystkich kontynentach.
podkom. Grzegorz Migdał
Komendant Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu
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Z notatnika burmistrza

możliwości aranżacji pomieszczeń i przyjęli uwagi
przyszłych użytkowników
obiektu. Remont budynku pod nazwą Centrum
Usług Społecznych będzie
finansowany ze środków
europejskich i w latach
2017-18 będzie nowym
obiektem przeznaczonym
dla mieszkańców Ogrodzieńca-Cementowni.
26 kwietnia pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy,
Ośrodka Pomocy Społecznej, Biblioteki Publicznej, Spółdzielni Socjalnej
„Impuls” i Przedsiębiorstwa Komunalnego Ogrodzieniec włączyli się do
akcji sprzątania śmieci z
okazji Dni Ziemi, w ramach
której wysprzątano pobocza wzdłuż głównych dróg
na terenie Ogrodzieńca:
od granic administracyjnych z gminą Łazy do
początku zabudowy w
Ogrodzieńcu, od granic
administracyjnych z gminą Klucze do początku
zabudowy w Ogrodzieńcu
oraz ulicy Narutowicza od
Ryczowa Kolonii do Ogrodzieńca. Posprzątano także szlaki turystyczne na
Krępę na odcinkach od
1 Maja przez Prochownię
oraz od ul.Olkuskiej na
Krępę - łącznie ok.10 km
poboczy.

29 kwietnia odbyło się
ostatnie, w tej kadencji, posiedzenie Miejsko-Gminnego Zarządu
OSP RP w Ogrodzieńcu.
Przedmiotem posiedzenia było podsumowanie
kadencji 2010-2015 oraz
omówienie przygotowań
do zjazdu gminnego na
25 czerwca br. w remizie
OSP w Ryczowie.
28 kwietnia odbyło się
spotkanie z architektem w
sprawie remontu budynku
dawnego klubu sportowego „Budowlani” w Cementowni. W spotkaniu
brali udział przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy, OPS, Świetlicy Środowiskowej, Spółdzielni
Socjalnej „Impuls” oraz
sekcji kulturystyki i podnoszenia ciężarów, która
obecnie prowadzi zajęcia
w części pomieszczeń.
Projektanci przedstawili

1 maja w OSP Gulzów
odbyły się uroczystości z
okazji Święta Strażaka w
Parafii Giebło.
3 maja odbyły się uroczystości poświęcone 225
rocznicy 3 Maja połączone
z obchodami Dnia Strażaka w Parafii Ogrodzieniec.
7 maja w OSP w Ryczowie odbyły się uroczystości z okazji Święta Strażaka w Parafii Ryczów.
9 maja odbył się VI Turniej
uczniów Szkół Podstawowych w piłce nożnej o
Puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Ogrodzieniec, w
którym wzięły udział drużyny z wszystkich szkół
podstawowych z terenu
całej Gminy. W tym roku
I miejsce zajęła drużyna z
SP w Gieble, II – SP Ogrodzieniec, III – SP Ryczów,
IV – SP Podzamcze.

GMINNE INWESTYCJE
maj 2016r.

10 maja w Komendzie
Powiatowej PSP w Zawierciu odbyły się powiatowe obchody Dnia
Strażaka,
w
których
uczestniczył Śląski Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pożarnej
w Katowicach nadbrygadier Marek Rączka.
10 maja odbyło się zebranie wiejskie w Ryczowie
Kolonii, na którym mieszkańcy pozytywnie zaopiniowali prośbę Tauron o
lokalizację kontenerowej
stacji
transformatorowej średniego napięcia
na działce gminnej przy
skrzyżowaniu ulicy Turystycznej i Wolności.
11 maja w Karczmie Rycerskiej na Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu
miało miejsce spotkanie
Burmistrza Miasta i Gminy
Ogrodzieniec z osobami i
przedsiębiorcami prowadzącymi usługi z zakresu
turystyki. Na spotkaniu
obecni byli również przedstawiciele Związku Gmin
Jurajskich i Spółki Zamek
oraz Gminy Żarki, która
w ostatnich latach jest liderem turystyki na Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej. Następne spotkanie
środowisk działających w
turystyce zaplanowano w
połowie czerwca br.

12–13 maja Burmistrz
Miasta i Gminy przebywał
na delegacji we włoskim
mieście Lavis, podczas
której omawiane były
szczegóły wyjazdu w lipcu
br. na występy we Włoszech Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz
grupy Mażoretek „Fantazja”. Wyjazd naszej młodzieży organizowany jest
na zaproszenie Gruppo
Strumentale Giovanile Associazione di Promozione
z Lavis, które otrzymała
nasza orkiestra.
14 maja odbyło się Walne Zgromadzenie Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska”, na którym
podsumowano rok 2015
i podjęto decyzję o przeznaczeniu wypracowanej
dywidendy. Gmina Ogrodzieniec jest członkiem
Spółdzielni.
14-15 maja Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra
Dęta koncertowała w
Uniejowie (woj. łódzkie)
podczas Dni Uniejowa
oraz 30-lecia Orkiestry
ZHP-OSP Uniejów. Orkiestra z Uniejowa występowała u nas z okazji
Święta Gminy w 2014 r.
Została założona przez dh
Mariana Pięgota w 1981r.
jako orkiestra harcerska,
później jako strażacka,
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a przez okres swojego
działania
wykształciła
ponad 500 muzyków
. Wielu z nich pracuje
jako zawodowi muzycy,
a sama orkiestra ZHP
OSP Uniejów należy do
czołówki krajowej.
17 maja w auli głównej
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach odbyła
się uroczystość wręczenia stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
studentce
Wydziału Filologicznego - p. Natalii Żurawskiej z Fugasówki. Warto podkreślić, że jest to
największe wyróżnienie
ministerialne dla najlepszych studentów.
Sprostowanie
W ostatnim numerze
GO w Notatniku Burmistrza wkradł się błąd.
Omyłkowo podaliśmy,
że stawy na Józefowie
zarządzane są przez
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Wędkarskie
w
Ogrodzieńcu. Podczas
gdy stawami na Józefowie zarządza Miejskie
Koło Wędkarskie Okoń.
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Wędkarskie zarządza stawami w Cementowni i na Krępie.
Za pomyłkę przepraszamy.
Redakcja GO

OPŁATY ZA WODĘ
od 1 lipca 2016r do 30 czerwca 2017r
NIE ZMIENIAJĄ SIĘ I WYNOSZĄ JAK DOTYCHCZAS :
cena za 1 m3 dostarczonej wody – 4,92 zł

Mimo stonowanych temperatur wiosna coraz śmielej pokazuje swoją pełną paletę barw i
możliwości. Podobnie nabierają tempa inwestycje i przedsięwzięcia gminne:
I. Został przekazany oficjalnie wykonawcy - Przedsiębiorstwu Robót Drogowo-Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o. z Żarek plac budowy dotyczący inwestycji
pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Piastowska i ul. Południowa (636014S)
w Ogrodzieńcu w celu usprawnienia układu komunikacyjnego i poprawy warunków bezpieczeństwa”. Planowany termin zakończenia zadania to koniec sierpnia
br. Inwestycja jest dofinansowana w 50% ze środków Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
II. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano najkorzystniejszą ofertę na „Budowę
chodnika prawostronnego wzdłuż drogi wojewódzkiej 790 od skrzyżowania z drogą
do miejscowości Morusy tj. od km 28+384 do km 28+793 (za zatokę autobusową) w miejscowości Giebło Kolonia, Gmina Ogrodzieniec - etap IV”, którą złożył
Zakład Usługowo-Budowlany „BUD-REM” Tomasz Skipirzepa, z siedzibą w
Zawierciu przy ul. Pomorskiej 39/56. Zakończenie budowy przewidziano na drugą
połowę sierpnia br.
III. Kontynuowane są prace projektowe w zakresie adaptacji drugiego piętra i poddasza Domu Kultury na potrzeby Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej. Podobnie trwają działania projektowe w zakresie kompleksowego remontu budynku
dawnego Klubu Sportowego „Budowlani” w Cementowni oraz remizo-świetlic w
Ryczowie, Gulzowie, Podzamczu, budynku danej szkoły w Kiełkowicach oraz siedziby administracji mieszkań komunalnych w Ogrodzieńcu.

