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Joanna Piwowarczyk

HIT TEGOROCZNYCH WAKACJI!
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
w Ogrodzieńcu
zaprasza dzieci na
JEDYNĄ, SZALONĄ,
NIEPOWTARZALNĄ NOC
TAJEMNIC DOMU KULTURY
1 lipca 2017r. start godz. 21.00
W programie: nocny seans filmowy,
gry i zabawy integracyjne
Zapisy w biurze MGOK lub pod
numerem telefonu (32) 67 32 044
Max. liczba uczestników 20 osób.
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodzieńcu,
oraz Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec,
mają zaszczyt zaprosić
Mieszkańców Gminy Ogrodzieniec
na obchody jubileuszu 100 lecia OSP w Ogrodzieńcu
Uroczystość odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2017r.

W dniu 20 czerwca w Kiełkowicach w Zajeździe Agroturystycznym „Kaja” odbyło się spotkanie wszystkich
zespołów śpiewaczych, działających przy MGOK w
Ogrodzieńcu. Okazją do spotkania integracyjnego naszych artystów był jubileusz 20-lecia Zespołu Echo. Na
spotkanie zostali zaproszeni: Seniorzy z Ogrodzieńca,
Zespół Folklorystyczny „Wrzos” z Ryczowa-Kolonii oraz
Zespół Ryczowianki z Ryczowa. Gospodarzem spotkania był Zespół „Echo”, który na tę okazję przygotował
jubileuszowy koncert połączony ze wspomnieniami najważniejszych wydarzeń artystycznej drogi. A było się
czym pochwalić, ponieważ zespół uczestniczył w bardzo
wielu przeglądach, konkursach i galach śpiewaczych. To
że Echo jest ozdobą naszych gminnych uroczystości nie
trzeba nikomu przypominać. Zespół zawsze ambitnie

Żegnaj szkoło
W piątek, 23 czerwca br. we wszystkich szkołach
naszej gminy odbyły się uroczyste akademie, na
których podsumowano rok szkolny 2016/17,
wręczono świadectwa i dyplomy uczniom oraz
absolwentom Gimnazjum w Ogrodzieńcu.
W naszej gminie rok szkolny 2016/17 w szkołach podstawowych zakończyło 452 uczniów. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu 239 uczniów, w Szkole
Podstawowej w Gieble 93 uczniów, w Szkole Podstawowej w Ryczowie 71 uczniów, w Szkole Podstawowej
Fundacji „Elementarz” w Podzamczu 49 uczniów. W bieżącym roku szkolnym III klasy Gimnazjum w Ogrodzieńcu
ukończyło 74 absolwentów, a 138 uczniów będzie kontynuowało naukę.
Życzymy udanych, pełnych wrażeń i słońca wakacji.
JP

podchodzi do przygotowania repertuaru, dostosowując
go do charakteru imprezy, na której ma wystąpić. Piosenki są okraszone odpowiednim komentarzem, okolicznościowymi rymami i humorystycznymi wierszykami. Zespół w swych zasobach ma 320 piosenek, a na
koncie wiele występów, nie tylko w gminie Ogrodzieniec.
Przypomnieć należy, że Echo w swej 20-letniej historii
wystąpiło na wielu przeglądach, koncertach i galach w
całym kraju, m.in. w Międzyzdrojach, Suszcu, Siewierzu,
Psarach, Hucisku, skąd zawsze wracali z wyróżnieniami
i dyplomami za zdobyte czołowe miejsca. Na Spotkaniach Artystycznych w Międzyzdrojach zespół wystąpił
siedem razy, odnosząc sukces już podczas pierwszego
występu w roku 2003, zajmując III miejsce na 75 występujących zespołów z całego kraju.
cd na str. 2

Porządek obchodów:
14:30 Przyjazd jednostek i uformowanie szyków pod
strażnicą OSP w Ogrodzieńcu
15:00 Msza Święta w Kościele pw. Przemienienia
Pańskiego w Ogrodzieńcu
16:00 Przemarsz ulicami miasta z kościoła w asyście
Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej na plac
uroczystości (skwer za MGOK w Ogrodzieńcu,
Plac Wolności 24)
16:30 Uroczystości Jubileuszowe
18:00 Rozpoczęcie części artystycznej
20:00 Występ Kabaretu DNO
21:00 Zabawa taneczna
Szczegółowe informacje dotyczące
wydarzenia na plakatach.
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Dzisiejsze wspólne spotkanie to
utrwalenie więzi w naszej lokalnej społeczności. Wasza działalność to wyraz artystycznych
pasji i szerzenia kultury. Gdyby
zespół chciał wyśpiewać cały
swój repertuar, czyli 320 piosenek, to słuchalibyśmy ich ponad
20 godzin –zwrócił się do jubilatów Burmistrz Miasta i Gminy
A. Mikulski, który wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej
Z. Podsiadło wręczył każdemu
słodkie podarunki. Przybyli goście składali jubilatom gratulacje
i życzenia wszystkiego najlepszego i dalszych sukcesów. Nie
zabrakło urodzinowego tortu,
podarowanego przez przedstawicieli Zarządu Starostwa Powiatowego w Zawierciu – starostę Krzysztofa Wronę oraz Marię
Milejską i Cezarego Barczyka,
którym jubilaci poczęstowali
wszystkich gości.
Miłym akcentem było zaproszenie dawnych członków zespołu
do wspólnego śpiewania piosenek. Dla jubilatów wystąpili także z krótkim koncertem muzyki
rozrywkowej Kaja Kosowska
(pianino) i Krzysztof Woźniczko
(skrzypce). A Zespół „Ryczowianki” zafundował słuchaczom
wiązankę na ludową nutę. Występy bardzo podobały się publiczności, która artystów nagradzała gromkimi brawami.
Zespół pragnie nieść radość –
tak zwróciła się do zebranych
gości Ewa Pilarska, która w
imieniu zespołu podziękowała za
przybycie, życzenia oraz wspólną zabawę.
Joanna Piwowarczyk

