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Koncert Noworoczny
W sobotę, 21 stycznia br. w hali sportowej Gimnazjum
w Ogrodzieńcu odbył się IV Koncert Noworoczny, który
w tym roku przybrał niezwykle uroczystą oprawę, gdyż
przypadał na 10-lecie działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ogrodzieniec.
O początkach ogrodzienieckiej orkiestry opowiedział
Andrzej Mikulski, Burmistrz Miasta i Gminy, który dziesięć lat temu podjął starania w kierunku edukacji muzycznej dzieci oraz utworzenia orkiestry dętej.
Przez prawie 100 lat w Ogrodzieńcu istniała orkiestra
przy byłej Cementowni „Wiek”. Po zamknięciu zakładu
zakończyła działalność także i ona. Dziesięć lat temu
podjęliśmy decyzję, aby ją reaktywować i kształcić artystycznie dzieci z naszej gminy. Zakupiliśmy instrumenty
muzyczne i postaraliśmy się o nauczycieli.
Dok. na str. 12

Złote Gody

W dniu 18 stycznia br. w sali narad Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 50-lecia i 60-lecia
pożycia małżeńskiego. Złote Gody świętowali: Władysława i Tadeusz
Urbańczykowie z Ogrodzieńca, Wanda i Zenon Biedakowie z
Ogrodzieńca, Irena i Władysław Jaworscy z Józefowa, Jadwiga i Henryk Szlachtowie z Giebła, Anna i Marian
Wnukowie z Ogrodzieńca, Barbara i Edward Wójcikowie z Ogrodzieńca, Janina i Helmut Szendzielorzowie z
Ogrodzieńca oraz Państwo Barbara i Edward Bezowie z Ogrodzieńca, którzy przeżyli ze sobą 60 lat i obchodzili
Diamentowe Gody.
Z tej okazji pary zostały odznaczone medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nadanymi przez Prezydenta
RP, które wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Andrzej Mikulski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej
Zygmuntem Podsiadło.
Cieszę się, że możemy się dziś spotkać z tymi, którzy 50
lat temu zawierali związek małżeński. Na awersie medalu, który Państwo otrzymaliście są srebrne róże – symbol
piękna, miłości, szlachetności. I takie jest to wasze wspólne pięćdziesiąt przeżytych lat – tymi słowami zwrócił się do
jubilatów A. Mikulski, burmistrz Ogrodzieńca, który życzył
wszystkim kolejnych jubileuszy w zdrowiu i radości.
Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Podsiadło pogratulował
tak pięknego jubileuszu i życzył Jubilatom dużo zdrowia,

Orszak Trzech Króli w Kiełkowicach
przemaszerował już po raz drugi
główną ulicą wsi
str. 5

wszystkiego najlepszego oraz spotkania na kolejnych jubileuszach. Do życzeń dołączyła także Maria Raczek, kierownik USC w Ogrodzieńcu, która zadedykowała Jubilatom wiersz K.I.Gałczyńskiego pt. „Rozmowa liryczna”.
Jubilaci chętnie podzieli się wspomnieniami o swoim życiu,
pracy i podziękowali za miłe spotkanie.
Na długie pożycie małżeńskie nie ma recepty. Ważna jest
zgoda, życzliwość i wzajemne zaufanie, wtedy wszystkie
problemy życiowe, które nas napotykają po drodze rozwiążemy wspólnie – mówili Jubilaci.
Pary oprócz odznaczeń otrzymały kwiaty i upominki. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Echo z Ogrodzieńca,
który zadedykował wiązankę pieśni wraz z życzeniami dla
Jubilatów oraz zaprosili pary do wspólnego walczyka.
Joanna Piwowarczyk

25. Finał WOŚP w Ogrodzieńcu
zebrano ponad 25 tysięcy złotych
dla ratowania życia i zdrowia dzieci
i seniorów
str. 12
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RADNI
pytają
Na sesji Rady Miejskiej w dniu
28 grudnia 2016r. wpłynęły następujące zapytania i interpelacje radnych:
Zwracam się z prośbą o zwiększenie środków na dofinansowanie zadań realizowanych z
funduszu sołeckiego dla sołectwa Mokrus i Gulzów. Wskazane
środki w projekcie budżetu Gminy
Ogrodzieniec na rok 2017 są zbyt
małe na realizację tych zadań.
Na jakim etapie jest przejęcie
działki nr 274 w Mokrusie od
Agencji Nieruchomości w Opolu pod plac zabaw? Brak działki
uniemożliwia uczestnictwo w projekcie realizowanym przy współudziale środków pochodzących z
Unii Europejskiej „Dokumentacja
przebudowy placów rekreacyjnych na terenie Gminy i budowy

toalety publicznej w Ogrodzieńcu”.
Na jakim etapie jest Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Ogrodzieniec?
- ile wpłynęło wniosków
- jak zostały rozpatrzone wnioski
Co z wymianą pokryć azbestowych na remizach OSP?
Co z termomodernizacją remiz
OSP?
Co z przebudową wodociągu i
sieci gazowej na ul. Kościuszki
(p. Stanek, p. Pilarski)
Na której stacji diagnostycznej
prowadzone są badania techniczne samochodów OSP?
Co z wydatkami na GO, które
są bardzo okrojone budżecie na
2017?
Odpowiedzi Burmistrza:
Na te dwa sołectwa: Mokrus i
Gulzów na rok 2017 przeznaczone są dużo większe środki w
porównaniu z innymi miejscowościami. Fundusz sołecki dla Mokrusa i Gulzowa na rok 2017 nie

Spotkanie Świąteczne

Jest taki dzień …, w którym Wychowankowie Świetlicy Środowiskowej, ich Rodzice i zaproszeni Goście spotykają się, by wspólnie rozpocząć bożonarodzeniowe świętowanie.
Na tle zimowej scenografii Wychowankowie zaprezentowali nowoczesne przedstawienie świąteczne pt. „ Betlejem jest w Nas”. Program

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Andrzej Mikulski,
Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Ogrodzieńcu Dorota Cygan oraz
Prezes „ZAMEK” Sp. z o o. Iwona Pakuła – Błoch
składają serdeczne podziękowania sponsorom za pomoc
przy organizacji
III JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO 2016:
- „DYMEK” MIŚKIEWICZ Sp. J. Ogrodzieniec
- OGRO – CAR Wypożyczalnia samochodów:
osobowych i dostawczych, auto – lawet oraz przyczep
samochodowych Włodzimierz Dziubałtowski
- PPHU Grzegorz Wałek Ogrodzieniec
- Janusz Grzesiak
Serdeczne podziękowania składamy również
instytucjom, które pomogły przy organizacji III
JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO 2016
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu
- Spółdzielnia IMPULS w Ogrodzieńcu
- Przedsiębiorstwo Komunalne w Ogrodzieńcu
- Zarządowi MG OSP w Ogrodzieńcu
-Druhom OSP Kiełkowice
-Druhom OSP Ogrodzieniec
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jest na „małym” poziomie. W Gulzowie zaplanowana jest budowa
chodnika przy ulicy Młodzieży, a
w Mokrusie chodnik przy ul. Mokruskiej. Obie inwestycje są planowane do realizacji wspólnie z
powiatem zawierciańskim, więc
zabezpieczone w budżecie środki
to wkład gminy. Do tego doliczyć
trzeba wkład powiatu.
Działka, na której stoi budynek
remizy OSP w Mokrusie, został
wybudowany w roku 1986 na
gruntach, które wówczas były w
zasobach Państwowego Funduszu Ziemi.
Obecnie istnieją przesłanki do
tego, aby uregulować obecny
stan prawny składając wniosek
o zasiedzenie terenu przez gminę. Planujemy złożyć wniosek w
przyszłym roku.
Jesteśmy przed wyłożeniem
projektu Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ogrodzieniec z naniesionymi poprawkami
zgłaszanymi przez mieszkańców.

Wpłynęło ponad 200 uwag i większość z nich została uwzględniona. W styczniu gotowi będziemy
do wyłożenia projektu planu do
publicznego wglądu.
Wymiana pokryć dachowych
na budynkach remiz OSP jest
uwzględniona do realizacji w projekcie budżetu na rok 2017. Założenie mamy takie, aby w roku
2017 wykonać roboty na dachach i złożyć wniosek o wykonanie termomodernizacji w roku
2018.
Przebudowa sieci wodociągowej
i gazowej na ul. Kościuszki – Jak
wygląda kwestia sieci gazowej
nie wiem, ponieważ Gmina nie
jest dostawcą gazu. Odnoście
wodociągu – zrobiliśmy inwentaryzację w terenie możliwości posadowienia wodociągu przy ul.
Kościuszki i wynika, że w chodniku nie da się wodociągu wymienić, biegnie tam sieć gazowa
i elektryczna i nie jest to zadanie
proste do wykonanie. Czekamy
jeszcze na ostateczne stanowi-

artystyczny miał na celu zwrócenie uwagi na wartości takie jak: miłość, przyjaźń, pokora, cierpliwość,
czystość, dobro, skromność.
Po przedstawieniu miały miejsce przemówienia zaproszonych Gości oraz składanie życzeń.
W Świetlicy z siedzibą w Gimnazjum w Ogrodzieńcu na Wychowanków czekał Św. Mikołaj, od którego otrzymali paczki świąteczne.
W roli Świętego Mikołaja wystąpili również: Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski, który obdarował Wychowanków słodyczami,
Radni Jolanta Ciołczyńska i Zbigniew Fabiańczyk,
którzy w imieniu Rady Miejskiej przekazali materiały plastyczno – techniczne oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Zygmunt Podsiadło,
który ufundował sprzęt sportowy. Ponadto Radny
Patryk Szczygieł i jego małżonka Anne – Sophie
Basta – Szczygieł doposażyli obie Świetlice w materiały plastyczno – techniczne.
Za okazane serce i życzliwość wszystkim Państwu
serdecznie dziękujemy.
Anna Jurczak

sko zarządcy drogi, ale pragnę
podkreślić, że gminy nie stać na
przebudowę drogi, są to ogromne pieniądze.
Mieszkańcy mają zgodę na podłączenie do wodociągu od strony ulicy Olkuskiej i do dziś z tej
możliwości nie skorzystali. Woda
w budynku jest, natomiast jeżeli
właściciel chciałby przebudować
przyłącze na własny koszt, to jest
to nadal aktualne.
Jednostki OSP dokonują badań
technicznych swoich samochodów na wybranych przez siebie
stacjach diagnostycznych. Jest
to wybór jednostek i ja nie ingeruję w te kwestie. Każda stacja
ma te same uprawnienia.
Wydatki na Gazetę Ogrodzieniecką – w budżecie mamy zabezpieczone środki takie jakie
były w roku bieżącym. Jeżeli
chcielibyśmy, aby zawartość GO
była większa, to należałoby te
środki zwiększyć. W tym celu należałoby się rozeznać w ofertach
druku.