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczających się w oparciu o wskazania
wodomierza głównego wynosi 5,04 zł miesięcznie, dla odbiorców rozliczanych ryczałtowo wynosi 4,60 zł miesięcznie.
Za dodatkowy wodomierz do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej, czyli np. do podlewania ogródków abonament miesięczny wynosi 4,07 zł.
Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych wynosi 135,30 zł.
UWAGA: wszystkie podane wyżej ceny zawierają podatek VAT.

Obywatelski budżet
Na wniosek sześciu radnych z Ogrodzieńca, z wyraźnym poparciem wszystkich
radnych Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, rozpoczęto prace nad wprowadzeniem do
planowanego budżetu Gminy na rok 2017 BUDŻETU OBYWATELSKIEGO dla
miasta Ogrodzieniec. O zasadach na jakich ustalone będą zadania finansowane z
tego budżetu napiszemy w następnym numerze GO, ale już teraz zwracamy się do
Mieszkańców Ogrodzieńca o przemyślenie, co jest dla nas najważniejsze i co z tych
pieniędzy powinno być realizowane.
(informacje z sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 18 maja br. zamieszczone
będą w kolejnym wydaniu GO)
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W naszej podróży po dziejach Cementowni dotarliśmy do
1974 roku. Dyrektorem 1.05.1974r. zostaje Bolesław Baran. W 1976 roku Cementownia osiągnęła najwyższą w
swej historii produkcję, wytworzono 867 072 tony klinkieru, w 1977r. Cementownia jest powtórnie siedzibą kombinatu cementowo-wapienniczego. W skład kombinatu
wchodzą cementownie: Wiek, Wysoka, Saturn, Grabiec,
Szczakowa oraz zakłady wapiennicze w Płazie koło Chrzanowa. Kombinat zdobywał sztandar przechodni Prezesa
Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych
(1978 i 1979r.). A potem przyszedł rok 1979 – zima stulecia, brak dostaw węgla, ograniczenie energii elektrycznej
– słynny 20 stopień zasilania. Po kolei odpadały z kombinatu poszczególne cementownie. Inwestycje w kraju były
znacznie ograniczone, zapotrzebowanie na cement malało. Od 1 stycznia 1982r. wstrzymano produkcję klinkieru.
Zbliża się nieuchronny koniec. Nie mam dostatecznej wiedzy o ostatnich 10 latach działalności Cementowni, może
powinien opisać to ktoś, kto był w środku tych wydarzeń.
Dla mnie Cementownia pozostanie kwitnącym przedsiębiorstwem, wielkim placem budowy, sponsorem wielu
przedsięwzięć, a biurowiec miejscem wielkich zabaw sylwestrowych, kinem, w którym zachwycaliśmy się Markizą
Angeliką, Winnetou i Old Shatterhandem. Było, minęło ...
Na zakończenie cyklu kilka zdjęć, które ukazują, że nie
wszystko się udawało.

MAJ 2016

Była sobie
Cementownia

A na koniec zdjęcia z poświęcenia miejsca pod kaplicę –
było uroczyście, był biskup, była orkiestra z Dzwono-Sierbowic, chyba nawet wyrosły fundamenty, ale...

Budowa przedszkola dla dzieci pracowników Cementowni
przy drodze na Kamionkę, lata 1937 lub 1938. W tle widać
budynek, w którym później mieszkał dyr. Grunt i wagoniki
kolejki linowej dowożącej kamień do zakładu. Przedszkole
nie powstało, bo wybuchła II wojna światowa.

Na drugim zdjęciu siarczysta zima w latach 50. I wypadek
zakładowego Stara (nie znano wtedy opon zimowych, a
drogi przypominały ślizgawkę). W środku dyr. Marian Flak,
ciepłe płaszcze z futrem pod spodem, na nogach gumofilce, a na głowach berety z antenką.

Dwa zdjęcia z akcji żniwnej w latach 50. Zakłady wysyłały
pracowników do pomocy przy zbiórce plonów, bo „każdy
kłos na wagę złota”. Liczyły się każde ręce, jako że mechanizacja jeszcze nie wkroczyła do rolnictwa. Na zdjęciach dyr. Flak i Stanisław Barczyk.

I tak kończy się opowieść o działalności czterech cementowni w Ogrodzieńcu, przez ponad 130 lat. To długo, bo
co najmniej 4 albo 5 pokoleń ludzi żyjących dzięki pracy
w tych zakładach, swoje losy związało z cementowniami.
Dzięki cementowniom nastąpił pierwszy wyraźny skok w
rozwoju naszego miasteczka. W latach 20. i 30. powstało wiele nowych domów już murowanych, przynajmniej 2
i 3-izbowych. To ulica Prochowska od Krzyża, ulica Kościuszki i Sienkiewicza od szkoły w dół i ulica Południowa,
i Sobieskiego, i Plac Wolności (wcześniej nikt się na „Siubienicach” nie budował), a później w latach 50., 60., 70.
zupełna zmiana, prawie każdy nadbudowywał te domy
pobudowane w latach 20. i 30. podnosząc ich standard,
wyposażając w łazienki.
O szkołach, przychodni, domu kultury, itp. pisałam już
wcześniej. I dlatego powinniśmy zachować we wdzięcznej
pamięci przedsiębiorców, którzy te zakłady stworzyli, pracowników, którzy je budowali i tych, którzy produkowali i
tych, którzy zarządzali, bo razem, mimo że zakład już nie
istnieje, odcisnęli piętno na życiu naszych pradziadków,
dziadków, rodziców i nas samych.
Serdecznie pozdrawiam
Maria Lipka-Stępniewska

Jak zwykle proszę o zdjęcia,
informacje, dokumenty.
Mój telefon 32 67 32 082. ML-S.

Książki naszych marzeń
Szkoła Podstawowa w Gieble przystąpiła w bieżącym roku
szkolnym do programu „Książki naszych marzeń”. Z pozyskanych funduszy zakupiono nowe książki do biblioteki. Wśród
zakupionych pozycji, były wyłącznie tytuły wybrane przez
dzieci. Celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci oraz
rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.
Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez nauczycieli,
podjęte zostały różne zadania. 24 listopada 2015r. był w naszej szkole Dniem Postaci Literackiej i Bajkowej. Wszystkie
dzieci przebrały się i zaprezentowały wybraną przez siebie
postać. W tym dniu było bardzo kolorowo. Uczniowie mogli spotkać wiele ciekawych postaci bajkowych. W grudniu
2015r.odbył się konkurs literacki pt.: „Dzieci piszą baśnie”.
Uczniowie złożyli swoje prace w wyznaczonym terminie. Były
to pięknie ilustrowane mini książeczki. Autorzy baśni otrzymali
atrakcyjne nagrody. 26 stycznia2016r. uczniowie z klasy I i II a
wystąpili z prezentacją utworów Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Dzieci udekorowały salę gimnastyczną i zorganizowały
wystawkę książek. Pięknie przebrane, recytowały wiersze
Tuwima: „Bambo”, „Samochwała”, „Okulary”, „Abecadło” i
„Ptasie plotki” oraz przedstawiły inscenizację „Na wyspach
Bergamutach”. Razem z Kleksem śpiewały piosenki i rozpoznawały na scenie różne postaci literackie. Były tam: Kaczka Dziwaczka, Kłamczucha, Skarżypyta, Leń, Kot w butach,
Kwoka, Jajko i inne. Na koniec występu Pan Kleks podziękował dzieciom za przybycie i poprosił je, aby często czytały
książki i wyruszały po przygodę razem z ich bohaterami. Dnia
19 kwietnia 2016r. uczniowie Kl. IIa i III przygotowali wystawę oraz przedstawienie pt: „Bal na zamku króla”, promujące czytelnictwo baśni Andresena oraz legend polskich. Na
dworze królewskim pojawił się J.CH. Andersen, który opowiedział dzieciom o swoim życiu i twórczości. Pisarz na balu
spotkał bohaterów swoich pięknych baśni, które rozbudzają
wyobraźnię i pozwalają przeżyć niesamowite przygody. Widzowie mogli zobaczyć Calineczkę, Brzydkie Kaczątko, Kominiarczyka, Królową Śniegu oraz innych bohaterów baśni.
Andersen poznał również postaci polskich legend. Aktorzy
w barwnych strojach wcielili się w postacie Twardowskiego,
diabła, Lecha, Królowej Jadwigi i innych bohaterów. Andersen podziękował wszystkim przybyłym na bal oraz widzom,
których zaprosił do odwiedzenia biblioteki. „Gdyby ludzie więcej czytali baśni i legend ich serca byłyby lepsze”- powiedział.
Przed nami nowe zadania i kolejne gatunki literackie, które
przedstawią uczniowie z innych klas. Będą to książki popularnonaukowe, książki M. Musierowicz oraz poezja. Ponadto
planujemy Tydzień Głośnego Czytania. Ostatnim zadaniem
będzie przeczytanie przez uczniów wybranej książki i napisanie do niej recenzji. Chcemy, aby realizowany przez naszą
szkołę program przyczynił się do zainteresowania dzieci czytaniem. Dążymy do tego, aby przekonać naszych uczniów,
jak ogromną przyjemnością jest czytanie i jakie przynosi korzyści. Jest to nie tylko dobry sposób na zdobywanie wiedzy,
ale także sposób na miłe spędzanie czasu.
Bożena Kajdan
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W MGOK-u się dzieje
Malarstwo i rękodzieło w MGOK
Sekcja rękodzieła i malarstwa UTW przy MGOK w Ogrodzieńcu kontynuuje zajęcia manualne pod kierunkiem instruktora plastyki Doroty Supkowskiej. W czwartki i piątki
sekcja realizuje indywidualne tematy z różnych technik
rękodzieła artystycznego. We wtorki malarstwo – powstają wtedy oryginalne prace inspirowane wyobraźnią
oraz twórczością znanych artystów, malowane głównie w
technice akrylu na płótnie. Nowa pracownia (w dawnej auli
na parterze) i dużo większa przestrzeń sprzyjają twórczej
atmosferze.