Studyjnie po Morawskim Krasie
Przyzwyczailiśmy się do krajobrazu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, wielu zamków, skał i jaskiń.
Warto zobaczyć jak natura kształtuje nasz krajobraz, jakim pięknem i dziedzictwem nas obdarza
w innych miejscach.
O tym, że natura bywa hojna i
jak korzystają z niej ludzie, mogli
przekonać się uczestnicy wyjazdu szkoleniowego do Czech. W
dniach 8-10 czerwca br. przedstawiciele Rady Miejskiej w Ogro-

dzieńcu oraz Urzędu Miasta i
Gminy mieli możliwość poznania
okolic Blanska i CHKO Morawskiego Krasu, czyli Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Ponadto wzięli udział w kilku spotkaniach m.in. z panem Leoš’iem
Štefka, szefem Administracji
Morawskiego Krasu; panem Ivo
Polák’iem, burmistrzem miasta
Blansko; panią Anną Bayerová,
zastępcą burmistrza miasteczka
Jedovnice oraz właścicielem ho-

telu „Skalny Młyn”.
Uczestnicy podziwiali piękno
morawskich jaskiń: „Výpustek” o
militarnym charakterze z parkiem
maszyn przemysłowych np. tokarek, obrabiarek oraz ekspozycją
muzealną i znaleziskami szkieletów niedźwiedzia jaskiniowego;
„Punkevní” z podziemnym rejsem
i dnem przepaści „Macocha”;
„Sloupsko-Šošůvské” z pokazem
polowania na mamuta w jaskini
Kůlna; „Balcarka” z ekspozycją

łowców reniferów i koni z epoki magdaleńskiej; „Kateřinská” z
dwiema olbrzymimi salami.
Duże wrażenie wywarła Křtina –
barokowa świątynia, a zarazem
narodowy zabytek kultury Republiki Czeskiej, „Dom przyrody Mo-

rawskiego Krasu” – ośrodek edukacyjny, wypożyczalnię rowerów
w miasteczku Jedovnice.
Uczestnicy poznali wiele przykładów prywatnej i samorządowej
inicjatywy w zakresie turystyki.
Iwona Rajca
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Z notatnika burmistrza

19 maja Burmistrz Miasta i
Gminy spotkał się z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w sprawie
dalszej współpracy gminy
i spółdzielni. Na spotkaniu
zdecydowano o wspólnym
urządzeniu na Osiedlu Elizy Orzeszkowej siłowni na
świeżym powietrzu i placu
zabaw dla dzieci. Nowa inwestycja powstanie jeszcze
w tym roku.
26 maja w Urzędzie Marszałkowskim
Burmistrz
podpisał umowę na dofinansowanie ze środków
programu PROW zakupu i
montażu infrastruktury okołoturystycznej, w skład której wchodzić będzie m.in.
szalet miejski.
30 maja w siedzibie Przedsiębiorstwa
Komunalnego Ogrodzieniec odbyło
się Walne Zgromadzenie

Wspólników, na którym
zatwierdzono sprawozdanie finansowe spółki za rok
ubiegły i udzielono zarządowi absolutorium.
30 maja odbyło się posiedzenie Rady Społecznej
SPZOZ, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2016.
31 maja w Komendzie Powiatowej PSP w Zawierciu
odbyła się uroczystość
przekazania obowiązków
komendanta w zawiązku
z odejściem na emeryturę
bryg. Marka Fiutaka. Obowiązki komendanta powiatowego PSP zostały powierzone mł. bryg. Arturowi
Łągiewce.
3 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” w Ogrodzieńcu,
na którym zatwierdzono

nie, a także zatwierdzono
sprawozdania finansowe za
rok ubiegły i udzielono absolutorium zarządowi. Gmina Ogrodzieniec jest beneficjentem kilku programów
dofinansowanych ze środków UE m.in. na uzbrojenie
terenów inwestycyjnych na
obszarze byłej cementowni, rozbudowa przedszkola
w Ogrodzieńcu, wymianę
dachów azbestowych w
budynkach gminnych, a w
najbliższym czasie gmina
będzie się starać o uzyskanie dofinansowania na
termomodernizację
budynków gminnych, remont
pomieszczeń w Domu Kultury oraz dofinansowanie
wymiany dachów azbestowych dla mieszkańców.
Na chwilę obecną wartość
pozyskanych środków na
mieszkańca gminy to ponad 1200zł, przy średniej na
województwo ok. 300 zł na
mieszkańca.
14 czerwca w Domu Kultury odbył się koncert galowy
uczestników zajęć muzycznych, prowadzonych przez
instruktorów MGOK. W
tym samym dniu w Szkole
Podstawowej w Ryczowie
odbył się koncert uczniów
uczęszczających na naukę
śpiewu i gry na instrumen-

bilans za rok ubiegły oraz
udzielono absolutorium dla
zarządu.
7 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku
akademickiego 2016/17
UTW w Ogrodzieńcu, działającego przy MGOK. W
tym roku nasz UTW obchodzi jubileusz 5-lecia działalności.
8 – 10 czerwca radni Rady
Miejskiej oraz Burmistrz
przebywali na szkoleniu
wyjazdowym w Morawskim
Krasie w Czechach. Szkolenie poświęcone było wymianie doświadczeń z gminami czeskimi w zakresie
obsługi ruchu turystycznego, infrastruktury okołoturystycznej i organizacji imprez
turystycznych. W programie
wyjazdu było zwiedzanie jaskiń Morawskiego Krasu,
infrastruktury rowerowej,
atrakcji przyrodniczych.
13 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie gmin
Subregionu
Centralnego
Województwa Śląskiego,
na którym omówiono aktualny stan wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Turystycznych w województwie
śląskim, omówiono najbliższe planowane konkursy,
w których gminy mogą
ubiegać się o dofinansowa-
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naszej gminie rok szkolny w szkołach podstawowych zakończyło 452
uczniów, w tym: Zespół
Szkolno-Przedszkolny w
Ogrodzieńcu 239 uczniów,
Szkoła Podstawowa w
Gieble 93 uczniów, Szkoła
Podstawowa w Ryczowie
71 uczniów, Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Podzamczu 49
uczniów. W bieżącym roku
szkolnym III klasy Gimnazjum w Ogrodzieńcu ukończyło 74 absolwentów, a
138 uczniów będzie kontynuowało naukę.
26 czerwca miało miejsce
oficjalne otwarcie placówki Śląskiego Banku
Spółdzielczego „Silesia” w
Katowicach, mieszczącym
się w budynku Urzędu
Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu. Silesia Bank jest
następcą prawnym Banku
Spółdzielczego Zawiercie,
który został włączony do
banku z Katowic decyzją
Komisji Nadzoru Finansowego. Nowe władze banku zakończyły trwający od
wielu lat spór o pomieszczenia w budynku urzędu oraz zawarły z gminą
Ogrodzieniec umowę na
najem lokalu w dawnej
siedzibie BS Zawiercie.
Dotychczasowi
klienci
BS Zawiercie są klientami
Banku Silesia.