Nowe przepisy
w sprawie wycinki drzew
Zgodnie z nowymi przepisami od dnia 1 stycznia
2017 r. nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na
usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach
należących do osób fizycznych, usuwanych na cele
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zatem jeśli na naszej działce nie prowadzimy działalności gospodarczej a zaistniała konieczność usunięcie drzewa lub krzewu możemy bez żadnych
obaw tego dokonać.
Inaczej będzie jednak, gdy zdecydujemy się na usunięcie drzew ze swojej działki w miejscu gdzie planujemy budowę np. warsztatu, budynku usługowego
czy inwentarskiego itp. związanego z prowadzona
działalnością. W takiej sytuacji nadal konieczne jest
uzyskanie zezwolenia. Również wycinka drzew na
działkach leśnych dalej wymaga uzgodnienia z leśniczym.
Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej
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Z notatnika burmistrza

8 grudnia w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się Walne Zgromadzenie Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów,
na którym omówiono i przyjęto plan pracy na rok 2017
oraz stanowisko Związku w
sprawie reformy oświaty. Na
zgromadzeniu obecni byli:
Wicewojewoda Śląski Jan
Chrząszcz oraz Wicekurator

NR
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801
851
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900
921
926

Oświaty Jacek Szczotka.
9 grudnia w świetlicy środowiskowej w Gimnazjum
w Ogrodzieńcu odbyły się
Jasełka przygotowane przez
wychowanków świetlicy oraz
ich opiekunów.
9 grudnia w Częstochowie
odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Gmin Jurajskich
poświęcone
jubileuszowi

25-lecia istnienia tego stowarzyszenia. Warto wspomnieć,
że ZGJ był jednym z pierwszych stowarzyszeń gmin
w ówczesnych województwach: częstochowskim, katowickim i krakowskim. Siedziba ZGJ od początku do
chwili obecnej znajduje się w
Ogrodzieńcu, a jego głównym
zadaniem jest promowanie
gmin jurajskich oraz wymiana
doświadczeń między samorządami.
18 grudnia na placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu odbył
się III Jarmark Bożonarodzeniowy.
19 grudnia w sali narad odbyło się spotkanie wigilijne dla
ponad 70. osób samotnych
zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w
Ogrodzieńcu.

BUDŻET GMINY OGRODZIENIEC
WG DZIAŁÓW NA 2017 ROK
NAZWA DZIAŁU
DOCHODY
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
2 000,00
LEŚNICTWO
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I
1 474 990,00
WODĘ
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
12 343 004,53
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
116 000,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
47 828,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI
1 956,00
I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
OBRONA NARODOWA
800,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE
12 619 785,00
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
RÓŻNE ROZLICZENIA
7 706 588,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE
919 938,80
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
359 350,00
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
RODZINA
5 632 288,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
2 411 046,17
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI
Przychody ze sprzedaży innych
papierów wartościowych
Rozchody spłaty kredytów i
pożyczek
RAZEM

WYDATKI
11 000,00
2 000,00
1 474 990,00
1 137 960,50
12 777 075,67
160 505,00
3 727 237,89

1 956,00

800,00

394 000,00
413 000,00
12 086 041,00
185 000,00
1 379 091,00
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Wraz z Nowym Rokiem zawitała do nas prawdziwa zima. Jest to czas konieczny na
wszelkie rozliczenia i wymagane przepisami zamknięcia ubiegłorocznych zadań, ale także
przygotowania nowych przedsięwzięć i inwestycji gminnych. W ostatnich dniach grudnia
2016 roku:
I.
Zakończono budowę IV odcinka chodnika, w ciągu drogi wojewódzkiej 790
w Gieble Kolonii. Odcinek ten połączył wcześniej wykonane i gwarantuje
bezpieczne dotarcie do przystanku w Gieble Kolonii zarówno od strony
Pilicy jak i Ogrodzieńca.
II.

Zakończono budowę ul. Różanej w Ogrodzieńcu.

III.

Na podstawie zawartego z Powiatem Zawierciańskim porozumienia,
wykonano przebudowę ul. Spacerowej w Ogrodzieńcu. W ramach zadania
wyremontowano jezdnię i chodniki od skrzyżowania z ul. Piastowską do
ul. 1-go Maja.

IV.

Wykonano kolejny odcinek chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790
przy ul. Wojska Polskiego w Podzamczu.

V.

Udało się udrożnić ruch w centrum Ogrodzieńca. Można już korzystać z
nowego ronda, ale ostatnia warstwa nawierzchni wraz z oznakowaniem
poziomym zostanie położona dopiero wiosną.

VI.

Decyzją pozytywną Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016r. zakończyły
się starania Gminy Ogrodzieniec o włączenie terenów po byłej Cementowni
do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – obszaru, na którym w
najbliższych latach powstaną nowe firmy i miejsca pracy.

VII.

Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania
„Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej” - wykonanie
nowej infrastruktury na terenach po byłej cementowni włączonych do
KSSE.

478 862,00
5 721 539,00
4 176 587,12

59 200,00
45 449 574,50

myślnie budżet Gminy na rok
2017. Duża część budżetu
przeznaczona jest na inwestycje gminne, wśród nich
kontynuacja inwestycji drogowych i projektów, które
uzyskały wsparcie Unii Europejskiej.
29 grudnia w Dzienniku
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 2236 ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 16 grudnia 2016 r. o
powiększeniu terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o grunty po byłej
Cementowni „Wiek” w Ogrodzieńcu. Jest to wielki sukces
władz gminy, które od kilku
lat zabiegają o powstanie na
naszych terenach poprzemysłowych nowych, nowoczesnych zakładów z branży innowacyjnych technologii.

2 700 000,00
886 000,00
46 335 574,50

46 335 574,50

Planowane wydatki inwestycyjne w 2017 roku to kwota 15 216 491,69 zł w tym dofinansowane z Unii Europejskiej w kwocie 12 411 489,50 zł
Pełna treść uchwały budżetowej znajduje się w Internecie na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej: www.ogrodzieniec.bip.jur.pl , w dziale Uchwały, Kadencja 2014-2018, XXXIII
Sesja Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu (28 grudnia 2016r.), Uchwała nr 261 w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na rok 2017

11 stycznia w Zarządzie
Dróg Wojewódzkich w Katowicach odbyło się spotkanie
w sprawie planowanego remontu ul.Kościuszki w Ogrodzieńcu.
16 stycznia w siedzibie Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w Sosnowcu odbyło się spotkanie
Burmistrza z Wiceprezesem
KSSE, na którym omawiano wspólne działania dla
pozyskania inwestorów do
ogrodzienieckiej strefy ekonomicznej.
18 stycznia w sali narad
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu odbyła się uroczystość
wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie dla
dziewięciu par małżeńskich
z terenu naszej Gminy, które obchodziły 50-lecie oraz
60-lecie ślubu.