Realizujemy projekt...
W MGOK realizowany jest projekt „Wiemy, czego chcemy...” w ramach Konkursu Grantowego „Równać Szanse 2015”
W ramach projektu, który skierowany jest do młodzieży
gimnazjalnej, odbywają się zajęcia z kroju i szycia, zajęcia
z fotografii i filmowania, zajęcia dziennikarskie oraz spotkania aktywizująco-integracyjne dla całej grupy uczestników.
Projekt współfinansowany przez Polsko-Amerykańską
Fundację Wolności i Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.
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Rockowy początek sezonu
W poniedziałek 2 maja br. w sali Miejsko - Gminny Ośrodek
Kultury w Ogrodzieńcu odbył się koncert pn. „Rockowy
początek sezonu”. Na scenie wystąpiła grająca i śpiewająca młodzież, dla której muzyka jest pasją. Na początek
wystąpiły Dominika i Paulina ze Sławniowa w repertuarze
ABBY jednak z każdym kolejnym występem słychać było
mocniejsze brzmienie. Na scenie wystąpili również: zespół
działający przy MGOK w składzie: Kinga, Edyta, Renata,
Paweł i Wojtek, gwiazdami wieczoru był zespół NINE i NIC.

Koordynatorem projektu jest Dorota Supkowska.
Zajęcia z młodzieżą prowadzą: Justyna Plutka, Joanna Piwowarczyk i Mariusz Jeziorko. W ramach pojektu powstanie wystawa zdjęć fotogramów i biuletyn.

Kwiatki z przydomowej rabatki
Odbywające się w wybrane środy warsztaty rękodzieła
w Dworku w Gieble doskonale pokazują, że inspirowane
naturą tematy cyklicznych zajęć pozwalają tworzyć każdy
wzór kwitnącej rośliny. Jak widać na zdjęciach pomysłów
do realizacji ambitnych prac bibułkarskich jest sporo i każdy może wybrać coś dla siebie.
Irysy, hortensje, kantadeski, dekoracyjne pnącza wymagają sporo pracy, ale efekty cieszą uczestników zajęć
Zajęcia rękodzieła w dniu 11 maja związane były z tematyką wiosenną i wczesnoletnią. Polne kwiatki – dzwonki, stokrotki i okazalsze - lilie układane były w girlandy i gałązki.
Mimo pochmurnego dnia i zupełnie niewiosennej aury sala
w Dworku w Gieble rozkwitła pełnymi kolorami.

Bibułkarski sukces

Zapraszamy na Dzień Dziecka
z Kulturą

1 czerwca o godz.16.00 skwer przy
Placu Wolności
Przyjdź, weź udział we wspólnej zabawie Bajki-Poplątajki,
zdobywaj tytuł Bajeksperta.
Zatańcz zumbę i „Belgijkę”

Miło nam poinformować , że w XV Regionalnym Konkursie na tradycyjne ozdoby bibułkarskie w Olsztynie pani
Dobrochna Janerka słuchaczka UTW (sekcja rękodzieła)
zdobyła II miejsce, wykonując przepiękną kompozycję
„Chryzantemy” . W konkursie wzięła udział liczna grupa
reprezentująca naszą gminę: uczestnicy zajęć rękodzielniczych w Gieble, instruktorzy MGOK, słuchacze UTW oraz
uczestnicy zajęć w Starej Szkole w Ryczowie.
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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

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

TEL. 32 67 32 044
32 67 32 525
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Pragniemy poinformować mieszkańców o cyklicznych spotkaniach dotyczących projektu Olza w punktach informacyjnych na terenie czterech gmin powiatu zawierciańskiego.
Podczas spotkań mieszkańcy będą mogli zapoznać się z rezultatami prowadzonego przez nas projektu mającego na celu rozpoznanie,
udokumentowanie i ewentualne zagospodarowanie rud cynku i ołowiu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dotychczasowymi wynikami badań geologicznych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, kolejnymi planowanymi etapami działań, jak również społeczną odpowiedzialnością towarzyszącą naszym pracom. Mieszkańcy będą mieli również okazję zapoznać się z elementami związanymi
z podziemnym wydobyciem rud cynku i ołowiu.
Przedstawiciele firmy będą odpowiadać na pytania mieszkańców w następujących terminach i lokalizacjach:
Łazy: - Miejski Ośrodek Kultury w Łazach przy ulicy Kościuszki 5 , w każdy pierwszy czwartek miesiąca ,godz. :16.00-18.00.
Zawiercie: biuro informacyjne przy ulicy Sienkiewicza 16, w każdy drugi czwartek miesiąca, godz.:16.00-18.00.
Ogrodzieniec: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury przy ulicy Plac Wolności 24, w każdy trzeci czwartek miesiąca, godz.: 16.00-18.00.
Poręba: Miejski Ośrodek Kultury przy ulicy Mickiewicza 2, w każdy czwarty czwartek miesiąca, godz.: 16.00-18.00.
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN I ZADAWANIA PYTAŃ

OGŁOSZENIE PŁATNE

Informacje dotyczące projektu OLZA dostępne są również na stronie internetowej http://www.projektolza.com.

Serdeczne życzenia
z okazji imienin
dla Pani Małgorzaty Sykulskiej
– dużo zdrowia
i wszelkiej pomyślności
życzą
Elżbieta i Zenek Rembak

OGŁOSZENIE PŁATNE

Mieszkańcy Kiełkowic
oraz Radna Rady Miejskiej
Elżbieta Stanek
dziękują druhnom i druhom OSP
Kiełkowice za posprzątanie
terenu wokół pomnika.
Helenko, nie ma takich słów,
które oddałyby żal, jaki czujemy
po stracie bliskich i takich, które mogłyby
nas w takiej chwili pocieszyć.
Dlatego łączymy się z Tobą Helenko
w tym ogromnym smutku oraz wiarą,
iż zamknęły się za Twoim Stasiem bramy
na ziemi, by mogły otworzyć się przed
Nim bramy niebios, gdzie nie istnieje ból,
smutek ani pośpiech.
Z wyrazami głębokiego żalu z powodu
śmierci męża

Stanisława Żaka
składają
Jolanta Sprężak-Wawrzyk

Zespół Folklorystyczny „Wrzos”
Ryczow-Kolonia.