tach muzycznych.
17 czerwca w MGOK odbyło się zakończenie III roku
UDO Ogrodzieniec.
19 czerwca w Urzędzie
Marszałkowskim Burmistrz
podpisał umowę na dofinansowanie z PROW budowy siłowni i placów zabaw
na terenie gminy Ogrodzieniec. Dzięki dofinansowaniu UE jeszcze w tym roku
powstaną nowe siłownie
na świeżym powietrzu w
Ogrodzieńcu, Kiełkowicach,
Gieble oraz rozbudowana
zostanie siłownia w Ryczowie i Ryczowie Kolonii.
20 czerwca w Kiełkowicach
w Zajeździe Agroturystycznym „Kaja” odbyło się spotkanie wszystkich zespołów
śpiewaczych, działających
przy MGOK w Ogrodzieńcu. Okazją do spotkania
integracyjnego naszych artystów był jubileusz 20-lecia
Zespołu Echo. Na spotkanie
zostali zaproszeni: Seniorzy z Ogrodzieńca, Zespół
Folklorystyczny „Wrzos” z
Ryczowa-Kolonii oraz Zespół Ryczowianki z Ryczowa. Gospodarzem spotkania był Zespół „Echo”.
23 czerwca – po uroczystościach
zakończenia
roku szkolnego 2016/17
rozpoczęły się wakacje. W

ZAMEK OGRODZIENIECKI ZAPRASZA
GMINNE INWESTYCJE – CZERWIEC 2017r.

Połowa roku, początek wakacji i w końcu upragnione lato z wymarzoną pogodą
gwarantują doskonałe warunki do rozpoczynania nowych i kontynuacji gminnych
przedsięwzięć i inwestycji, które wkroczyły w decydującą fazę.
I. W ramach „Uzbrojenia terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej”
rozpoczęto roboty ziemne w zakresie budowy drogi wewnętrznej, ponadto
dokonano rozbiórki budynków pozostałych po cementowni, kontynuowane są
prace przy budowie kanalizacji deszczowej, sieciach elektroenergetycznych
i teletechnicznych. Planowany termin zakończenia zadania to koniec
października br.

ZAMEK OGRODZIENIEC
8-9 LIPCA 2017

II. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy nadzoru
autorskiego nad realizacją zadania „Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej
Strefy Inwestycyjnej”.
III. Nieprzerwanie trwają prace przy przebudowie odcinka ul. Kościuszki w
Ogrodzieńcu. Serdecznie przepraszamy za utrudnienia i jednocześnie
prosimy o cierpliwość i zachowanie szczególnej ostrożności na tym odcinku
drogi.

ZAMEK OGRODZIENIEC
8-9 LIPCA 2017
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Dzień otwartej remizy
w Kiełkowicach
W dniu 4 czerwca z okazji Dnia Dziecka strażacy z OSP Kiełkowice zaprosili do swojej strażnicy najmłodszych mieszkańców wraz z rodzicami. Spotkanie rozpoczęło się od
przedstawienia historii jednostki. Następnie dzieci w towarzystwie rodziców i strażaków
mogli zwiedzić Izbę Tradycji Pożarniczych Gminy Ogrodzieniec zlokalizowaną w jednej z
sal naszej strażnicy. W Izbie Tradycji zwiedzający mogli zobaczyć między innymi pompę
ręczną, motopompy M-400 oraz M-800, agregat oddymiający, pompę szlamową Andoria, radiostacje samochodowe i nasobne, mundury strażackie, hełmy bojowe, prądownice oraz zdjęcia, z których najstarsze pochodzą z lat 30 ubiegłego wieku. Nasi milusińscy
zwrócili uwagę na kolekcję samochodów pożarniczych, która została zakupiona przez
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego. Z „muzeum” przeszliśmy do pokoju Zarządu OSP,
w którym nasi goście mogli obejrzeć prezentację multimedialną na temat działalności
strażaków OSP oraz przyjrzeć się zgromadzonym pucharom wywalczonym na zawodach sportowo-pożarniczych oraz na turniejach halowej piłki nożnej i tenisa stołowego. Jednakże największym zainteresowaniem cieszyły się nasze wozy pożarnicze wraz
z wyposażeniem. Podczas pokazu strażacy wyjechali do „ugaszenia pożaru słomy”. Do
akcji wyruszył samochód GBA oraz GLM Ford. Zastęp GBA ustawił kurtynę wodną, która
odgrodziła „ścianę ognia” od pobliskiego zagajnika a rota strażaków w aparatach ODO
podała prąd wody na palącą się słomę. Zadaniem zastępu GLM było podanie wody ze
zbiornika do samochodu GBA. Do przepompowania wody wykorzystano pompę szlamową KTH-80. Po zakończeniu pokazu nasi goście powrócili do strażnicy, gdzie czekały
na nich napoje oraz słodycze. Każdy z milusińskich otrzymał również drobne upominki,
przekazane przez Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Na koniec zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie oraz padła obietnica, że spotkamy się ponownie za rok w pierwszą
niedzielę czerwca.
Dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzejowi Mikulskiemu za przekazanie upominków oraz Radnej Rady Miejskiej Elżbiecie Stanek, Sołtysowi Sołectwa
Kiełkowice Annie Szlachcie, członkom Rady Sołeckiej Grażynie Mędreckiej i Jadwidze
Radosz za przekazanie słodyczy dla naszych najmłodszych gości.
Prezes OSP Kiełkowice - Jan Chudek