GMINNE INWESTYCJE

272 487,25

990 242,07
43 635 574,50

19 grudnia odbyły się Jasełka w Szkole Podstawowej w
Ryczowie.
21 grudnia odbyły się Jasełka w Szkole Podstawowej w
Ogrodzieńcu i Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz”
w Podzamczu.
22 grudnia odbyły się Jasełka w Szkole Podstawowej w
Gieble.
22 grudnia - pogrzeb ś.p.
Janusza Kopcia, byłego naczelnika Miasta i Gminy Ogrodzieniec w latach 1979-87.
28 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Społecznej
SPZOZ w Ogrodzieńcu, na
którym omówiono realizację
planu finansowego zakładu
za rok bieżący.
28 grudnia odbył się sesja
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, na której przyjęto jedno-

3

Chodnik w Podzamczu przy ul. W. Polskiego
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Drogi

Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach
powiatowych w naszej gminie
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Remont nawierzchni ulicy Mickiewicza na Fugasówce. Zadanie wspólne z Powiatem Zawierciańskim, dofinansowanie z Gminy Ogrodzieniec - 39.000,00 zł

W ubiegłym roku bardzo dobrze układała się współpraca gminy z powiatem zawierciańskim oraz działającym w jego imieniu Powiatowym Zarządem Dróg w Zawierciu. Dzięki
temu udało się wspólnie zrealizować kilka inwestycji na drogach powiatowych w naszej
gminie, na które od wielu lat czekali mieszkańcy. Korzystając z gościnności Gazety Ogrodzienieckiej, serdecznie dziękuję Panu Krzysztofowi Wronie, Staroście Zawierciańskiemu
oraz Członkom Zarządu Powiatu, a także Panu Henrykowi Goncerzowi, Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu za zrozumienie naszych potrzeb i inicjatywę współpracy, która zaowocowała poprawą bezpieczeństwa na naszych drogach.
Andrzej Mikulski, Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Drogi gminne

Remont ulicy Wodnej w Ogrodzieńcu, wartość - 118 514 zł

Przebudowa chodnika przy ulicy Częstochowskiej w Gieble. Zadanie wspólne z Powiatem Zawierciańskim, dofinansowanie z Gminy Ogrodzieniec - 100.000,00 zł

ul. Wodna
Przebudowa ulicy Piastowskiej i Południowej, wartość 1 492 250 zł

ul. Piastowska
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1738 S – ul. Spacerowa w Ogrodzieńcu.
Zadanie wspólne z Powiatem Zawierciańskim, dofinansowanie z Gminy Ogrodzieniec
- 200.000 zł

ul. Południowa
Przebudowa ulicy Różanej z budową kanalizacji i sieci wodociągowej, wartość 597 780 zł

Przebudowa chodnika przy ulicy Leśnej w Mokrusie. Zadanie wspólne z Powiatem Zawierciańskim, dofinansowanie z Gminy Ogrodzieniec - 49.012,50 zł

ul. Różana
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W Kiełkowicach w dniu 6 stycznia br. główną ulicą miejscowości przeparadował barwny i wesoły Orszak Trzech Króli.
Już od 9 rano na zajeździe przystankowym przy placu zabaw zebrali się mieszkańcy – dzieci, młodzież i dorośli oraz
zaproszeni goście – Burmistrz Miasta i Gminy, Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, Orkiestra
Dęta z Giebła. Służby porządkowe – strażacy OSP Kiełkowice i patrol Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu zapewnili
bezpieczeństwo w czasie przemarszu, a organizatorzy Elżbieta Stanek oraz Rada Sołecka, zadbali o stroje i uformowanie orszaku, który wyruszył w kierunku kaplicy, gdzie
o godzinie 10 odprawiona została msza przez proboszcza
Parafii Giebło. Oprawę muzyczną nabożeństwa wzbogaciła Orkiestra Dęta OSP Giebło oraz Zespół Echo, który
wykonał koncert kolęd i pastorałek.
Choć mróz w tym dniu nie odpuszczał, w powietrzu szkliły
się kryształki lodu, a pod nogami skrzypiał śnieg – nie odstraszyło to uczestników barwnego pochodu, którzy zapewnili, że za rok odbędzie się kolejny Orszak Trzech Króli
w ich miejscowości.
Już po raz drugi udało nam się zorganizować orszak Trzech
Króli w naszym sołectwie. Wcześniej święto Objawienia
Pańskiego staraliśmy się uatrakcyjnić bogatą oprawą artystyczną i przebieraniem dzieci i młodzieży za postaci związane z czasem Bożego Narodzenia. Pragnę serdecznie
podziękować Spółce Zamek za wypożyczenie strojów oraz
mieszkańcom i gościom za zaangażowanie i udział w tej
uroczystości – mówi Elżbieta Stanek, radna Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu.
Zapraszamy do udziału w orszaku za rok.
Joanna Piwowarczyk

Jasełka w naszej
szkole

Jarmarku czar
W niedzielę, 18 grudnia 2016r. na placu Piłsudskiego w
Ogrodzieńcu odbył się III Jarmark Bożonarodzeniowy. Od
rana płytę placu wypełniali wystawcy z rękodziełem artystycznym, ozdobami bożonarodzeniowymi, pięknymi stroikami, ciastami, miodami, piernikami, biżuterią. Na stoisku
górali nie zabrakło serów, owocowych soków, nalewek i
grillowanego oscypka. Żywa szopka przyciągała dzieci i
dorosłych. W namiocie MGOK odbywały się warsztaty plastyczne dla najmłodszych. W tym dniu odbyło się także
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „Tradycyjnie,
nowocześnie…”. Na scenie zaprezentowali się uczestnicy
zajęć muzycznych w MGOK . Główną atrakcją Jarmarku
był występ kapeli góralskiej z koncertem kolęd i pastorałek.
Odwiedzający kiermasz mogli skosztować bożonarodzeniowych potraw oraz słodkości, którymi częstowali świety
Mikołaj i piękna Anielica. Pomimo dość ponurej aury Jarmark Bożonarodzeniowy był urokliwy i wprawił wszystkich
uczestników w świąteczny nastrój. Był to także znakomity
moment, by nabyć świąteczny stroik lub zakupić podarunek na Gwiazdkę.
JP

Z okazji świąt Bożego Narodzenia, w grudniowy wieczór,
odbyły się w naszej szkole Jasełka W rolę Maryi, Józefa,
aniołów i pozostałych postaci wcielili się uczniowie klas
starszych, doskonale oddając klimat wydarzeń sprzed
dwóch tysięcy lat z miasteczka Betlejem. Tym razem do
stajenki przybyli niezwykli goście: Sierota, Bogaty, Komputeromaniak, Uczennica oraz Rodzeństwo, by w żłóbku,
w maleńkim Dzieciątku, odnaleźć cząstkę swojego życia.
Całą uroczystość uświetniły kolędy i pastorałki. Wszyscy
z zaciekawieniem oglądali przedstawienie, zastanawiając
się co chce powiedzieć każdemu z nas Boskie Dzieciątko.
W świątecznej atmosferze Dyrektor szkoły złożył wszystkim dzieciom, rodzicom, nauczycielom i przybyłym gościom świąteczne życzenia. Występ dzieci przygotowały
Bożena Feliszewska, Małgorzata Rudy oraz Barbara Rymarowicz.
SP Ryczów
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DOM POGRZEBOWY
ARKADIA

Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 42

CAŁODOBOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ekskluzywny biały karawan
bezpłatna chłodnia
własna kaplica pożegnalna
wypłata zasiłku pogrzebowego z ZUS, KRUS,
MSWiA przed pogrzebem
kwiaty, oprawa muzyczna
ubrania dla zmarłych
pomniki własnej produkcji
groby ziemne i murowane

TEL. CAŁODOBOWY 695 729 499
www.arkadia-ogrodzieniec.com.pl

Najserdeczniejsze podziękowania za udział
w pożegnaniu mojego Męża
składa
Maria Sagan

BART-POL

USŁUGI
ASENIZACYJNE
wywóz nieczystości płynnych

OGŁOSZENIE PŁATNE

Ryczów ul.Ogrodzieniecka 7

tel. 500 709 342

INFORMACJA

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

Każdy adres jest ważny
Jest taka akcja, która ma nam uświadomić, jak ważną rolę dla służb ratowniczych, użytkowników nawigacji, poczty, kurierów i dostawców odgrywają dane adresowe. „Każdy adres jest ważny” to kampania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Swój adres
sprawdzimy poprzez aplikację na stronie internetowej: https://emuia.gugik.gov.pl/

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi wyróżnienie dla osób, które przeżyły
co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim (art. 19 Ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, [Dz.U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.]). Medal
przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody za pośrednictwem
Burmistrza.
Inicjatywa wszczęcia procedury nadania Medalu należy do małżonków, obchodzących
jubileusz.
W 2017 roku chcielibyśmy sporządzić wnioski i przesłać je do Wojewody najpóźniej w
maju, zatem uprzejmie prosimy o zgłaszanie się par małżeńskich, które zawarły małżeństwo w roku 1967 lub wcześniej do Urzędu Stanu Cywilnego w Ogrodzieńcu (pok.23,
tel. 326709718) z dowodami osobistymi w terminie do 18 kwietnia 2017r.
Czas oczekiwania na przyznanie medalu przez Prezydenta RP (od momentu przesłania
wniosków do Wojewody) wynosi ok. 4 miesiące.
Maria Raczek, kierownik USC

Naszym Klientom oraz Mieszkańcom Miasta i Gminy Ogrodzieniec
życzymy wszystkiego dobrego oraz wszelkiej pomyślności

w Nowym Roku 2017

Zapraszamy do korzystania z wypożyczalni samochodów i przyczep, jak również
ze stacji paliw Ogro-Car, Ogrodzieniec, ul. Narutowicza 44.
Zofia i Włodzimierz Dziubałtowscy

OGŁOSZENIE PŁATNE
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Wigilijna wieczerza Smog – problem nie tylko dużych aglomeracji

Wszyscy uczestnicy wigilii połamali się opłatkiem, składając sobie wzajemne życzenia. Na świątecznie przystrojonym stole nie zabrakło tradycyjnych wigilijnych potraw.
Była smaczna zupa grzybowa, dania rybne, sałatki, ciasto.
Wieczór uświetnił występ Zespołu Seniorzy, który razem z
uczestnikami wigilii kolędował w miłej i serdecznej atmosferze. Panie z OPS zaopiekowały się wszystkimi i zadbały,
aby ten wieczór upłynął w miłej i świątecznej atmosferze.
Uczestnicy wieczerzy życzyli sobie i innym spotkania w tak
miłym gronie za rok.
Takie spotkania są potrzebne szczególnie nam starszym
i samotnym osobom. Podtrzymywanie świątecznej tradycji jest też bardzo ważne. Organizatorzy zadbali, aby było
świątecznie i nastrojowo. Jest opłatek, smaczne tradycyjne potrawy, śpiewanie kolęd. Są tu osoby, które znamy
i gdyby nie to spotkanie, to nie mielibyśmy możliwości się
zobaczyć i porozmawiać. Cieszymy się, że mogliśmy się tu
spotkać i powspominać dawne czasy – tak wypowiadali
się uczestnicy spotkania.

ne dokumenty przed zakupem kotła gazowego. Istotne
jest, że dotacja w wysokości maksymalnie 1 000 zł jest
przyznawana na likwidację źródła niskiej emisji, nie można
więc zostawić sobie podłączonego pieca węglowego „na
wszelki wypadek”.
Wielu z Państwa zapyta: „A co to da jeśli ja zmienię ogrzewanie, sąsiad dalej będzie spalał w swoim piecu co mu
wpadnie w ręce?”. Wbrew pozorom bardzo często spotykamy się z informacją, że ktoś zdecydował się na ogrzewanie gazowe, nie tylko dlatego, że istotny jest dla niego
stan środowiska, ale również dlatego, że ogrzewanie gazowe jest wygodniejsze niż węglowe. Im więcej budynków
będzie ogrzewanych gazem tym lepszym powietrzem będziemy oddychać.
				