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu składa serdeczne podziękowania
panu Grzegorzowi Wałkowi, za zorganizowanie poczęstunku dla zespołów występujących podczas imprezy
„Rockowy początek sezonu”, która odbyła się 2 maja br. w MGOK w Ogrodzieńcu.
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Szczęśliwa 13
8

W dniach 10-11 maja br.
w sali narad Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu odbył się XIII Turniej Wiedzy
o Unii Europejskiej 2016
pn. „Szczęśliwa 13” zorganizowanym przez Referat Spraw Społecznych i
Promocji Urzędu Miasta i
Gminy w Ogrodzieńcu. Do
rywalizacji stanęły szkolne drużyny, w pierwszym
etapie uczniów Gimnazjum
w Ogrodzieńcu, w drugim
etapie uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Ogrodzieniec. Schemat
turnieju dla obu kategorii
wiekowych był taki sam,
jednak o różnym stopniu
trudności oczywiście. Na
uczestników czekało pięć
konkurencji: pierwsza pytania „na rozgrzewkę”
z zakresu wiedzy o historii
powstania UE konkurencja
dla całej drużyny; druga pytania dla każdego członka drużyny z zakresu wiedzy dotyczącej instytucji
unijnych; trzecia - drużynowe dopasowanie skrótów;
czwarta - drużynowa łamigłówka i piąta „szczęśliwa
13” - niespodzianka z liczbą 13. Nad prawidłowym
przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Iwona
Rajca - przewodnicząca,
Justyna Żak (etap I), Anna
Jurczak (etap II) oraz Marta
Bejgier.
Zarówno etap przygotowany dla uczniów Gimnazjum,
jak i etap uczniów szkół
podstawowych przyniósł
wiele emocji. Uczestnicy
byli bardzo dobrze przygotowani, do ostatniej konkurencji nie było wyraźnego zwycięzcy. W I etapie
zacięta walka o II miejsce
zakończyła sie dogrywką.
Ostatecznie wyniki przedstawiły się następująco:
ETAP I - Gimnazjum w
Ogrodzieńcu:
I miejsce uczniowie klas III
w składzie:
Roksana Grzegorczyn (kl.
III a), Kinga Machelska (kl.
III b), Dominik Wiatr (kl. III c)
II miejsce po wspomnianej
dogrywce zajęli uczniowie
klas II w składzie:
Bartosz Kosiński (kl. II b),
Jakub Dziwisz (kl. II c),
Wiktor Jaros (kl. II d)
III miejsce zajęli uczniowie
klas I w składzie:
Wiktoria Flak (kl. I a), Aleksandra Choroś (kl. I b),
Aleksandra Jaworska (kl. I
c).
Wszyscy uczestnicy otrzy-

mali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody z rąk
Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Ogrodzieńcu
Zygmunta Podsiadło oraz
Sekretarza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Dariusza
Ptasia. Niewątpliwie jednak
najważniejszą informacją
jest, że na członków zwycięskiej drużyny czekały
bilety do Brukseli ufundowane przez Biuro Poselskie prof. Jerzego Buzka
Posła do Parlamentu Europejskiego, który również
i w tym roku objął patronat
nad gminnym turniejem. I
tutaj pojawiła się niespodzianka. Jak sie okazało
jedna uczestniczka zwycięskiego składu wygrała
bilet ponownie. Regulamin
wyjazdów nie zakłada takiej sytuacji. Po konsultacji
zwyciężczyni z członkami
jury, podjęto decyzję o losowaniu biletu spośród
składu drużyny, która zajęła II miejsce. Największym
szczęśliwcem okazał się
Wiktor Jaros, razem z pozostałą dwójką zwycięzców
odwiedzi stolicę UE już w
tym roku w czerwcu.
Wyniki II etapu dla uczniów
szkół podstawowych z terenu Gminy Ogrodzieniec
przedstawią się następująco:
I miejsce drużyna klas „B”
ze SP nr 1 w Ogrodzieńcu
w składzie:
Paweł Bugajski, Tymoteusz
Czelakowski, Mateusz Surowiec
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I Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Sołtysa

II miejsce drużyna ze SP w
Gieble w składzie:
Kacper Gałecki, Zuzanna
Kula, Emilia Pacia
III miejsce drużyna klas „A”
ze SP nr 1 w Ogrodzieńcu
w składzie:
Tomasz Milewski, Igor Kimak, Julita Mudyna
IV miejsce drużyna ze SP
Fundacji „Elementarz” w
Podzamczu w składzie:
Anna Bladon, Julia Kaziród,
Miłosz Miśta
V miejsce drużyna ze SP w
Ryczowie w składzie:
Kamil Królikowski, Jakub
Lipa, Maja Brzezińska
Pamiątkowe
dyplomy
oraz nagrody dla każdego
uczestnika wręczyli Dariusz
Ptaś Sekretarz Miasta i
Gminy Ogrodzieniec, Iwona Rajca Kierownik Referatu Spraw Społecznych i
Promocji Urzędu Miasta i
Gminy w Ogrodzieńcu oraz
koordynator turnieju.
Tak oto została rozstrzygnięta „Szczęśliwa 13”.
Dla jednych dosłownie
szczęśliwa dla innych trochę mniej, niemniej jednak
wszystkim
uczestnikom
należy się uznanie, wykazali się oni dużą wiedzą na
trudny unijny temat. Za rok
kolejne zmagania, a teraz
z niecierpliwością czekamy
na relację zwycięskiej trójki
z pobytu w Brukseli. Proszę
śledzić GO na pewno znajdą się na jej łamach.
Marta Bejgier

W sołectwie Mokrus, w
Remizie OSP, w ostatnią
sobotę kwietnia 2016 roku
odbył się turniej tenisa stołowego. To już kolejna impreza zainicjowana przez
Sołtysa miejscowości Mokrus Sławomira Szlachtę:
- Moim marzeniem jest
zintegrować
mieszkańców całej miejscowości do
wspólnych działań. Chciałbym, aby takich imprez
odbywało się więcej. Już
z tego miejsca chciałbym
po pierwsze pogratulować
zwycięzcom, podziękować
za ogromne wsparcie ze
strony całej Rady Sołeckiej
(tj. Dorota Baran, Wioletta
Baran, Halina Zięba, Karolina Matuszewska i Marcin
Kazior), na którą zawsze
mogę liczyć oraz osobom,
które ufundowały słodycze

i napoje - m.in. Leszkowi
Janosikowi i Teresie Zielińskiej – powiedział po turnieju Sławomir Szlachta,
Sołtys Sołectwa Mokrus.
Swoje podziękowania skierował także do przybyłych
gości - Członka Zarządu
Powiatu Zawierciańskiego
Marii Milejskiej i Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu - Zygmunta
Podsiadło, a nadto do Radnej - Wioletty Baran, która
wzięła czynny udział w rozgrywkach.
To już nie pierwsze przedsięwzięcie zorganizowane
w tym roku przez Sławomira Szlachtę. W pierwszym kwartale tego roku
mieszkańcy miejscowości
wzięli udział w ,,Dniu Babci i Dziadka” oraz w ,,Dniu
Kobiet”.