Dzień Dziecka
w Świetlicy Środowiskowej
Wychowankom Świetlicy Środowiskowej z siedzibą w Gimnazjum w Ogrodzieńcu tegoroczny Dzień Dziecka upłynął pod znakiem szalonej zabawy. 7 czerwca 2017 r. za halą
Gimnazjum rozstawiony został dmuchany zamek, który okazał się niezwykłą atrakcją dla
dzieci. Przed wejściem każdy z uczestników został zapoznany z regulaminem bezpiecznego korzystania z urządzenia. Prawie trzy godziny dzieci zjeżdżały, skakały i wykonywały
różne akrobacje, a uśmiech nie znikał z ich twarzy. W przerwach można było puszczać
bańki mydlane, a chętnym ozdabiano twarze kolorowymi rysunkami.
Serdecznie dziękujemy pani Ewelinie Urbańczyk za zorganizowanie imprezy i malowanie
twarzy oraz panu Damianowi Bugajowi, właścicielowi firmy ”Kubaniki” za bezpłatne udostępnienie urządzenia wraz z obsługą.
Anna Jurczak

Dzień Dziecka z MGOK
W czwartek 1 czerwca 2017r. w godz. 17.00 do 19.00 skwer przy Placu Wolności zamienił się w plac budowy a to za sprawą Boba Budowniczego i jego ekipy. Animatorzy
przygotowali trzy stanowiska, w których dzieciaki mogły budować z kloców, malować
ulubione postaci z bajki oraz pobawić się z Betoniarką Dizzy. Były również konkursy z
nagrodami dla dzieci oraz konkurencje dla całych rodzin. Te wszystkie atrakcje Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu oraz Biuro Organizacji Imprez i Eventów „Czarny
Rycerz” zorganizowali z okazji Dnia Dziecka.
Na imprezie pojawili się również druhowie OSP Ogrodzieniec, którzy przygotowali dla
dzieciaków strażackie konkursy z nagrodami. Można było obejrzeć wozy gaśnicze i choć
przez chwilę poczuć się jak strażak. Pogoda dopisała, było barwnie, kolorowo i radośnie. Najpiękniejszym prezentem dla nas organizatorów tego dnia był przede wszystkim
uśmiech dzieci.
Marta Bejgier
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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
F.H.U.

BART-POL

USŁUGI
ASENIZACYJNE
wywóz nieczystości płynnych

tel. 500 709 342
Obsługujemy gminy:
Ogrodzieniec, Łazy, Zawiercie,
Pilica, Klucze
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Ryczów ul.Ogrodzieniecka 7

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu

zaprasza na JURAJSKIE GRANIE I ŚPIEWANIE
23 lipca 2017r. (niedziela)
godz. 17.00 skwer przy Placu Wolności
Szczegóły wkrótce na plakatach

KULTURAlne wakacje 2017
31.07. 2017r. (poniedziałek)
16.00 – 17.30 – Wakacyjne Studio Wyobraźni
01.08.2017r. (wtorek)
11.00 – Spotkanie z funkcjonariuszami policji w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2017”
15.00 – 17.00 – Zajęcia plastyczne w Pracowni Artystycznej
02.08.2017r. (środa)
10.00 – Ogrodzieniecka pustynia – fakty i
mity – wycieczka piesza
03.08.2017r. (czwartek)
10.00 – piesza wycieczka do Parku Rozrywki w Podzamczu
04.08.2017r. (piątek)
11.00 – Wakacyjna gazetka – warsztaty
dziennikarskie
21.00 – Seans Letniego Kina
07.08.2017r. (poniedziałek)
11.00 – 13.00 - Zajęcia plastyczne w Pracowni Artystycznej
16.00 – 17.30 – Wakacyjne Studio Wyobraźni
08.08.2017r. (wtorek)
11.00 – 13.00 – Zajęcia plastyczne w Pracowni Artystycznej
09.08.2017r. (środa)
11.00 – Wakacyjna gazetka – warsztaty
dziennikarskie
10.08.2017r. (czwartek)
11.00 – 13.00 - Zajęcia plastyczne w Pracowni Artystycznej
14.00 – 16.00 – Rękodzieło łączy pokolenia – zajęcia rękodzieła artystycznego
z słuchaczkami UTW w Ogrodzieńcu
11.08.2017r. (piątek)
11.00 – Wakacyjna gazetka – warsztaty
dziennikarskie
14.08.2017r. (poniedziałek)
11.00 – Wakacyjna gazetka – warsztaty
dziennikarskie
14.00 – 16.00 – Rękodzieło łączy pokolenia – zajęcia rękodzieła artystycznego z
słuchaczkami UTW w Ogrodzieńcu

16.08.2017r. (środa)
16.00 – Otwarte warsztaty muzyczno –
wokalne
17.08.2017r. (czwartek)
11.00 – 13.00 – Zajęcia z grupą kadetek
Zespołu Mażoretek „Fantazja” w Ogrodzieńcu
17.00 - Spotkanie ze strażakami w ramach
akcji „Bezpieczne wakacje 2017”
18.08.2017r. (piątek)
21.00 – Seans Letniego Kina
21.08.2017r. (poniedziałek)
16.00 – 17.30 – Wakacyjne Studio Wyobraźni
22.08.2017r. (wtorek)
10.00 – Wycieczka piesza historyczno –
przyrodnicza do Prochowni
23.08.2017r. (środa)
16.00 – Otwarte warsztaty muzyczno –
wokalne
24.08.2017r. (czwartek)
11.00 – 13.00 – Zajęcia z grupą kadetek
Zespołu Mażoretek „Fantazja” w Ogrodzieńcu
25.08, 26.08., 27.08. 2017r.
Święto Gminy Ogrodzieniec
28.08.2017r. (poniedziałek)
16.00 – 17.30 – Wakacyjne Studio Wyobraźni
29.08.2017r. (wtorek)
Wycieczka autokarowa na zakończenie
wakacji dla całych rodzin
30.08.2017r. (środa)
10.00 – Piesza wycieczka na Krępę (ognisko i kiełbaski)
31.08.2017r. (czwartek)
17.00 – Taneczne zakończenie wakacji –
skwer przy Placu Wolności
* Zajęcia plastyczne w Pracowni Artystycznej podczas wakacji będą się odbywać w
różnych blokach tematycznych: zajęcia z
malarstwa, zabawy z gliną, zajęcia w plenerze.
Bloki zajęciowe będą uzależnione od liczby
uczestników zajęć oraz od pogody.