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Internetowa sonda
Obserwujemy zmniejszającą się liczbę
uczestników imprezy plenerowej z okazji powitania Nowego Roku, odbywającej się na skwerze przy Placu Wolności.
Chcielibyśmy poznać Państwa opinię na
ten temat, dlatego zachęcamy Państwa
do wzięcia udziału w naszej krótkiej sondzie internetowej i odpowiedzi na poniż-

sze pytania, co pomoże nam w planowaniu podobnych wydarzeń w przyszłości.
1. Czy dotychczasowa forma imprezy,
która się odbywa z okazji powitania Nowego Roku spełnia Państwa oczekiwania? Czy powinna ona ulec zmianie?
2. Są propozycje aby imprezę ograniczyć wyłącznie do pokazu sztucznych

ogni jako jedynego akcentu powitania
Nowego Roku. Czy zyska to Państwa
aprobatę?
3. Czy całkowita rezygnacja z imprezy
(również rezygnacja z pokazu sztucznych ogni) i przeznaczenie środków
zarezerwowanych na jej organizację na
inną imprezę zyskałby Państwa aprobatę?
Odpowiedzi prosimy kierować na adres: konsultacje@ogrodzieniec.pl
OGŁOSZENIE PŁATNE

Tradycyjnie w okresie świąt Bożego Narodzenia ogrodzieniecki Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje spotkanie
wigilijne dla osób starszych i samotnych. W tym dniu wszyscy zasiadają do wspólnego stołu i łamią się opłatkiem,
składając sobie nawzajem życzenia. Potem następuje wieczerza, której towarzyszy śpiewanie kolęd i wspominanie
przeżytych chwil.
W przedświątecznym spotkaniu, 19 grudnia 2016r. uczestniczyli między innymi Burmistrz Miasta i Gminy - Andrzej
Mikulski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
- Zygmunt Podsiadło oraz ks. dziekan Jacek Furtak, proboszcz Parafii Ogrodzieniec, który odmówił modlitwę za
zgromadzonych i udzielił błogosławieństwa.

Nowy Rok przywitał nas wyjątkowo niskimi temperaturami,
co przełożyło się niestety na stan powietrza którym wszyscy oddychamy. Jak przekonaliśmy się w ostatnim czasie
większość budynków nadal ogrzewana jest węglem, a niektórzy nawet używają do tego celu śmieci. Ogólnokrajowe
media także alarmowały o zatrważająco wysokich odczytach zanieczyszczeń w powietrzu.
Niska emisja jest najbardziej szkodliwa dla małych dzieci,
które wdychają stosunkowo więcej powietrza na kilogram
masy ciała, oraz osób starszych, które przez całe życie
były narażone na zanieczyszczenia powietrza.
Ponownie przypominamy, że Gmina Ogrodzieniec przyznaje swoim mieszkańcom dotację na wymianę pieca
węglowego na kocioł gazowy o sprawności większej lub
równej 92%. W celu uzyskania dotacji należy zgłosić się
do pokoju nr 16 w tutejszym urzędzie i złożyć niezbęd-

OGŁOSZENIE PŁATNE
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Niezwykły koncert W roli głównej…
dzieci i młodzież
W środę 4 stycznia br. w ogrodzienieckim Domu Kultury
odbył się koncert kolęd wraz z prezentacją wierszy Jana
Twardowskiego z udziałem zespołów działających przy
MGOK. Seniorzy z Ogrodzieńca, Zespół Echo wraz z sekcją literacką Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu zaprezentowali program poświęcony najpiękniejszym
polskim kolędom. W śpiew kolęd wpleciony został wątek
poetycki. Panie z sekcji literackiej pod kierunkiem p. Marianny Guzik przygotowały wiersze ks. Jana Twardowskiego (1915 -2006) o tematyce świątecznej oraz przybliżyły
sylwetkę poety, który tak pisał o swojej twórczości:
Poezja jest światem przeżyć i refleksji (...) Tak jak opłatkiem chcę dzielić się wierszami. Można w nich wyrazić coś
dobrego i serdecznego, co nie jest zatrute nienawiścią,
złością i sporami. Wiersze wnoszą ład i harmonię. Odkażają i odtruwają naszą rzeczywistość. Uczą ładnego słowa.
Tworzą świat może dla kogoś naiwny, ale poczęty z dobrej
woli.
Poeta pisał o ludzkich uczuciach, wierze i przeżyciach w
prostych słowach, zwięźle i... z uśmiechem - Lubię wiersze z humorem, który uczy pokory i pozwala śmiać się z
samego siebie. Uważam, że za mało jest uśmiechu w moich wierszach, ale jak potrafię, tak go szukam.
Joanna Piwowarczyk

„Happy New Year” taka nazwę nosił koncert dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia w Domu Kultury, który
odbył się w piątek 13 stycznia 2017r. w sali MGOK.
Jako pierwsi wystąpili uczestnicy zajęć STUDIA WYOBRAŹNI pod kierunkiem Martyny Brożek. Mali aktorzy
przedstawili powstanie świata oraz narodziny Jezusa Chrystusa w Teatrze Cieni. Efekt był zjawiskowy, dodatkowo
poruszająca muzyka i oczywiście gra aktorska młodych artystów w pełni oddała atmosferę. Publiczność nie pozostała dłużna i gromkimi brawami nagrodziła występujących.
W drugiej części koncertu zaprezentowali się uczestnicy
zajęć muzycznych – sekcja pianina i gitary. Młodzi muzycy,
którzy na co dzień ćwiczą pod okiem instruktorów Anny
Janus i Adama Sochackiego wykonali dla publiczności najpiękniejsze polskie kolędy, a także ulubione utwory. To było
wyjątkowo wzruszające popołudnie. A tych pozytywnych
emocji dostarczyli nam najmłodsi artyści, którzy swoją
przygodę ze sztuką dopiero rozpoczynają. Gratulujemy Im
przede wszystkim talentu i determinacji w rozwijaniu swoich pasji. Życzymy dalszych sukcesów i z niecierpliwością
czekamy na kolejne występy.
Marta Bejgier

Gloria in excelsis Deo, czyli Wigilia słuchaczy UTW
Tradycyjnie tuż przed świętami Bożego Narodzenia, do wspólnej wigilijnej wieczerzy zasiedli słuchacze Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. We wtorkowe popołudnie 20 grudnia 2016r. sala Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu wypełniła się po brzegi świąteczną atmosferą. O wstęp do wigilijnej wieczerzy zadbały panie z sekcji literackiej pod
kierunkiem Marianny Guzik. W montażu poetyckim zaprezentowały wiersze dotyczące tematyki świątecznej. Panie z
sekcji literackiej wspierały dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia muzyczne w MGOK – sekcja pianina pod okiem
instruktora Anny Janus, prezentując najpiękniejsze polskie kolędy.
Po muzyczno – poetyckim wstępie nastał czas na życzenia. Była to niewątpliwie najbardziej wzruszająca chwila. Dalsza
część wieczoru to już wspólne kolędowanie, rozmowy, wspomnienia.
Przy wigilijnym stole zasiedli także zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec – Andrzej Mikulski, Przewodniczący Rady Miejskiej – Zygmunt Podsiadło, Dyrektor MGOK w Ogrodzieńcu Dorota Cygan, Maria Lipka – Stępniewska – sekcja historyczna i Starosta Rady Słuchaczy UTW w Ogrodzieńcu, Jarosław Wesołowski- sekcja Nordic
Walking, Marek Trzepla– sekcja przyrodnicza, Anna Danielewska – Trzepla– Kawiarenka Podróżnika. Świąteczne spotkanie poprowadziła pani Maria Cebula członkini Rady UTW w Ogrodzieńcu.
Marta Bejgier

Jubileusz „Darz Bór”
Ogrodzieniecki „Darz Bór”
powstał w 1946 roku. Koło
zostało wpisane do rejestru
kół łowieckich w Zarządzie
Wojewódzkim Polskiego
Związku Łowieckiego w
Katowicach w 1998 roku.
Skład „Darz Boru” liczy 20
członków i 1 stażystę. W
2016 roku po raz pierwszy
przyjęto w swoje szeregi
kobietę – Dianę. Prezesem
koła jest pan Czesław Osys.
Siedziba mieści się przy ul.
1-go Maja 163 w Ogrodzieńcu.