- Z imprezy na imprezę odnotowujemy coraz większą
frekwencję. Sławek jest inicjatorem i to on mobilizuje
całą radę. Chętnie angażujemy się do działania. Pomysłowość i motywacja naszego Sołtysa skłania nas
do działania. Nie skupiamy
się jedynie na regularnych
zebraniach, z których nie
ma żadnych efektów - zaznaczają Karolina Matuszewska i Marcin Kazior najmłodsi członkowie Rady
Sołeckiej.
Cieszymy się, że frekwencja w sołeckich wydarzeniach stale rośnie, a Panu
Sławomirowi życzymy dalszych sukcesów.
Rada Sołecka
w Mokrusie

Oszczędzaj energię
Małe czynności, które wykonujemy codziennie, mają duży wpływ na środowisko, a jednocześnie mogą spowodować, że mniej zapłacimy za energię. Aby oszczędzać energię
wystarczy stosować kilka prostych zasad:
• ciepło dużo kosztuje, warto nie przegrzewać mieszkania, obniżenie temperatury tylko
o 1°C może zmniejszyć do 7% rachunek za energię,
• grzejniki powinny być całkowicie odsłonięte bez ozdobnej obudowy, nie zakryte firankami,
• za grzejnikami powinny być założone specjalne ekrany zagrzejnikowe, które kierują
ciepło do wnętrza mieszkania,
• biorąc prysznic zamiast kąpieli oszczędza się do 4 razy więcej energii,
• gotując wodę w czajniku należy nastawiać jej tylko tyle ile zużyjemy,
• podczas wietrzenia mieszkania zostawiajmy okno szeroko otwarte na kilka minut, a
potem je zamknijmy,
• lodówkę rozmrażajmy regularnie,
• nie wkładajmy do lodówki ciepłego jedzenia,
• podczas korzystania z piekarnika otwierajmy go tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne,
• gotując pilnujmy, aby płomień palnika ogrzewał tylko dno garnka, a nie jego boki,
garnek powinien być dobrze przykryty,
• naczynia zmywajmy w zlewozmywaku lub zmywarce – nie pod strumieniem bieżącej
wody – zmniejszamy w ten sposób nawet o połowę zużycie wody,
• wyłączajmy światło, kiedy go nie potrzebujemy,
• nie zostawiajmy sprzętu w stanie czuwania i naładowanej komórki podłączonej do
ładowarki,
• w lampach, których używa się dłużej niż godzinę dziennie warto założyć świetlówki
energooszczędne,
• używajmy abażurów, które nie tłumią zbytnio światła.
Ewa Marzecka
UMiG Ogrodzieniec
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Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Ogrodzieńcu ma do zaoferowania swoim Czytelnikom
interesujące pozycje książkowe.

Świetlica w Podzamczu
W marcu br. minął rok od inauguracji działań Fundacji w
Podzamczu. Tematyczne zajęcia adresowane do osób
w różnym wieku prowadzi w świetlicy Fundacja „Stara
Szkoła” Staramy się harmonogram zajęć dopasować do
oczekiwań mieszkańców oraz własnych możliwości logistycznych, wykorzystując najbardziej racjonalnie zarówno
środki własne jak i te z dotacji. Zajęcia obywają się przede
wszystkim w czasie wolnym od zajęć w szkole tj. weekendy, ferie i wakacje. Zapraszamy do współorganizowania i
prowadzenia zajęć osoby i instytucje, które chętnie i bez
zbędnych formalności podejmują się wspólnych inicjatyw.
Cyklicznie gościmy w świetlicy firmę „Koral - Kraina Rękodzieła” z Olkusza, którą reprezentują dwie bardzo sympatyczne panie prowadzące warsztaty z filcowania na mokro.
Już trzykrotnie gościliśmy Małgorzatę Chebel - instruktora Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, która
zaproponowała wspólne przeprowadzenie cyklicznego
pleneru dla dzieci „Cztery pory roku na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej”. W kwartalnych spotkaniach (odbyły
się już trzy: jesienne, zimowe i wiosenne) uczestniczy klasa III ze Szkoły Podstawowej w Podzamczu, pod opieką
i z czynnym uczestnictwem w zajęciach pani Małgorzaty
Maciążek. Jesień, zima, wiosna przedstawiona w pracach
w technice pasteli to dopiero część cyklu, który będzie
efektem końcowym naszych spotkań w świetlicy. Naszymi
gośćmi często jest też klasa II z SP w Podzamczu - pod
opieką pani Magdaleny Plutki, która bardzo aktywnie podejmuje twórcze wyzwania i trudne tematy - lekcja rysowania portretów udała się znakomicie.

Pierwszą z nich jest autobiografia Ewy Minge
„Życie to bajka”, w której sama autorka tak pisze
- „Trzeba w życiu zdobyć
skarb czterdziestu rozbójników, lampę Aladyna, wybrać kilka gwiazd na niebie,
by je zaadoptować, wsiąść
do wymarzonej fury, ubrać
wypasioną skórę i dostać
na urodziny najdroższą komórę np. z serii Vertu, by
zrozumieć, że fura, skóra i
komóra z najgorętszej nawet półki nie są nic warte”.
Ewa Minge jest najbardziej
znaną na świecie polską
projektantką mody.
Jej kolekcje były prezentowane na pokazach w
Nowym Jorku, Mediolanie,
Paryżu, Rzymie, Montrealu,
Moskwie, Barcelonie, Berlinie, Wiedniu czy Dubaju.
Od 20 lat prowadzi dom
mody Eva Minge, zajmuje
się też architekturą, wzor-

nictwem
przemysłowym
i tworzeniem akcesoriów
takich jak okulary, obuwie,
biżuteria.
W książce opowiada o tym,
jak dążyła do sukcesu. Ma
nadzieję, że jej historia będzie inspiracją, że doda sił
tym, którzy wątpią w siebie.
Książka pozwala zobaczyć z bliska kobietę, która
odniosła sukces, matkę,
przyjaciółkę, córkę. Autorka opowiada o swoim rozstaniu z mężem, o tym jak
patrzy na salonowe życie, o
tym, czym jest dla niej sztuka i moda. „Urodziłam się,
by stworzyć świat z mojej
wyobraźni, świat, jak z bajki, kolorowy, piękny, czarodziejski... dobry” - pisze.
Drugą propozycją jest
„Dom służących” autorstwa Kathleen Grissom,
to jeden z największych bestsellerów na rynku amery-

gdzie ma pracować, trafia do domu niewolników.
Będąc pod opieką Belle,
nieślubnej córki właściciela,
Lavinia zżywa się ze swoją
przybraną rodziną, chociaż
dzieli ich kolor skóry.
W końcu właściciele plantacji przygarniają Lavinię
do swojego domu, gdzie
pan jest wciąż nieobecny, a
pani zmaga się z uzależnieniem od opium. Lavinia jest
rozdarta pomiędzy dwoma domami. Kiedy zostaje
zmuszona do dokonania
wyboru, jej lojalność zostaje podważona, tajemnice zostają wyciągnięte na
światło dzienne, a ludzkie
życie znajduje się w niebezpieczeństwie.
„Dom służących” to trzymająca w napięciu powieść
o tym jak ważna jest rodzina, w której miłość i lojalność triumfują.
Serdecznie
zapraszamy
do odwiedzania Biblioteki i
czytania książek.

Bądź piękna na lato

Świetlica po remoncie - zajęcia

ków zorganizowanym przez ROK w Częstochowie (lipiec
2015) przybliżają klimat gorącej czeskiej stolicy i przepięknych okolicznych miejscowości. O talencie najmłodszych
i nieco starszych artystów warto się dowiedzieć, odwiedzając wystawę w Podzamczu – zapraszamy do końca
czerwca br.

Wernisaż wystawy
„Mój przyjaciel kot”

„Praga

2015”

i

finał

konkursu

Świetlica przed remontem

5 maja w świetlicy mieliśmy okazję być gospodarzami
dwóch ważnych wydarzeń artystycznych: podsumowanie
jubileuszowej (piątej) edycji konkursu plastycznego „Mój
Przyjaciel Kot” oraz wernisaż poplenerowej wystawy malarstwa „Praga”. Prace grupy artystów, która wzięła udział
w plenerze malarskim dla nauczycieli, instruktorów i plasty-

kańskim w ostatnich latach.
Powieść przez wiele tygodni utrzymywała się na liście bestsellerów New York
Timesa, a prawa do jej sfilmowania wykupiła wytwórnia Lonetree Entertainment.
„Dom służących” w pasjonujący sposób łączy
powieść historyczną z elementami
obyczajowymi,
kreśląc fascynującą historię
związków rodzinnych, pełną tajemnic i emocji.
Przybycie małej białej
dziewczynki na plantację
pociąga za sobą tragedię,
która wydobywa na światło
dzienne to, co w ludziach,
których nazywa swoją rodziną jest najlepsze i to, co
najgorsze.
Siedmioletnia Lavinia zostaje osierocona na pokładzie statku płynącego z
Irlandii.
Na plantacji tytoniu, do
której zostaje zabrana i
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Chętnie podejmiemy współpracę z osobami, które mają
ciekawe pomysły i lubią wychodzić z inicjatywą. Zapraszamy do udziału w zajęciach w Podzamczu, informacje na
Facebook i na tablicy w świetlicy.
Fundacja „Stara Szkoła”

Pogoda co prawda nie
rozpieszcza nas pięknym
słońcem i letnią temperaturą, mimo to jednak wielu z nas już myśli o urlopie i letnim wypoczynku.
Dłuższy urlop należy zaplanować w najdrobniejszym szczególe. Przede
wszystkim zabukować u
szefa wolne to podstawa, zapewnić pupilom (o
ile ich oczywiście nie zabieramy ze sobą) opiekę,
zrobić listę potrzebnych
rzeczy, wybrać kierunek podróży i pewnie
jeszcze wiele innych
spraw, o których nie
wspomniałam.
jednak
o jednej ważnej kwestii
zapominamy wszyscy, a
mianowicie przygotowanie naszej skóry do obcowania ze słońcem. Dla
większości z nas, ten temat może się wydawać
niepotrzebny lub nudny,
ale jest on dość istotny.
Nasza skóra pełni bardzo ważną rolę, oddziela
organizm człowieka od
świata
zewnętrznego.
Chroni przed szkodliwym wpływem środowiska, promieniowaniem
UV i bakteriami. Dlatego bardzo ważne jest jej
nawilżenie przed wyjazdem na urlop, a potem
już w trakcie eksponowania naszego ciała na
promienie
słoneczne.