10.07. – 14.07.2017r. Wakacje z Kulturą w Mokrusie
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w harmonogramie zajęć
bez podawania przyczyn.
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TYLKO ZE

SKOK SZOPIENICE
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WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA
NOWOŚĆ!
FARBY DULUX

MGOK ZAPRASZA
Zapraszamy do uczestnictwa w letnich zajęciach
plastycznych w Pracowni Artystycznej
prowadzonej w MGOK w Ogrodzieńcu.
Zajęcia adresowane są do dorosłych chcących
twórczo spędzić czas. Podejmowane będą techniki
rysunkowe, malarskie, rzeźbiarskie
oraz zdobnicze. Szczegółowe informacje dostępne
w Biurze MGOK w Ogrodzieńcu.
Tel. 326732044

W dniu 31 maja br. odbyło się spotkanie mieszkańców z
posłem na Sejm RP Ewą Malik. Parlamentarzystka przybyła
do Ogrodzieńca na zaproszenie miejscowego koła PiS. Na
spotkaniu pani poseł przybliżyła swoją działalność w służbie
publicznej – prace w komisjach sejmowych oraz działania
w terenie, który obejmuje okręg wyborczy Sosnowiec. Zebrani mieszkańcy zadawali pytania dotyczące aktualnych
prac w Sejmie RP, m.in. w sprawie reformy sądownictwa,
prawa wyborczego, środków na inwestycje, itp.
JP

OGŁOSZENIE PŁATNE

Spotkanie z posłem
na Sejm RP Ewą Malik
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Zamkowe legendy
W dniu 9 czerwca w Szkole Podstawowej Fundacji
„Elementarz” w Podzamczu licznie zgromadzona publiczność obejrzała spektakl teatralny pt.
„Zamkowe legendy” w wykonaniu uczniów klas IV-VI,
należących do koła teatralnego. W barwnym widowisku pojawiały się postacie
rodu Bonerów, okrutnego
kasztelana Warszyckiego,
nieszczęśliwie zakochanej
Olimpii, starego Anzelma...
Młodzi aktorzy przygotowywali się pod kierunkiem
pani Ewy Łapy – nauczyciela języka polskiego i
opiekuna grupy, a zarazem
autora tekstu.
„Zamkowe legendy” po-

kazujemy po raz pierwszy. Występ ma na celu
ukazanie historii, tradycji,
legend i piękna tego miejsca. Impreza skierowana
jest do całego środowiska,
do rodziców, wszystkich
mieszkańców oraz uczniów
– mówi Ewa Łapa.
Na zakończenie spektaklu
odbył się pokaz tańca dawnego w wykonaniu grupy
uczniów klas młodszych,
pod kierunkiem pani Małgorzaty Maciążek. Rekwizyty i stroje przygotowała
pani Małgorzata Rudy.
Pani Ewa jest nietuzinkową
nauczycielką - szerzy wśród
uczniów lokalny patriotyzm.
Dzieci z otwartymi buziami
słuchają legend. Jest inicja-

CZERWIEC-LIPIEC 2017
torką konkursu plastycznego, którego prace można
oglądać na szkolnym korytarzu – mówi Małgorzata
Maciążek, nauczycielka SP
w Podzamczu.
Młodzi aktorzy bardzo ambitnie podeszli do swoich
ról. I choć jak sami mówili
trema ich nie opuszczała,
zadanie wykonali wspaniale, za co otrzymali wielkie
brawa od publiczności i
podziękowania od pani dyrektor Małgorzaty Szar.
Przedstawienia koła teatralnego są urozmaiceniem życia społeczności
szkolnej oraz mieszkańców Podzamcza. Co roku
uczniowie wraz z opiekunem przygotowują „Jasełka”, które cieszą się dużą
popularnością.
Szkolne wydarzenie mia-

ło dodatkową atrakcję w
formie opowieści o Słowianach i ich życiu w
czasach jeszcze sprzed
Chrztu Polski. Prezentację
przedstawił Michał Łapa,
młody pasjonat sztuki słowiańskiej, który opowiedział o codziennym życiu,
wierzeniach i zwyczajach
naszych przodków. Michał
zgromadził sporą kolekcję
akcesoriów i przedmiotów
związanych z życiem Słowian, np. kieliszek gliniany,
gwizdek, figurka Świętowida, sakiewki, gwoździe-ćwieki, noże, nożyczki,
elementy zbroi-kolczugi.
Część z nich wykonał sam
wzorując się na oryginałach.
Joanna Piwowarczyk

13-stka w lesie nie Pasja i wiedza
musi być pechowa przyrodnicza

Pod takim hasłem odbyła się 31 maja 2017r. XIII Spartakiada leśna organizowana przez Nadleśnictwo Siewierz.
Biorąc w niej udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1
w Ogrodzieńcu : Tymoteusz Czelakowski, Mateusz Surowiec, Emilia Waszkiewicz oraz szkoły Podstawowej Fundacji Elementarz w Podzamczu: Julia Kaziród, Julia Wydra,
Maciej Słowik, pod kierunkiem pani Małgorzaty Janoskiej,
prezentowali szeroko pojętą wiedzę o przyrodzie ojczystej,
znajomość podstawowych gatunków drzew i krzewów,
gatunków runa leśnego oraz zwierząt występujących w
naszych lasach. Nie było łatwo, ale nasi uczniowie poradzili sobie świetnie, zarówno w terenie rozpoznając gatunki
roślin i zwierząt, jak i wykazując się dużą wiedzą z zakresu
ekologii, leśnictwa i biologii. Wyróżnienie uzyskali – uczniowie z Ogrodzieńca, a uczniowie z Podzamcza przywieźli
puchary, zdobywając III miejsce . Jest to ogromny sukces,
gdyż drużyn z całego Nadleśnictwa było sporo i to bardzo
dobrze przygotowanych. Gratulujemy!
Red.