Siedemdziesięciolecie powołania członkowie wraz z
gośćmi zaproszonymi obchodzili 19 listopada br. Do
życzeń z okolicznościowym
dyplomem dołączył się
Burmistrz Miasta i Gminy
Ogrodzieniec. Z tej okazji
za wybitne zasługi na rzecz
Koła przyznano pamiątkowe ryngrafy, które otrzymali: Okręgowa Rada Łowiecka w Katowicach, Andrzej
Mikulski Burmistrz Miasta i
Gminy Ogrodzieniec, Grzegorz Cekus Nadleśniczy

Nadleśnictwa Siewierz i Tadeusz Małachowski Honorowy Prezesa Koła.
Srebrnym Medalem Zasługi
Łowieckiej zostali odznaczeni: Władysław Gruca
oraz Stefan Król. Natomiast
Medalem Zasłużony Dla
Łowiectwa Śląskiego zostali uhonorowani: Złotym –
Czesław Osys Prezes Koła
oraz Srebrnym –Szczepan
Plutka, Jarosław Wiliński,
Sławomir Nawrotek.
I.Rajca

Fot. Michał Nowakowski
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Jubileusz ZGJ
Związek Gmin Jurajskich obchodził 9 grudnia 2016r. jubileusz 25-lecia swojej działalności. O początkach stowarzyszenia wspomina Jarosław Ciszewski, były burmistrz
Ogrodzieńca, przedstawiciel gminy założycielskiej ZGJ.

Fot. ZGJ

Smog

- to paliwo lata w powietrzu i wszystkich truje,
czyli jak palić czysto węglem i drewnem
Smród i mgła z siwego dymu to stały element pol
skiej zimy. Coraz więcej mówi się o tym, że to szko
dliwe. Ale nadal nic nie słychać o tym, że dym to jest
paliwo wyrzucane w powietrze, a przyczyną kopce
nia wcale nie są stare piece– lecz nasze nieumiejętne
w nich palenie.
Złe nawyki w paleniu węglem i drewnem są tak powszechne, że uchodzą za normalność. Niestety
w większości jesteśmy nauczeni tylko nieekono
micznego palenia – tj. ładowania dużych ilości paliwa
prosto na żar. Efektem tego temperatura w paleni
sku jest zbyt niska, aby dym mógł się spalać. Dla
tego kominem wylatują siwe kłęby duszącego gazu
– oparów smoły węglowej lub drzewnej. Potem
wszyscy oddychamy własnym i cudzym niespalo
nym paliwem!
Ekonomiczne spalanie – jak to się robi?
Ekonomiczne spalanie węgla i drewna to nic odkryw
czego, po prostu przeciwieństwo marnotrawstwa.
Polega na spalaniu węgla i drewna w całości, czyli
wraz z palnymi gazami. Gdy owe gazy zostaną spa
lone, wtedy kominem nie ma prawa wylecieć nic innego jak (niemal) przejrzyste spaliny.
Rozpalanie od góry
Potencjalnie najczystszą i najefektywniejszą alterna
tywą dla tradycyjnego sposobu palenia jest rozpala
nie od góry.
Jak działa rozpalanie od góry
Cały trik w rozpalaniu od góry to przeniesienie war
stwy żaru z dołu na górę paleniska. Budowa kotła
nie zmienia się, powietrze nadal płynie spod rusztu
ku górze. Jednak teraz żar pomału schodzi ku dołowi (z równą łatwością jak w paleniu od dołu wędro
wał ku górze) a dym wydostający się z warstwy zim
nego jeszcze opału musi przejść przez żar, gdzie
ulega praktycznie całkowitemu spaleniu. Do komina lecą (niemal) przezroczyste spaliny a ze spalenia
dymu powstaje więcej ciepła.
Więcej na stronie http://czysteogrzewanie.pl

Dwadzieścia pięć lat temu wśród samorządowców pojawił
się pomysł powołania stowarzyszenia gmin, które zajęłoby
się promocją Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Pierwsze
kontakty i rozmowy na ten temat miały miejsce w lipcu
1991r, kiedy to w Janowie spotkali się samorządowcy
gmin ówczesnego województwa częstochowskiego i tam
powstał pomysł, aby nową organizację rozszerzyć o gminy
z terenu województwa katowickiego i krakowskiego. 17
grudnia 1991r. w Złotym Potoku w gminie Janów odbył
się zjazd założycieli Związku Gmin Jurajskich -15 gmin,
wśród których była gmina Ogrodzieniec. Uczestniczyłem
w posiedzeniu jako Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
wraz ze swoim zastępcą Adamem Gielarowskim. Wybrano
wtedy władze ZGJ –zarząd i komisję rewizyjną. Na siedzibę
biura ZGJ wyznaczono Ogrodzieniec.
Największym sukcesem ZGJ w początkowym okresie
działalności było zorganizowanie profesjonalnej promocji regionu i gmin jurajskich. Pamiętajmy, że początek lat
90-tych XX w. to odrodzenie samorządu terytorialnego i
przejęcie przez gminy większości zadań, które wcześniej
były w rękach scentralizowanego zarządzania. Lokalne
społeczności stały się gospodarzami na swoim terenie, a
każdy dobry gospodarz dba o pozytywny wizerunek swojego domostwa. I tu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
włodarzy gmin jurajskich z pomocą przyszło nowo powsta-

Promocja publikacji o Zagłębiu Dąbrowskim
W Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie w
dniu 7 grudnia br. w miało miejsce podsumowanie projektu
badawczego pt. „Tropem Badaczy Zagłębia Dąbrowskiego”. Spotkanie było połączone z wernisażem wystawy fotograficznej autorstwa Roberta Garstki i Bartosza Gawlika.
Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Z publikacji w wersji drukowanej można skorzystać w
Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Ogrodzieńcu,
natomiast wszystkich serdecznie zachęcamy do pobrania
wersji elektronicznej ze strony projektu – kategoria „Publikacja”.
I.Rajca

Śląska Organizacja Turystyczna na rok 2017
16 grudnia 2017 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach
odbyło się Walne Zebranie Członków Śląskiej Organizacji
Turystycznej (ŚOT). W spotkaniu z terenu Gminy Ogrodzieniec uczestniczyli: Andrzej Mikulski – Burmistrz Miasta
i Gminy Ogrodzieniec, Iwona Pakuła-Błoch – Prezes „Zamek” Sp. z o.o., Robert Nieroda – Dyrektor Biura Zarządu
Związku Gmin Jurajskich z siedzibą w Ogrodzieńcu.
Dobrą informacją są przygotowania do powstania projektu
pod nazwą MOBILNE ŚLĄSKIE mającego na celu m.in.:
stworzenie systemu tematycznych aplikacji mobilnych,
rozbudowę wersji mobilnej i webowej portalu slaskie.travel oraz digitalizację zasobów kulturowych województwa
śląskiego.
I.Rajca
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łe stowarzyszenie – ZGJ, które zaoferowało kompleksowe
i profesjonalne usługi w tym zakresie. To ZGJ jako pierwsze zaczęło propagować agroturystykę, jako nowe źródło
utrzymania lub dodatkowej działalności dla mieszkańców,
szczególnie w tym trudnym okresie, kiedy rosło bezrobocie
w kraju. Związek zachęcał także ludzi biznesu, aby inwestowali na terenie Jury, wzbogacając infrastrukturę turystyczną i zapewniając dodatkowe miejsca pracy. Istotnym działaniem Związku było propagowanie rozwiązań z dziedziny
ochrony środowiska, usług turystycznych, współpraca z
instytucjami ekologicznymi, administracją państwową, zarządem Jurajskich Parków Krajobrazowych.
ZGJ otwierał dla gmin przysłowiowe okno na świat poprzez
uczestnictwo w targach w kraju i za granicą. Zaowocowało
to rozwojem ruchu turystycznego i współpracą gmin.
Oceniając z perspektywy tych 25 lat uważam, że ZGJ zawsze, posługiwał się najnowszymi trendami w świecie turystyki i wprowadzał w życie to, co mogłoby do gminy przyjść
dużo później – wspomina Jarosław Ciszewski, Burmistrz
Miasta i Gminy Ogrodzieniec w latach 1990-1998.
Gminy należące do ZGJ: Alwernia, Bolesław, Bukowno,
Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gołcza, Kamienica Polska, Janów, Jerzmanowice-Przeginia, Klucze, Koziegłowy,
Kraków, Kroczyce, Lelów, Łazy, Mstów, Myszków, Niegowa, Ogrodzieniec, Olsztyn, Pilica, Poraj, Poręba, Przyrów,
Siewierz, Skała, Sławków, Sułoszowa, Trzebinia, Trzyciąż,
Wielka Wieś, Włodowice, Zabierzów, Zawiercie, Zielonki,
Żarki, Żarnowiec. Przewodniczącym ZGJ jest Adam Markowski, Dyrektorem Biura - Robert Nieroda.
Joanna Piwowarczyk