Zachęcam Państwa do
skorzystania z oferty linii
kosmetyków do nawilżenia skóry firmy OBAGI
MEDICAL.
Program Obagi to kompleksowe podejście do
pielęgnacji skóry bazujące na solidnych zasadach
naukowych.
Podczas gdy tradycyjne
metody pielęgnacji skóry
działają tylko na jej powierzchni − dając ograniczone korzyści − produkty Obagi wnikają do
głębszych warstw skóry
i wzmacniają ją od środka. Efekt stosowania kosmetyków i preparatów
Obagi to piękna, zdrowa
skóra, o jednolitym kolorycie, wolna od chorób i
nadmiernej wrażliwości,
nawilżona oraz prawidłowo funkcjonująca, dzięki
czemu może skutecznie
zwalczać oznaki starzenia.
Warto podkreślić, że
kosmetyki firmy OBAGI
zdobyły Laur Doskonałości Roku 2015 przyznawany przez czasopismo
Twój Styl.
Produkty firmy OBAGI są
dostępne w Poziom 511
Design Hotel w Podzamczu. Tam również znajdą
Państwo bogatą ofertę
zabiegów.
M. Bejgier
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Kilka pytań do

Anny Pilarczyk-Sprychy, dyrektora Powiatowego Szpitala w Zawierciu
Od 1 marca br. pełni
Pani funkcję dyrektora
Powiatowego Szpitala
w Zawierciu. Jakie było
Pani pierwsze wrażenie
po przybyciu do zawierciańskiego szpitala
w roli jego nowego menadżera?
Że można leczyć i jednocześnie prowadzić remont. Obiekt przechodzi
modernizacje, ale mimo
tego normalnie przyjmowani są pacjenci. W
niektórych
częściach
budynku warunki pracy
personelu medycznego
są bardzo trudne. Nie
łatwo mają też pacjenci, którzy przechodzą
korytarzami, gdzie krzątają się robotnicy. Obraz
placu budowy w miejscu
gdzie leczy się poważnie
chorych pacjentów zrobił
chyba na mnie największe
wrażenie. Ze swej strony
chciałabym
podziękować całemu personelowi
medycznemu, że mimo
tak trudnych warunków
pracują i starają się, by
modernizacja nie miała
wpływu na przyjmowanie
pacjentów. A mieszkańców chciałam przeprosić
za ten stan i prosić o jeszcze troszkę cierpliwości.
Wszyscy wiemy jak wyglądał kilka miesięcy temu
ten gmach. Dziś już widać
efekty. Mogę zapewnić,
że robimy wszystko, by
prace skończyć jak najszybciej, by mieszkańcy
powiatu mogli się wreszcie leczyć w komfortowych warunkach.
Od czego zaczęła Pani
pełnienie swoich obowiązków? Jakie działania, czyli co trzeba zrobić na już?
Tak jak wspomniałam
priorytetem jest zakończenie remontu i zakup
wyposażenia medycznego. Niektóre urządzenia,
łóżka czy nawet szafki w
salach pacjentów bardziej
pasują do muzeum niż sal
szpitalnych. Wymiany wymagają instalacje. Jednak
są to inwestycje kosztowne i wszystkiego na raz
nie uda się zrobić. Bardzo
ważnym miejscem jest
Szpitalny Oddział Ratunkowy SOR. To miejsce
gdzie bez skierowania

udzielana jest pomoc w
nagłych
przypadkach
w dni wolne i nocą, gdy
nie przyjmują już lekarze
pierwszego
kontaktu.
Proszę sobie wyobrazić,
że na przykład w przeciętną sobotę czy niedzielę po
pomoc zgłasza się nawet
70 osób. Są momenty,
gdy w poczekalni brakuje
miejsc. Dlatego w szpitalu
w pełnym zakresie udało nam się już uruchomić
system triage. To system
segregacji pacjentów poprzez specjalne opaski,
co pozwala szybko ustalić kolejność w jakiej mają
być przyjmowanie przez
lekarza. Zielona opaska
pacjent może czekać,
czerwona – pomoc będzie udzielana w pierwszej kolejności. Poszerzyliśmy też zakres usług
medycznych. Nie tylko
udało się wdrożyć pakiet
onkologiczny, ale szpital
zaczął również przeprowadzać zabiegi medyczne, które do tej pory nie
były świadczone w Zawierciu. Teraz pacjenci z
powiatu zawierciańskiego
nie muszą jeździć już się
leczyć do Sosnowca czy
Katowic, ale dzięki temu,
że są one realizowane u
nas czas oczekiwania na
zabieg jest dużo krótszy.
Chcemy tez duży nacisk
położyć na oddział porodowy. Dla przyszłych
mam mamy dobrą wiadomość, że nasz szpital,
podobnie jak inne placówki zapewnia znieczulenie zewnątrzoponowe.
Będziemy modernizować
kolejne sale, by stworzyć
jak najlepsze warunki.
Tym właśnie chcemy zachęcić do rodzenia w Zawierciu.
Czy coś się zmieni w
kwestii
organizacji
szpitala?
Poprawa organizacji pracy oraz zakresu i jakości
świadczonych usług to
bardzo ważne zagadnienie. Chcemy postawić na
lecznictwo specjalistyczne. Nie może być tak,
że Szpital dubluje usługi
świadczone przez lekarzy
rodzinnych. Mam na myśli poradnię POZ, którą w
przyszłości będziemy wygaszać na rzecz poszerzenia medycznych usług

specjalistycznych.
To wiąże się bezpośrednio z potrzebą pozyskania
nowoczesnego sprzętu
medycznego. To oznacza
koszty, dlatego będziemy intensywnie zabiegać
też o sprzęt z Wielkiej
Orkiestry
Świątecznej
Pomocy. Ale jeszcze raz
chciałabym podkreślić, że
współczesna medycyna
to wyspecjalizowana kadra lekarska wsparta nowoczesnym sprzętem. I to
jest nasz cel.
Podkreśla Pani również, że chce poprawić
wizerunek szpitala. Jakie cele postawiła sobie Pani, obejmując to
stanowisko?
O szpitalu w Zawierciu
w ostatnich latach mówiło się różnie. Wygląd
placówki, ten zewnętrzny i w środku na pewno
nie pomagały w budowie wizerunku. Teraz to
się zmienia. Dużo mitów
narosło jeżeli chodzi o
jakość samego leczenia
czy podejście personelu
do pacjentów. Muszę z
całą stanowczością podkreślić, że tu w szpitalu
pracują naprawdę świetni
lekarze i pielęgniarki. Na
pewno daleko nam do
ideału, ale zrobię wszystko, by nasi pacjenci czuli,
że tu są w dobrych rękach. W ostatnich dniach
na oddziałach wyłożona
została ankieta. Chcemy
za jej pośrednictwem poznać opinię pacjentów,
co w naszej placówce
nie działa jeszcze jak powinno, co pilnie trzeba
zmienić a co jest dobrze
oceniane. Wyniki tej oceny pozwolą nam wytyczyć
kierunki kolejnych zmian.
Staramy się też na bieżąco uzupełniać naszą
stronę internetową, aby

pacjenci i mieszkańcy
powiatu mieli dostęp do
informacji o tym, co dzieje się w naszym szpitalu.
Aktywnie działamy też na
profilu społecznościowym
facebook, gdzie informujemy m.in. o nowych zabiegach wykonywanych w
naszej placówce. Bardzo
ważna jest też współpraca z lokalnymi mediami.
To dzięki nim mieszkańcy
dowiadują się jak i w jakim zakresie działa służba
zdrowia na tym terenie. To
również płaszczyzna, na
której możemy podnosić
świadomość mieszkańców w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej – krótko mówiąc namawiać na
przykład do badań profilaktycznych, które mogą
w przyszłości zapobiec
poważnym schorzeniom.
Czy dyrektor będzie
dostępny dla pacjenta?