Tymoteusz Czelakowski i Mateusz Surowiec, uczniowie kl.
VI b Szkoły Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu zostali laureatami VIII Powiatowego Konkursu z Przyrody. 19 czerwca 2017r. uroczysta gala wręczenia dyplomów w Poraju,
była sympatycznym przeżyciem dla chłopców, rodziców
i dyrekcji. Sukces laureatów, to uwieńczenie wcale niełatwej ich pracy. Zachęcałam, mobilizowałam, wymagałam,
ale warto było. Teraz jestem bardzo dumna z uczniów,
a rodzicom serdecznie gratuluję. Sukces odnieśliśmy
wspólnie: uczniowie, rodzice, nauczyciel przyrody, szkoła
i gmina. Praca z chłopcami pełnymi zapału, była przyjemnością, chociaż wymagała dodatkowego czasu. Bardzo
się cieszę, że Tymek i Mateusz potrafili połączyć pasję z
ogromem wiedzy przyrodniczej. Jak sami określają, udział
w konkursie wymaga dużej pracy, wiele czasu, ćwiczenia
spostrzegawczości i odkrywania tajników otaczającej nas
flory i fauny, ale zachęcają kolegów do pracy.
Małgorzata Janoska

Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej dziewczyn
Drużyna dziewczyn Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu zagrała w turnieju finałowym Mistrzostw Powiatu Zawierciańskiego w piłce nożnej, który odbył się na boisku Orlik SP6 w Zawierciu. W meczu decydującym o wejście do ścisłego
finału reprezentantki SP1 Ogrodzieniec przegrały 0:4 z SP Irządze.
O wiele skuteczniej zagrały w meczu o trzecie miejsce wygrywając z SP Żarnowiec 5:1 a gole zdobyły: Paulina Bogusz
(3) oraz Wiktoria Brodzińska i Nina Sykulska po jednym.
W turnieju zagrały : Maja Natkaniec, Joanna Czaplicka, Nina Sykulska, Wiktoria Brodzińska, Roksana Ptak, Paulina Bogusz (kapitan), Oliwia Gorgoń, Wiktoria Witek. Trener: Jarosław Janik.
Mistrzem powiatu zawierciańskiego została SP6 Zawiercie.

Dla mamy
„Uśmiechnij się Mamo..” taki tytuł nosił koncert okolicznościowy zorganizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek
Kultury w Ogrodzieńcu w dniu 26 maja br. o godz. 17.00
z okazji święta wszystkich mam. Na scenie wystąpili Seniorzy z Ogrodzieńca, Zespół Echo oraz sekcja literacka
działająca przy UTW w Ogrodzieńcu. Zespoły tradycyjnie
zadbały o muzyczną ucztę dla ucha, sekcja literacka wypełniła całość pięknymi wierszami oraz zabarwieniem kabaretowym. Popołudnie upłynęło w uroczej atmosferze,
zakończony oczywiście życzeniami dla wszystkich mam.
Marta Bejgier
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Komunijna moda część II
Dzisiaj tak, jak obiecywałam w poprzedniej gawędzie dalsze zdjęcia komunijne. Korzystam przede wszystkim z rodzinnych albumów, żeby nie narazić się na zarzut nieuprawnionego wykorzystania wizerunku, więc znam osoby przedstawione na tych
zdjęciach. Można prześledzić przy okazji dzieje rodziny, odnaleźć rodzinne podobieństwa.
Najstarsze z tych zdjęć przedstawia moją mamę z trzema innymi dziewczynkami oraz
księdzem Podkopałem. Niestety nie dopytałam o nazwiska tych dziewczynek, więc
może ktoś z Państwa rozpozna prababcię czy babcię na tym zdjęciu. Zdjęcie zrobione chyba w 1928 roku. Pierwsza stojąca z prawej to moja mama Zofia Rozlał. I
moje zdjęcie z 1960 roku. Sukieneczki do kolan, białe podkolanówki, białe sandałki,
mirtowe wianuszki z małymi różyczkami, rosnącymi w przydomowych ogródkach.
Na następnym zdjęciu z lat 30. kuzynka mojej mamy, Zofia Podsiadło późniejsza Biedakowa, zwana w rodzinie Ludką. Zdjęcie zrobione przy murze kościelnym i wielkiej
lipie (ciekawe czy to ta przy bramie). Kim są te dwie dziewczynki stojące z obu stron
nie wiem. Zadziwiająco długie świece. Uważne wpatrywanie się w fotografię pokazuje
wiele szczegółów. Następne zdjęcie z 1969 roku – do komunii przystępuje Elżbieta
córka Zofii i Małgorzata Wrótna córka Jadwigi. Dziękuję Marii Wrótnej – Wójcik za
fotografię.
Dwa zdjęcia z „Cementowni” otrzymałam od p. Wiesława Barczyka. Na jednym z lat
30. Józef Merta, pamiętany przez średnie pokolenie społecznik, strażak, zbowidowiec, a na drugim Hania Barczyk z koleżanką – to już lata 60.
Ostatnie zdjęcie zrobione na placu kościelnym już po uroczystości. Jak widać stały
tam stoły i ławy, ponieważ dla dzieci przystępujących do komunii przygotowany był
poczęstunek. Dzieci przystępowały do komunii na czczo, więc zdarzały się omdlenia,
a poza tym najczęściej była to jedyna feta dla uczestników. Pamiętam, że dostaliśmy
po kubku kakao i wielkim ciastku z pianką. Ponieważ razem ze mną do komunii przystępowali synowie przyjaciół moich rodziców, więc wspólnie zjedliśmy obiad, a na deser był czekoladowy pischinger. Prezenty były bardzo skromne, książeczki, pistolety
na kapiszony, słodycze. Ot … i tyle.

Zofia Rozlał - moja mama (stoi od prawej)
ok. 1930 r.
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Zofia Biedak-Podsiadło w środku.
Ogrodzieniec lata 30.