Zarząd OSP
2 grudnia 2016 roku w Mokrusie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w
Ogrodzieńcu. Spotkanie miało charakter przygotowawczy do podsumowania 2016 roku podczas ostatniego
posiedzenia całego Zarządu.
Posiedzenie Członków Zarządu OMG ZOSP RP w
Ogrodzieńcu i Komisji Rewizyjnej miało miejsce 10
grudnia 2016 roku w strażnicy OSP w Gieble. W trakcie
obrad zatwierdzono protokół z wrześniowego posiedzenia oraz podjęto uchwały w sprawie:
terminów zebrań sprawozdawczych za rok 2016 oraz
wyznaczenia Członków Prezydium do uczestnictwa w
zebraniach, ustalenia wysokości składki członkowskiej
na rok 2017, przyjęcia planu pracy Prezydium i Zarządu,
zatwierdzenia Regulaminów Komisji ds. Młodzieży oraz
Komisji ds. Odznak i Odznaczeń. Swoje sprawozdania przedstawili Prezesi (z działalności jednostek OSP:
ilość interwencji, zbiórek w ciągu roku oraz liczba posiedzeń zarządów) i Naczelnicy Straży (z przygotowania
obiektów, sprzętu oraz hydrantów na okres zimowy).
Informację o stanie finansów przedstawiła Skarbnik Zarządu, a sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej jej Przewodniczący. Podsumowano także sytuację
pożarową, udział jednostek w akcjach oraz dokonano
oceny szkoleń. Poruszone zostały tematy organizacyjne, wnioskowanie o odznaczenia, zapotrzebowanie
jednostek na sprzęt oraz przygotowania do jubileuszu
100-lecia jednostki OSP w Ogrodzieńcu. Miłym akcentem było wręczenie brązowego medalu za zasługi dla
pożarnictwa dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Ogrodzieniec Sp. z o.o., który odebrała Prezes Agnieszka
Dzienniak. Dekoracji dokonali druhowie Henryk Karcz
Członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP i Andrzej
Mikulski Prezes Zarządu OMG ZOSP RP w Ogrodzieńcu. Do życzeń dołączył obecny w spotkaniu Przewodniczący Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Zygmunt Podsiadło oraz pozostali uczestnicy. Posiedzenie zakończyło
się spotkaniem Świąteczno-Wigilijnym w strażackim
gronie oraz świątecznej oprawie przygotowanej przez
Gospodarzy - druhów i druhny OSP w Gieble.
I.Rajca
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Odszedł Janusz Kopeć. Człowiek Renesansu

W dniu 22 grudnia 2016r. pożegnaliśmy śp. Janusza
Kopcia, Naczelnika Miasta i Gminy Ogrodzieniec w
latach 1979-1987, pedagoga, wieloletniego dyrektora zawierciańskich szkół, wielkiego miłośnika folkloru i kultury naszego regionu. Zmarł 18 grudnia, w
przeddzień swoich urodzin, w wieku prawie 77 lat. Był
mieszkańcem naszej gminy – po przejściu na emeryturę zamieszkał wraz z żoną Elżbietą na Centurii.
Niezwykle ciepło i serdecznie wspominają p. J. Kopcia
mieszkańcy Ryczowa Kolonii, dla których był inicjatorem
wybudowania remizy oraz powstania dwóch organizacji
społecznych OSP i Koła Gospodyń Wiejskich.
Mamy dużą pamiątkę po panu Januszu Kopciu. Właściwie
wszystko zaczęło się od niego.

To on poddał myśl, że
w naszym sołectwie nie
ma remizy, czyli miejsca,
gdzie mogłyby odbywać
się zebrania wiejskie oraz
różne miejscowe uroczystości. 14 września 1981
roku na zebraniu w domu
ówczesnego sołtysa Kazimierza Kuźniaka zawiązała się inicjatywa założenia
OSP i KGW i od tej pory
rozpoczęły się starania,
aby wybudować remizę.
Dzięki wspólnemu zaangażowaniu władz gminy i
mieszkańców remiza OSP
została w roku 1984 oddana do użytku.
Był bardzo uczynnym człowiekiem i poświęcał nam
dużo swojego prywatnego czasu. Po pracy przyjeżdżał
do nas na próby i spotkania. Lubił folklor i był bardzo
zaangażowany w naszą działalność. Dla KGW Kolonia
Ryczów napisał dwa scenariusze obrzędów ludowych:
„Ocepiny ryczowskie” i „Śmigus dyngus”, które prezentowaliśmy na różnych przeglądach w wielu miastach całego kraju. Dlatego można powiedzieć, że początki naszej
działalności zawdzięczamy właśnie jemu. Udzielał nam
porad folklorystycznych, uczył poruszania się na scenie,
sposobu wypowiadania i kreowania ról. Sprowadzał do
nas znanych artystów, aktorów, dziennikarzy. Audycje o
naszym zespole emitowane były na antenie Polskiego
Radia Katowice. Ta nasza przyjaźń przetrwała do ostatnich dni, kontaktowaliśmy się, pan Janusz zawsze o nas
pamiętał – tak Janusza Kopcia wspomina Henryka Pilarczyk, przewodnicząca KGW Ryczów Kolonia.

Wyrazy współczucia dla Pani Elżbiety Kopeć
z powodu śmierci męża

Janusza Kopcia
Jakże to trudny czas dla Rodziny, która musiała rozstać się ze
swoim kochanym Mężem, Ojcem, Dziadkiem.
Wszystko przemija w tym świecie, jednak pamięć o człowieku,
który żył dla ludzi i z ludźmi nie jest ulotna, ona trwa wiecznie.
Łączymy się w tym smutku i żalu z Wami, najbliżsi naszego
Wielkiego Przyjaciela Folkloru.
Jest i był zawsze z nami i w naszych sercach.
Zespół Folklorystyczny „Wrzos”
i Kapela Ludowa „Stanisław” z Ryczowa- Kolonii.
Nie zabrakło nas w ostatniej drodze z Tobą nasz Wielki
PRZYJACIELU, tak jak Ty zawsze byłeś z nami.
W imieniu KGW - Henryka Pilarczyk,
Kazimiera Kołton, Jolanta Sprężak-Wawrzyk.

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy
dla Pani Elżbiety Kopeć oraz Synów z rodzinami
z powodu śmierci

śp. Janusz Kopcia

Naczelnika Miasta i Gminy Ogrodzieniec w latach 1979-87
składają w imieniu własnym oraz mieszkańców
Burmistrz Miasta i Gminy
Andrzej Mikulski
wraz z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec,
Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Podsiadło
oraz Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Czasy naczelnika J. Kopcia dobrze wspominają także
pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu, z
którymi pracował.
Okres „naczelnikowania” Pana Janusza Kopcia to
bardzo trudny czas w Polsce. Puste półki w sklepach,
napięta atmosfera polityczna. To też stan wojenny i
związane z tym obostrzenia. Dzisiejsi urzędnicy pewnie nie są nawet w stanie sobie wyobrazić tego, czym
wówczas dodatkowo zajmowaliśmy się. Np. wypisywaliśmy przepustki każdej wchodzącej do Urzędu
osobie, wydawaliśmy „pozwolenia”, które umożliwiały przebywanie poza domem w godzinach nocnych
(22.00-6.00). W razie kontroli milicyjnej, brak takiego
pozwolenia skutkował ukaraniem w trybie przyspieszonym przez kolegium ds. wykroczeń. Echhh, długo
by wspominać…
Pamiętam takie scenki: na korytarzu tłum zdenerwowanych, nawet krzyczących ludzi, do których wychodzi Naczelnik Kopeć. Spokojnym, ale zdecydowanym
głosem uspokaja, wyjaśnia i kolejno zwraca się do
każdej osoby. Słucha uważnie i odpowiada. W Jego
postawie wszystko było istotne: słowo, mimika, gest.
Oczywiście, nie mógł spełnić wszystkich próśb i żądań, ale wyciszał emocje i w miarę możliwości pomagał.
Był wspaniałym mówcą, doskonałym oratorem. Pamiętam Jego chwytające za serce przemowy w różnych sytuacjach i tych radosnych, i smutnych.
Naprawdę trudno w kilku słowach opowiedzieć o
Kimś, kto był Wielkim Człowiekiem. Wspominać będę
zawsze dobrze Pana, Panie Januszu - Maria Raczek,
UMiG Ogrodzieniec.
Fotografie pochodzą z archiwum rodzinnego p. E. Kopeć.
Zdjęcia obrazują męża takim jakim był na co dzień, ciepłym, dobrze zorganizowanym mającym wiele zainteresowań, Człowiek Renesansu (żona Elżbieta Kopeć)
Joanna Piwowarczyk

Na marginesie

WOŚP – przywilej czy obowiązek?
Mamy za sobą kolejny 25. Już finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W tym roku nieco inny, bo przy jubileuszu pojawiły się dodatkowe „atrakcje”
w postaci niechęci niektórych mediów
i instytucji i głośniejszy niż zwykle chór
przeciwników Owsiaka i jego inicjatywy.
Pamiętam pierwszy finał i kolejne edycje
tej wyjątkowej nawet w skali światowej
akcji. Niecodziennej, bo konsolidującej
przynajmniej na jeden dzień naród, w
którym przysłowiowych dwóch Polaków
ma trzy zdania na zadany temat. Co
roku wzruszenie chwyta mnie za gardło
kiedy oglądam wydarzenia towarzyszące finałowi Orkiestry w styczniową mroźną niedzielę. Jednak co roku pojawia się
też irytacja spowodowana komentarzami na temat skali zaangażowania się,
bądź widocznego czyjegoś udziału w
działaniach Orkiestry. Są bowiem ludzie,
którzy w dobrej wierze jak sądzę, „rozliczają” kogoś z jego nieobecności na imprezie odbywającej się w ramach finału
WOŚP-u. Z reguły chodzi o jakieś osoby
pełniące funkcje, reprezentujące różne
gremia i instytucje. „Po mojemu” w tym
dniu wszyscy stajemy się w kontekście
akcji WOŚP zwykłymi ludźmi, którzy
pomagają tak jak czują i mogą. Jedni
wpłacają pieniądze na konto Orkiestry,
ktoś wrzuca datek do tekturowej puszki
trzymanej przez wolontariusza pod kościołem, ktoś inny bierze udział w licytacji przedmiotów lub kupuje różne fanty