21.04.2016r. – wykład pt. „O przeciążeniach stawów” o
godz. 16.30 wygłosiła magister rehabilitacji ruchowej Halina Schmidt, specjalista pierwszego stopnia z zakresu
rehabilitacji ruchowej, licencjonowany terapeuta metody
NDT-Bobath i NDT-Baby.
28.04.2016r. – wykład pt. „Śląsko Zagłębiowska Aleja
Gwiazd – Kobiet, historia lokalnych bohaterek” wygłosiła
Alina Bednarz - absolwentka Uniwersytetu Śląskiego i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym.
Przedsiębiorczyni, trenerka biznesu, od dwudziestu pięciu
lat prowadzi własną firmę. W 2012 r. została ambasadorką
Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet prestiżowej organizacji skupiającej kobiety, które prowadzą
własne firmy i angażują się w pozabiznesową działalność
społeczną. Aktywistka społeczna. Prezeska stowarzyszenia ON/OFF realizującego projekty kulturalne Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Teatralnego. Pełnomocniczka regionalna w województwie śląskim i członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet. Tworzy projekt Śląski Szlak Kobiet.

29.04.2016r. – Spotkanie w Czytelni Miejsko – Gminnej
Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu, dotyczące obrotu
bezgotówkowego.
05.05.2016r. – Spotkanie pt. „Szkodliwość stresu jako
stanu związanego z obciążeniem emocjonalnym i środowiskowym; naturalne sposoby jego łagodzenia” poprowadził
mgr Janusz Helbin - chemik, farmaceuta.
06.05.2016r. – Spotkanie z cyklu „Kawiarenka Podróżnika”. O słonecznej Grecji opowiadali słuchacze UTW w
Ogrodzieńcu – Zofia i Marian Kukuła z Ryczowa.

Nie należę do osób zarządzających zza biurka.
Wychodzę z założenia,
że efektywne zarządzanie nie jest możliwe w
zaciszu gabinetu. Dlatego każdego dnia chodzę
po szpitalu, rozmawiam z
załogą i pacjentami. Mój
gabinet nie jest zamkniętą
twierdzą i jest otwarty dla
wszystkich. Nie lekceważę żadnego głosu krytyki,
bo wiem, że dzięki takim
sygnałom jesteśmy w
stanie poprawiać jakość
naszych usług. Każdego
dnia wszyscy pracujący w
Szpitalu Powiatowym powinniśmy sobie przypominać, że to nie jest zwykła
praca – to jest służba.
Jesteśmy tu, by pomagać
ludziom i być do ich dyspozycji.

12.05.2016r. – Wykład pt. „Postępowanie egzekucyjne –
prawa i obowiązki stron postępowania” wygłosił prawnik
Konrad Dziuba.

Dziękuję za rozmowę.

05.06.2016r. – UROCZYSTOĆĆ ZAKOŃCZENIA II roku
akademickiego 2015/2016 Uniwersytetu Dziecięcego
godz. 11.30 Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu.

50zł/rok

Joanna Piwowarczyk

Zapraszamy naszych słuchaczy na ostatnie wykłady IV
roku akademickiego 2015/2016 Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Ogrodzieńcu:
02.06.2016r. – wykład pt. „Psychologia sprzedaży, każdy
coś sprzedaje…” wygłosi dr Daniela Dzienniak – Pulina
godz. 16.30 sala MGOK w Ogrodzieńcu
16.06.2016r. – Uroczyste zakończenie IV roku akademickiego 2015/2016. Wykład pt. „Choreoterapia – lecznicza
terapia tańcem i ruchem dla każdego” wygłosi dr hab. Mirosław Kisiel godz. 16.30 sala MGOK w Ogrodzieńcu.

UDOnews
21.05.2016r. – wykład pt. „Żołnierze i królowa, czyli jak
żyją mrówki” wygłosił dr Jacek Francikowski.
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Sport szkolny
Turniej o Puchar Burmistrza
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Ze szkolnej ławki

Rubrykę redagują uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu
pod kierunkiem mgr Małgorzaty Michalskiej
Maj – miesiącem gratulacji!
Koniec kwietnia i początek maja to w szkole czas konkursów.
Rywalizują ze sobą poszczególne klasy, współzawodniczą drużyny z różnych szkół,
szczególnie aktywni uczniowie sprawdzają swoją wiedzę w olimpiadach przedmiotowych.
Z roku na rok oferta jest coraz bogatsza i praktycznie każdy, niezależnie od zainteresowań
i uzdolnień, może znaleźć coś dla siebie, a my mamy się czym pochwalić.
Szczególnie dumni jesteśmy z aktywności naszych najmłodszych koleżanek i kolegów.
Od trzech lat niezwykłą popularnością cieszy się konkurs literacki dla uczniów klas I – III.
W tym roku młodzi literaci zmierzyli się z niezwykle ciekawą, ale i bardzo trudną, formą
komiksu. Uczniowie klas III poradzili sobie z zadaniem po mistrzowsku, a rozstrzygnięcie
konkursu było prawdziwym świętem w szkole. (Na zdjęciu: laureaci III edycji konkursu
literackiego i organizatorki konkursu: pani mgr Małgorzata Zamora i pani mgr Ewa Wacowska, wychowawczynie klas III).

9.05 2016r. na obiekcie Orlika w Ogrodzieńcu odbył się VI turniej w piłce nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec. W turnieju wzięły udział
wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy.
Zwycięzcą turnieju została Szkoła Podstawowa z Giebła, zwyciężając w meczu
decydującym o pierwszym miejscu Szkołę Podstawową z Ogrodzieńca 5:2.SP
Giebło grała w następującym składzie: Piotr Kowalczyk(kpt.),Kacper Gałecki,
Amadeusz Zawadzki, Konrad Bilnik, Bartłomiej Flak, Bartłomiej Kmita, Oliwier
Łągiewka, Bartłomiej Chudek, Bartosz Osys, trener Robert Łypaczewski. Drużyna SP Ogrodzieniec: Jakub Okołowski, Wojciech Guzik, Bartosz Łączek, Jakub
Spera, Konrad Żurawski, Dawid Wróbel, Tomasz Pompa, Jakub Słowikowski,
(kpt.), Szymon Peda, Krystian Konieczny, Maciej Gryz, Grzegorz Polewczak, trener Jarosław Janik.
W meczu decydującym o trzecie miejsce SP Ryczów pokonała SP Podzamcze
5:4.
Burmistrz Andrzej Mikulski osobiście wręczył każdej szkole pamiątkowe puchary
i dyplomy. Uczestnicy turnieju otrzymali upominki przekazane przez Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Zawody sędziował Dawid Szymusik.

SP1 Ogrodzieniec wicemistrzem powiatu
zawierciańskiego w piłce nożnej.