W poprzednim numerze wkradł się błąd w nazwisku ojca p. Lidii Kołodziej (zwanej też
Anną) – to p. Czesław PASZTAK. Prostuję i przepraszam.
To wszystko na dzisiaj. Jak zwykle proszę o zdjęcia i opowieści.
Pozdrawiam serdecznie
Maria Lipka-Stępniewska

Hania Barczyk córka Genowefy i Andrzeja Ogrodzieniec 1960r.
(z lewej). Rok 1960
W środku Maria Lipka-Stępniewska

Od lewej: Stasiu Biedak, Elżbieta Biedak, Małgorzata Wrótna-Garecka, Maria Wrótna-Wójcik, Wanda Wrótna-Rudzińska. 1963r.

Koncert galowy w MGOK
Pasja to miłość do rzeczy, które nawet w najmniejszej postaci dają radość
W środę 14 czerwca br. w Miejsko - Gminnym Ośrodku
Kultury w Ogrodzieńcu odbył się wyjątkowy Koncert Galowy w wykonaniu uczestników nauki gry na instrumentach muzycznych. Efekt całorocznej pracy zaprezentowali
uczniowie sekcji pianina pod kierunkiem instruktora Anny
Janus, sekcji gitary pod kierunkiem instruktora Adama
Sochackiego, i po raz pierwszy sekcji skrzypiec pod kierunkiem Kai Kosowskiej i Krzysztofa Woźniczki. Podczas
koncertu wystąpili także uczestnicy zajęć Studia Wyobraźni
wraz z instruktorem Martyną Brożek. Organizatorzy przygotowali dla wszystkich uczniów pamiątkowe dyplomy, a
dla instruktorów róże. Wszystkim występującym gratulujemy pasji i zaangażowania, życzymy udanych wakacji i
mamy nadzieję, że spotkamy się we wrześniu z nową pozytywną muzyczno-taneczną energią.
Marta Bejgier

Genowefa Merta, Józef Merta, ks. Podkopał. Ogrodzieniec, lata 30.
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Rozmowa z...
Prezesem Klubu
Sportowego Giebło
Adamem Głąbem

Iwona Rajca: Jubileusz piętnastolecia
to dobry czas na pewnego rodzaju
podsumowania.
Klub
Sportowy
Giebło powstał w sierpniu 2002 roku.
Panie Prezesie, jest pan w Klubie od
początku, skąd zatem wziął się pomysł
na utworzenie klubu sportowego?
Adam Głąb: W parafii Giebło, od kiedy
tylko pamiętam, były duże tradycje
piłkarskie. Uczniowie szkoły podstawowej
w Gieble zawsze odnosili sukcesy
w
rozgrywkach
międzyszkolnych
oraz
występowali
w
okolicznych
drużynach piłkarskich. Były także
organizowane mecze piłkarskie pomiędzy
poszczególnymi
miejscowościami.
Trudno mi powiedzieć, dlaczego mając
tak duży potencjał zawodników nikt nie
stworzył warunków do uprawiania sportu
i nie utworzył klubu piłkarskiego. Pomysł
zgłoszenia klubu do rozgrywek powstał
przypadkowo. Rekreacyjnie graliśmy
w piłkę w każde niedzielne południe w
Kiełkowicach i po jednym z takich meczów,
powstał pomysł wykonania boiska
piłkarskiego przy szkole podstawowej
w Gieble. Muszę tu wspomnieć osoby,
które w sposób szczególny zaangażowały
się w prace przy tworzeniu boiska,
byli to Robert Łypaczewski i Wojtek
Szlachta. Ja natomiast, z dużym
wsparciem Jasia (Janusza) Podsiedlika,
byłem za formalnym założeniem klubu
i niezwłocznym zgłoszeniem go do
rozgrywek. I tak się to zaczęło…
IR: Co skłoniło Pana do zaangażowania
się w działalność sportową?
AG: Kiedy zrobiliśmy pierwszy krok i
społecznie wykonaliśmy boisko, to stało
się bodźcem do dalszej pracy. Należało
założyć stowarzyszenie i założyć klub
sportowy, aby można było zgłosić drużynę
do rozgrywek. Na zebraniu założycielskim
pojawiło się ok. 20 zawodników,
musieliśmy powołać zarząd, który
zajmie się formalnościami. Z uwagi, że
pracowałem w tym czasie w Sosnowcu,
gdzie był nasz Podokręg, zostałem
Prezesem Klubu, Wiceprezesem Robert
Łypaczewski a Skarbnikiem Dariusz
Łazasz.
IR: Proszę przybliżyć nam ideę
działania Klubu. Ilu i w jakim wieku
zawodników liczył Klub z 2002 roku?
AG: Ideą działania naszego Klubu jest
zainteresowanie młodzieży kulturą
fizyczną i sportem, podniesienie
umiejętności w zakresie gry w piłkę
nożną, rozwój fizyczny, wypełnienie
wolnego czasu poprzez uczestnictwo
w treningach. Natomiast jeśli chodzi
o wiek zawodników, to po zgłoszeniu
Klubu do rozgrywek musieliśmy
zarejestrować zawodników do gry. W
drużynie seniorów może grać zawodnik,
który ukończył 16 lat, natomiast górnej
granicy nie ma i tak też było u nas. Byli
zawodnicy w różnym wieku.
IR: Ilu w sumie zawodników
reprezentowało barwy KS Giebło