na orkiestrowych straganach. Na innych
czar Orkiestry nie działa i chwała im za
to, gdy przynajmniej nie przeszkadzają
w czynieniu dobra. Jednak nikt nie ma
obowiązku organizowania imprezy lub
uczestniczenia w WOŚP-ie! Jak czytam
komentarze w stylu „nasi radni (to jeden
z przykładów) nie uczestniczyli w imprezie WOŚP”, to mimo, iż jestem gorącym
orędownikiem tej idei, mam ochotę zaprotestować i budzi się we mnie bunt.
Radni są przede wszystkim od tego by
załatwiać nasze sprawy i reprezentować
nas na poziomie samorządu lokalnego.
Ich skuteczności nie mierzy się ilością
„zaliczonych” imprez, tylko jakością życia lokalnej społeczności. Myślę, że najważniejsze są wspaniałe owoce pracy
ogromnej rzeszy wolontariuszy i ofiarności wszystkich, którzy wspierają ideę
WOŚP. Nie rozliczajmy kogoś z tego, że
nie widzieliśmy go wśród widzów, bo
może wsparcie tej osoby wpłynęło na
konto fundacji, może ktoś wspiera inicjatywę inaczej, a może w tym roku sam
boryka się z problemami…?
Robiąc fajne, pożyteczne rzeczy bądźmy pozbawieni agresji i negatywnych
emocji, emanujmy ciepłem i optymizmem - to bywa zaraźliwe
Przyjmijmy po prostu, że udział w Orkiestrze to przywilej, a nie obowiązek. Sie
ma!
Obserwator
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Po pierwsze profilaktyka Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu
Mimo stałego postępu metod leczenia, społeczeństwo
nigdy nie będzie wolne od dolegliwości powodowanych
chociażby przez cywilizację.
Rzecz w tym, by w porę stawiać im czoła i w walce o zdrowie ludzi wykorzystywać wszytko, czym dysponuje współczesna medycyna. By w tę walkę angażować najnowsze
zdobycze nauki i techniki, a także najlepszych fachowców.
Taki właśnie, ambitny cel stawia sobie Szpital Powiatowy
w Zawierciu. Najlepiej widać to na przykładzie jego poszerzającej się oferty onkologicznej. Choć placówka nie jest
w tej dziedzinie specjalnie ukierunkowana, robi się w niej
wszystko, by pacjenci z nowotworami nie szukali pomocy
gdzie indziej. Odpowiednią opiekę zapewnia im poradnia
onkologiczna, zespół doświadczonych lekarzy oraz nowoczesne wyposażenie lecznicy.
Tym, czym już dzisiaj można się w Zawierciu pochwalić
są zabiegi rekonstrukcji piersi u kobiet po amputacji. Nie
każdy powiatowy szpital ma w swym arsenale tego rodzaju usługi. Mieszkanki wielu regionów kraju nierzadko muszą starać się o nie w bardzo odległych od swych domów
ośrodkach. Kobiety z powiatu zawierciańskiego są więc
pod tym względem uprzywilejowane.
Dla dyrekcji szpitala leczenie raka to jeden z priorytetów,
ale równie ważne, a może najważniejsze jest zapobieganie nowotworom, ich wczesne wykrywanie, określanie
stopnia zaawansowania choroby. Te wszystkie elementy
antyrakowej batalii są przez szpital stosowane i rozwijane. - Niestety troska o własne zdrowie nie jest w naszym
społeczeństwie zjawiskiem powszechnym. Część pacjentów pojawia się u specjalisty o wiele za późno, a przecież
w początkowych stadiach raka sukces terapeutyczny jest
niemal gwarantowany. Na pewno bardziej prawdopodobny niż przy zwlekaniu z wizytą u lekarza – zauważa dyrektor szpitala, Anna Pilarczyk-Sprycha.
Podnoszenie świadomości zdrowotnej, profilaktyka, propagowanie częstych kontroli stanu organizmu to kolejne
zadania, jakim szpital stara się sprostać. W edukacyjnym i
wychowawczym dziele profesjonalizm łączony jest z osobistymi doświadczeniami chorych. Obok oświatowych
prelekcji, spotkań z mieszkańcami, wykładów wprowadzających przeciętnych zjadaczy chleba w problematykę
nowotworową kwitnie współpraca z środowiskiem amazonek. - Kontakty z nimi są dla nas bardzo cenne, bo pozwalają spojrzeć na to trudne zagadnienie z perspektywy
pacjenta – dodaje Anna Pilarczyk-Sprycha. Jej zdaniem,
rola szpitala nie powinna sprowadzać się wyłącznie do
usuwania skutków choroby: - Jesteśmy instytucją publiczną, zatem ciąży na nas odpowiedzialność za zdrowie obywateli. W gruncie rzeczy chodzi o to, by do szpitala trafiało
jak najmniej osób z nowotworami. Byśmy nie byli dla nich
ostatnią deską ratunku.
Maciej Pawłowski
Każdy z nas może wesprzeć zawierciański szpital, przeznaczając 1% swojego odpisu podatkowego. Pomagając szpitalowi, tak naprawdę pomagamy samym sobie. Wartość środków zgromadzonych na koncie NFZ
(0000093395) zostanie podwojona i przeznaczona na
zakup aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego w
Zawierciu.

Pomoc
Od nowego roku więcej osób będzie mogło skorzystać z
pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podwyższone kwoty
w ramach Podprogramu 2016 będą wynosić 1 268 zł dla
osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951
zł) oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł).
Progi wzrosły do 200 proc. kryterium, uprawniającego do
korzystania z pomocy społecznej. Poprzednie kryterium w
wysokości 150 proc. obowiązywało od początku realizacji
PO PŻ 2014-2020, tj. od grudnia 2014 r.
Osoby zainteresowane pomocą żywnościową proszone są
o zgłaszanie się do OPS.

na mroźne wieczory poleca swoim Czytelnikom

„Spójrz na mnie” to nowa powieść króla
prozy obyczajowej Nicholasa Sparksa, który
tym razem umiejętnie myli tropy, a zakończenia nie domyśli się nawet wielbicielka
powieści detektywistycznych!
Collin nie miał szczęśliwego dzieciństwa.
Brak zainteresowania rodziców, dorastanie w szkołach wojskowych, potem problemy z agresją i
zatargi z policją. Maria natomiast zawsze czuła wsparcie
rodziny – jako mała dziewczynka, a także później, podczas
studiów i na początku kariery zawodowej. Pewnie trudno
byłoby znaleźć dwie bardziej różniące się historie. A jednak przeciwieństwa najwyraźniej się przyciągają. Maria i
Colin zostają parą. Wszystko świetnie
się zapowiada, dopóki ona nie zaczyna
otrzymywać dziwnych wiadomości od
anonimowego prześladowcy.
„Harda” Elżbiety Cherezińskiej to opowieść o młodszej siostrze Bolesława
Chrobrego, o Świętosławie królowej
Szwecji, Danii, Norwegii i Anglii. Żonie
dwóch skandynawskich królów, której los splótł się z ży-

ciem i śmiercią trzeciego. Pasja, ambicja i walka o siebie
w Historii.
Świętosława od dziecka była harda. Miała stać się pionkiem w układzie sojuszy swego ojca, księcia Mieszka. Jej
ambicje sięgały znacznie dalej. Chciała zostać królową.
Los okazał się nieprzewidywalny. W drodze na dwór męża
spotkała kogoś, kto zawładnął jej sercem. Czy jest w stanie spełnić swe ambicje i kochać? Stawka jest wysoka przyjaciele zmieniają się we wrogów, a miłość w nienawiść.
Myślicie, że wszystko już wiecie o Hardej. Dalsze losy przedstawia „Królowa” E. Cherezińskiej. Nowi gracze i
nowy wymiar tej historii. Od Roskilde
do krainy zórz polarnych. Od Poznania
przez Merseburg do Budziszyna, przez
wszystkie wielkie wojny Bolesława. Od
Pragi po Kijów. Od Gniezna przez tajemniczy Kałdus. I do Anglii,
bo przecież nie jest tajemnicą, kim stanie się „syn królowej”…
ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI !

1% dla organizacji
działających na terenie gminy
Informacja o możliwości wsparcia organizacji
pozarządowych działających na terenie Gminy
Ogrodzieniec.
W celu wsparcia organizacji należy wpisać w zeznaniu
podatkowym za 2016 rok numer KRS i cel szczegółowy.
Dla Nikoli Matczuk z Ogrodzieńca - Regionalna
Fundacja Osób Niewidomych – Nr KRS 0000018926
Cel szczegółowy 1% – na leczenie i
rehabilitację NIKOLI MATCZUK
Dla Majki Ryłko z Ogrodzieńca - Fundacja
Wcześniak Rodzice – Rodzicom – Nr KRS
0000191989
Cel szczegółowy 1% - Maja Ryłko
Dla Oli Biedak z Ogrodzieńca - STOWARZYSZENIE NA
RZECZ DZIECI Z DYSFUNKCJAMI ROZWOJOWYMI
„BRUNO” – Nr KRS 0000390348
Cel szczegółowy 1% - Dla Aleksandry Biedak
Dla Emilki Krzykawskiej - Fundacja Dzieciom
„Zdążyć z pomocą” – Nr KRS 0000037904
Cel szczegółowy 1% – 11208 Krzykawska
Emilia Patrycja
Dla Gabrysi Szczepary pochodzącej z Gulzowa –
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” – Nr KRS
0000037904
Cel szczegółowy 1% – 21781 Szczepara
Gabriela
Dla Igora Gieszczyka z Ogrodzieńca – Fundacja
Iskierka – Nr KRS 0000248546
Cel szczegółowy 1% – Igor Gieszczyk
Dla Mateusza Śliwy z Ryczowa - STOWARZYSZENIE NA
RZECZ POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
ORAZ ICH RODZINOM „Z DOBREGO SERCA” Nr KRS
0000331807
Cel szczegółowy 1% – Mateusz Śliwa
Dla Mariana Wojciechowskiego z Ogrodzieńca –
Fundacja Zielony Liść – Nr KRS 0000052038
Cel szczegółowy 1% – Marian Wojciechowski

Dla Przemysława Bryły z Podzamcza
Fundacja Avalon - Nr KRS 0000270809
Cel szczegółowy 1% - Bryła, 6969
Dla Szkoły Podstawowej w Gieble – Fundacja
Studencka „Młodzi-Młodym” – Nr KRS 0000270261
Cel szczegółowy 1% – SP Giebło 1435
Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Ogrodzieniec
– Nr KRS 0000116212
Cel szczegółowy 1% – OSP Giebło, Powiat
Zawierciański, Województwo Śląskie – dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gieble
Cel szczegółowy 1% – OSP Gulzów, Powiat
Zawierciański, Województwo Śląskie – dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulzowie
Cel szczegółowy 1% – OSP Kiełkowice, Powiat
Zawierciański, Województwo Śląskie – dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełkowicach
Cel szczegółowy 1% – OSP Mokrus, Powiat
Zawierciański, Województwo Śląskie – dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrusie
Cel szczegółowy 1% – OSP Ogrodzieniec, Powiat
Zawierciański, Województwo Śląskie – dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodzieńcu
Cel szczegółowy 1% – OSP Podzamcze, Powiat
Zawierciański, Województwo Śląskie – dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Podzamczu
Cel szczegółowy 1% – OSP Ryczów, Powiat
Zawierciański, Województwo Śląskie – dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczowie
Cel szczegółowy 1% – OSP Ryczów Kolonia,
Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie –
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczowie Kolonii
Związek Gmin Jurajskich – Nr KRS 0000246370
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To już 25. Finał WOŚP
Ogrodzieniecki Sztab WOŚP, działający
przy OSP w Ogrodzieńcu atrakcjami wypełnił 25. Finał w niedzielę 15 stycznia br.
Zebrana kwota w tym dniu to 25.545 złotych!
O godz. 9.00 na hali sportowej w Gimnazjum w Ogrodzieńcu odbył się I Turniej
Piłki Siatkowej pod patronatem Burmistrza
Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Rozgrywki
swoim występem uatrakcyjnił Zespół Mażoretek „Fantazja” . Po walecznej i wyrównanej walce ostatecznie Puchar Burmistrza powędrował do drużyny X Team.
Nagrodę wręczył Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Dariusz Ptaś. Zaszczytne drugie miejsce przypadło drużynie 13
Dzielnica, a trzecie Żółtodziobom. Organizatorzy dla wszystkich zawodników przygotowali drobne upominki. Pamiętajmy
jednak, że tego dnia każdy był zwycięzcą,
bo każdy z zawodników walczył pod jednym hasłem: dla ratowania życia i zdrowia
dzieci i seniorów.
Kolejne atrakcje czekały na uczestników imprezy od godz. 13.00 w Zespole
Szkolno–Przedszkolnym w Ogrodzieńcu.
Tam zaprezentowały się: Zespół Mażoretek „Fantazja” w Ogrodzieńcu – grupa
kadetek, Młodzieżowa Orkiestra Dęta
w Ogrodzieńcu, zespół Parande i gość
specjalny finału kabaret DNO. Dodatkowo można było zasmakować domowych

wypieków, strażackiego bigosu i żurku, był
również kącik kawowy. Najmłodsi mogli
wziąć udział w zabawach przygotowanych przez Nadleśnictwo Siewierz. Dorośli
mogli skorzystać z masaży, badań EKG,
porad medycznych, oddać krew, a także
zarejestrować się w bazie dawców szpiku
dkms.
Liczną grupę zgromadziły licytacje, prowadzone przez Czarnego Rycerza, czyli
Krzysztofa Uglorza w kilku nieprzewidywalnych odsłonach. Podczas aukcji
można było wylicytować m.in. skok ze
spadochronem, dzień na dyrektorskim fotelu w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu,
kurs nauki pływania, liczne vouchery na
kolacje, paintball, gokarty, kręgle, figurki
ogrodowe, rękodzieło, a także orkiestrowe
gadżety. Orkiestrową niedzielę zakończyło
tradycyjnie światełko do nieba.
Organizatorzy na czele z szefem Sztabu –
Marcinem Stankiem stanęli na wysokości
zadania, organizując imprezę, która tak
licznie zgromadziła sympatyków Orkiestry.
Ci, którzy otworzyli swoje portfele otworzyli także swoje serca, aby nieść pomoc
tym, którzy jej najbardziej potrzebują.
Pełna relacja z imprezy oraz lista darczyńców dostępna na profilu facebookowym –
Sztab WOŚP Ogrodzieniec.

Koncert Noworoczny
cd. ze str. 1
Dużą pomoc w tych staraniach zapewnił nam pan Stefan Łebek, który od początku
jako kapelmistrz prowadzi orkiestrę. Do naszej propozycji
przekonali się rodzice i opiekunowie dzieci, którzy zachęcili swe pociechy do nauki
gry – tymi słowami Burmistrz
A. Mikulski przypomniał początki orkiestry i podziękował
osobom i instytucjom zaangażowanym w jej rozwój.
Repertuar orkiestry jest
wszechstronny i urozmaicony - od muzyki klasycznej
do muzyki filmowej i rozrywkowej. Tego wieczora w rolę
dyrygenta wcieliła się Iga Łypaczewska.
Młodzi muzycy uważają, że
muzyka nie zna wieku i można nią cieszyć się zawsze,
bez względu na to ile się ma
lat. Dlatego jedna z członkiń orkiestry Marta Skowron
zaprosiła Zespół Echo do
wspólnego występu. Marta
przygotowała razem z seniorami pieśń z opery. G.
Verdiego Nabucco (Chór Niewolników). Ten utwór Marta

zaśpiewała we Włoszech, w
Lavis, podczas lipcowego
pobytu Orkiestry, podbijając
serca publiczności. Sobotnie wykonanie utworu było
równie piękne, za co artyści
zostali nagrodzeni gromkimi
brawami, a Marta otrzymała
bukiet kwiatów od Zespołu
Echo za pomysł i przygotowanie. Oba zespoły wykonały także znaną piosenkę
H. Kunickiej „Orkiestry dęte”,
która utwierdziła wszystkich,
że „jest w orkiestrach dętych
jakaś siła”. Wieczór uatrakcyjniły występy Kadetek i Juniorek z Zespołu Mażoretek
„Fantazja” oraz dzieci uczestniczące na zajęcia baletowo-taneczne w MGOK w Ogrodzieńcu. Kadetki i Juniorki,
przygotowane przez instruktorki: Agatę Barteczko i Annę
Malinowską zaprezentowały
najnowsze układy choreograficzne, które przygotowują
już z myślą o Mistrzostwach
Polski. Najmłodsi uczestnicy imprezy – dzieci z grupy
baletowej pod kierunkiem
Katarzyny
Gałązki-Biedul
wystąpiły w dwóch układach

Marta Bejgier

– tanecznym z elementami
baletu oraz w etiudzie „Ulepimy bałwanka”. Dzieciaki po
raz pierwszy wystąpiły przed
tak liczną publicznością, ale
ciężar występu wspaniale
udźwignęły, choć ćwiczą od
niedawna, bo od września
2016r.
Jak na urodziny przystało,
nie zabrakło przygotowanego przez mamy członków
Orkiestry tortu, którym solenizanci poczęstowali całą
publiczność. Były życzenia
od parlamentarzystów: Beaty Małeckiej-Libery, Anny
Nemś i Waldemara Andzela,
wicemarszałka Województwa
Śląskiego Stanisława Dąbrowy. Młodzież podziękowała
Burmistrzowi A. Mikulskiemu
za to, że jest „dobrym duchem zespołu”. Młodzi ludzie nie zapomnieli także o
życzeniach dla swoich babć i
dziadków, z okazji przypadającego w tym dniu ich święta.
Kolejny koncert za rok – w
trzecią sobotę stycznia 2018
roku.
Fotorelacja na stronie:
www.ogrodzieniec.pl
Joanna Piwowarczyk
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Korekta: Zespół

Ogromne podziękowania kieruję do wolontariuszy, którzy dzielnie walczyli z ujemną temperaturą i z uśmiechem zbierali pieniądze.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację oraz obsługę techniczną.
Dziękuję uczestnikom turnieju siatkówki,
Dziękuję sponsorom i darczyńcom zaangażowanym w Finał.
Dziękuję artystom, którzy uświetnili swoją obecnością 25. Finał
Szczególne podziękowania składam wszystkim Gościom, którzy licznie przybyli do szkoły zagrać z nami 25. raz.
To dzięki Wam wszystkim Sztab w Ogrodzieńcu pobił kolejny rekord zebranej kwoty dla
dzieci i osób starszych!
Dziękuję za obecność, wsparcie i przybycie!
Z wielkim uznaniem,
Marcin Stanek
Szef Sztabu WOŚP w Ogrodzieńcu