Do najpopularniejszych konkursów od lat zaliczamy: Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w Ogrodzieńcu, Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym oraz
Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej, który udało się nam w tym roku nawet wygrać. Pani
mgr Katarzyna Apel, nauczycielka historii, przygotowała do konkursu dwie drużyny z klas
V i obie stanęły na podium. I miejsce wywalczyła drużyna z klasy V b - Tymoteusz Czelakowski, Paweł Bugajski i Mateusz Surowiec, a drużyna z klasy V a w składzie: Julita
Mudyna, Tomasz Milewski i Igor Kimak zajęła III miejsce. Zwycięzcy wrócili do szkoły obsypani nagrodami, wśród których były między innymi: medale, statuetki, dyplomy i piękne
nagrody książkowe. Gratulujemy!
(Na zdjęciu: zwycięskie drużyny w redakcji „Ze szkolnej ławki”)

13.05.br. odbyły się na obiektach OSiR Orlik Łazy eliminacje do Mistrzostw Powiatu Szkół Podstawowych w piłce nożnej chłopców rocznik 2003.Młodzi piłkarze
ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ogrodzieńcu zajęli w turnieju pierwsze miejsce
pokonując SP Niegowonice 3:1- gole zdobyli Jakub Słowikowski (kapitan drużyny)
dwa oraz Tomasz Pompa .SP 3 Łazy 3:0-gole T. Pompa 2, J. Słowikowski 1,SP
Rokitno Szlacheckie 5:1- gole: J. słowikowski 3,T. Pompa 2 i doznali porażki z SP
Łazy 1:2 –gol J. Słowikowskiego i awansowali do turnieju finałowego rozegranego
16.05 br. na obiekcie w Łazach. W meczu półfinałowym pokonali SP Żarnowiec 4:2
po trzech golach T. Pompy i golu J. Słowikowskiego. W finale reprezentanci Ogrodzieńca z młodymi piłkarzami SP 4 Zawiercie, honorowego gola dla Ogrodzieńca
strzelił T. Pompa. Skład drużyny SP 1 Ogrodzieniec: Wojciech Guzik, Orfeusz Sobstel, Krystian Konieczny, Konrad Żurawski, Bartosz Łączek, Dawid Wróbel, Jakub
Słowikowski, Tomasz Pompa, trener-Jarosław Janik.
W obu turniejach drużyna wystąpiła w tym samym składzie.
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Pisarka o swojej twórczości

Jubileuszowy Festyn
z okazji 50 lecia
Szkoły Podstawowej w Ryczowie

18 czerwca 2016r.

godz. 14.00 - Msza św. w Kościele
Parafialnym w Ryczowie
godz. 15.00 - plac szkolny Szkoły
Podstawowej w Ryczowie
•
•
W poniedziałek, 16 maja
br. w czytelni Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu odbyło się spotkanie autorskie
z Magdaleną Witkiewicz,
pisarką znaną z takich powieści jak: „Pierwsza na
liście”, „Po prostu bądź”,
„Szkoła żon”, „Pensjonat
marzeń”, „Pani Piontek”,
„Zamek z piasku”, „Milaczek” i in.
Autorka, która mieszka w
Gdańsku, prowadzi własną firmę marketingową,
jest mamą, żoną i córką a
w wolnych chwilach jeździ
po kraju i spotyka się czytelnikami. Opowiedziała o
swoich powieściach, jak
powstają, jakie emocje i
przeżycia towarzyszą twórczej pasji. W barwny i dowcipny sposób pani Magda
opowiadała czytelnikom o
swoich podróżach, np. do
Hanoi, gdzie podczas Międzynarodowym Festiwalu
Książki Europejskiej promowała swoją „Szkołę żon”
przetłumaczoną na język
wietnamski.
Bohaterowie książek pani
Magdaleny to postaci o
wyrazistych charakterach,
zmagające się z codzien-

nym życiem przeżywające
pierwsze i kolejne miłości,
wzloty i rozczarowania.
Można w skrócie ująć, że
w książkach tych jest dużo
z życia, dużo o poważnych
sprawach, trudnych życiowych wyborach, pomaganiu drugiemu człowiekowi
np. w chorobie. Lektura
ta napisana w lekkim stylu
wzrusza i rozśmiesza. I z
każdym nowym wydaniem
rośnie grono czytelników,
bo każda kolejna książka to
prawdziwy bestseller.
Podobno moje powieści
poprawiają nastrój. Są lekiem na deszcz za oknem i
nieco smutniejsze dni. Moje
książki zawsze kończą się
dobrze. Niezależnie jakie
przeciwności losu napotykają bohaterów na swojej
drodze – zawsze potem żyją
„długo i szczęśliwie”. Czytelnicy twierdzą, że moje
książki są terapeutyczne,
dają do myślenia – mówi z
uśmiechem pisarka.
Autorka z sympatią odniosła się do swoich czytelników, od których dostaje
mnóstwo ciepłych słów z
wyrazami uznania i prośbami o kolejne książki. Wkrót-

ce w jednym tomie ukażą
się powieści „Szkoła żon”
i „Pensjonat marzeń”. Autorka ma pomysł na nową
powieść, której głównym
wątkiem będzie depresja.
Chce napisać też coś o
singielkach. Pani Magdalena przyznała, że jest tak
pochłonięta pisaniem dla
dorosłych, że zaniedbała
trochę najmłodszych czytelników. Ale przyrzekła poprawę i wkrótce ma napisać coś dla dzieci – kolejne
losy Lilki. Inspiracji jej przecież nie brakuje, bo sama
jest mamą.
Lubię swoją pracę, lubię
wymyślać różne historie
z życia wzięte. Ale potem
trzeba siąść do komputera i to wszystko wystukać.
I wtedy jest to żmudna,
długa praca. Ale warto to
robić, bo takie spotkania i
komentarze od czytelników
dają mi dużo pozytywnej
energii - podsumowała
spotkanie pani Witkiewicz.
Jej książki zainteresowane
osoby mogą wypożyczyć
w naszej ogrodzienieckiej
bibliotece.
Joanna Piwowarczyk

•
•
•
•

W programie m. in.:
występy uczniów
i absolwentów Szkoły
prezentacja multimedialna
dotycząca historii Szkoły
wystawa zdjęć i prac
plastycznych
atrakcje dla dzieci
kiermasz ciast
grill, wata cukrowa, popcorn
Zapraszamy
Dyrektor,
Grono Pedagogiczne i Uczniowie
Szkoły Podstawowej w Ryczowie

Urzędnicy sprzątali
W dniu 26 kwietnia 2016 r.
pracownicy Urzędu Miasta i
Gminy Ogrodzieniec wraz z
Burmistrzem Andrzejem Mikulskim przeprowadzili akcję
sprzątania na terenie gminy
w związku z obchodami „Dni
Ziemi”. Do akcji przyłączyli się pracownicy Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w
Ogrodzieńcu. Wspólnie posprzątaliśmy pobocza dróg
wylotowych z Ogrodzieńca
w kierunku Dąbrowy Górniczej, w kierunku Łaz oraz
część poboczy w kierunku
Olkusza a także szlak przez
las na Krępę. W akcji wzięły
również udział Spółdzielnia
Socjalna Impuls oraz Przedsiębiorstwo
Komunalne
Ogrodzieniec – jednostki te
sprzątały pobocza od wyjazdu z Ogrodzieńca do Ryczo-

wa Kolonii. Łączna długość
obustronnie oczyszczonych
poboczy to około 9,9 km.
Gmina sfinansowała odbiór
odpadów zebranych podczas sprzątania, a było ich
naprawdę dużo. Znaleźć
można było głównie butelki zarówno plastikowe jaki i
szklane, ale również pościel
czy obudowy telewizorów

W dniu Matki
Kocham Cię mamo
Najszczerszą miłością
Taką o której
Można marzyć i śnić –
Bo jesteś ma mamą,
A ja Twoje dziecię
I nadal bez Ciebie
Nie potrafiłabym żyć.
Kocham Cię
Od pierwszych chwil życia
I będę kochać
Do ostatnich swych dni;
Bo dzięki tobie
Istnieję na świecie –
Ty przecież życie dałaś mi.
Dzisiaj droga mamo,
Stoję tuż przed Tobą
I wręczam Tobie
Bukiet białych róż;
Nigdy nie zapomnę
Ja mamo o tobie –
Chociaż tyle lat
Minęło już
Zenona Fiutak

a nawet słoiki z przeterminowanymi konfiturami. Na
chwilę obecną mamy więc
czyste pobocza… ale na
jak długo? To tylko od nas
zależy, bo każdy wyrzucony
bezmyślnie papierek, opakowanie po papierosach czy
plastikowa butelka przyczynia się do tego, że spacer po
lesie przestaje być przyjemnością.
Ewa Marzecka
UMiG Ogrodzieniec
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