w ciągu piętnastu lat? Skąd skupia
obecnie zawodników, kto tworzy
drużynę sportową?
AG:
Ponad
100
zawodników
reprezentowało
barwy
KSG
w
rozgrywkach seniorskich, oprócz tego
wielu trampkarzy i juniorów. Obecnie
mamy zawodników z całej Gminy
Ogrodzieniec. Niestety coraz więcej
problemów jest z pozyskaniem nowych
zawodników. Młodzież niekoniecznie chce
poświęcać swój czas na systematyczne
treningi i udział w rozgrywkach. Trudno
znaleźć chętne i zaangażowane osoby.
IR: Kto przez te wszystkie lata był
trenerem juniorów, trampkarzy i
seniorów? Kto miał największy wpływ
na ukształtowanie zawodników i
rozwój umiejętności?
AG: Grupami młodzieżowymi przez
ten okres 15 lat zajmowali się trenerzy:
Robert Łypaczewski, Adam Głab i Dawid
Szymusik, natomiast seniorów trenowało
wielu trenerów: Andrzej Kozłowski,
Robert Olmiński, Krzysztof Glanowski,
Rafał Koszowski, Adam Głąb, Andrzej
Lenartowicz, Sławomir Liberski, Dawid
Szymusik.
Największy wpływ na zaszczepienie piłki
nożnej oraz sportu miał Pan Włodzimierz
Mogiła nasz nauczyciel wychowania
fizycznego w Szkole Podstawowej w
Gieble. To on nas uczył przez wiele lat
w szkole podstawowej a po utworzeniu
klubu sportowego spełniły się jego
marzenia i mógł nas wspierać wiedzą i
kibicować nam na meczach zarówno w
Gieble jak i meczach wyjazdowych.
IR: Obecnie Klub jest w klasie B. Co
jest największym osiągnięciem Klubu?
AG: Największym sukcesem KS Giebło
jest awans do klasy A po meczach
barażowych z MKS Poręba. To było
najważniejsze wydarzenie w dziejach
Klubu. Kilka dobrych meczów w
rozgrywkach Pucharu Polski gdzie
udało się nam wyeliminować drużyny z
wyższych klas rozgrywkowych. Obecnie
KSG jest cały czas w czołówce rozgrywek
i zajmuje wysokie miejsca w tabeli.
IR: A największe sukcesy Prezesa? Co
daje panu działalność sportowa, jakie
korzyści?
AG: Największy sukces to przede
wszystkim to, że Klub ciągle działa.
Jesteśmy ze sobą bardzo zżyci, zawiązały
się liczne przyjaźnie, panuje bardzo dobra
atmosfera. Zmieniają się zawodnicy,
ale wszyscy z sympatią wspominają

chwile spędzone w KSG. Zawodnicy
grają społecznie, nie dostają żadnego
wynagrodzenia, a mimo to dojeżdżają
na treningi i mecze. Więc jeśli chodzi o
korzyści, to trzeba powiedzieć jasno, nie
są one finansowe.
IR: Działalność Klubu to przede
wszystkim dbanie o kulturę fizyczną
jej członków, ich rozwój, ale także
spotkania w męskim gronie. Czy Klub
uczy i wychowuje nowe pokolenia?
AG: Oczywiście. Chociaż obecnie nie
mamy drużyny młodzieżowej, ponieważ
brak chętnych do uprawiania piłki nożnej
zmusił nas do rozwiązania drużyn.
Trzeba pamiętać, że poprzez sport
uczymy dyscypliny, systematyczności,
punktualności itp. To też doskonała forma
integracji lokalnej.
IR: Jak Klub radzi sobie z
finansowaniem swojej działalności?
Jakie
jest
podstawowe
źródło
finansowania?
AG: Klub corocznie startuje w konkursie
ogłaszanym przez Gminę Ogrodzieniec
na organizację i prowadzenie zajęć
sportowych.
Otrzymywana
dotacja
stanowi podstawowe źródło finansowe
Klubu. Bez tej formy wsparcia nie
bylibyśmy w stanie sami się utrzymać.
IR: Co finansowane jest z dotacji?
Jak wygląda współpraca z Urzędem
Miasta i Gminy Ogrodzieniec?
AG: Z dotacji opłacamy zakup sprzętu
piłkarskiego, koszty wyjazdów na mecze
oraz inne wydatki związane z udziałem
w zawodach sportowych. Współpraca z
Urzędem Miasta i Gminy Ogrodzieniec
układa się bardzo dobrze.
IR: Poza finansowym wsparciem
bardzo ważna jest pomoc osób
niezwiązanych z piłką nożną. Na kogo
jako Klub możecie liczyć?
AG: Sympatyków Klubu nie brakuje, jednak
nie każdy ma czas udzielać się społecznie.
Oczywiście rodziny nas wspierają. Jak
już wcześniej wspomniałem, przyjaźnimy
się i możemy na siebie liczyć niemalże w
każdej sytuacji.
IR: Jak ważni są w tym wszystkim
kibice?
AG: Tutaj może przytoczę motto,
które widnieje na naszym klubowym
szaliku. Prawdziwi kibice są „Dumni
po zwycięstwie. Wierni po porażce”.
Najbardziej cenieni są kibice, którzy znają
realia sportu i możliwości KS Giebło.
Prawdziwy kibic jest z drużyną na dobre
i na złe.

IR: Wszyscy znają słowa polskiego
trenera Kazimierza Górskiego: „Piłka
jest okrągła, a bramki są dwie, albo
my wygramy, albo oni.”. Czy podzieli
się pan z czytelnikami jakąś klubową
anegdotą, zwyczajami, piłkarskimi
przesądami?
AG: To piękno futbolu. Nie ważne jaka
drużyna, jaki ma budżet, z jakiego miasta,
na boisku każdy ma równe szanse i to jest
piękne, że każdy może wygrać z każdym.
Najważniejsze, aby Klub Sportowy
miał nowych zawodników, aby mógł
uczestniczyć w rozgrywkach sportowych.
IR: Oficjalne barwy Klubu są
pomarańczowe. Tak było od początku,
czy pomarańczowy to ulubiony kolor
Prezesa?
AG: Na zebraniu założycielskim ustalono,
że barwy klubu będą czerwono-niebieskie.
Ale jak to na początku działalności bywa,
uczyliśmy się wszystkiego. Zakupiliśmy
stroje sportowe, w tym jeden komplet
pomarańczowy. Z uwagi ze większość
meczów rozgrywaliśmy w strojach
pomarańczowych, następny komplet
strojów zakupiliśmy pomarańczowy.
Jako nieliczni występowaliśmy w
strojach pomarańczowych i tak już
zostało. Po zmianie statutu ustalono, że
pomarańczowy to nowy kolor Klubu i stąd
KSG nazywany jest pomarańczowi.
IR: Czego życzyłby Pan sobie i
zawodnikom
z
okazji
15-lecia
działalności?
AG: Przede wszystkim chciałbym
podziękować
wszystkim,
którzy
reprezentowali nasze barwy, bo należy
im się szacunek za poświęcenie swojego
czasu i zdrowia. Natomiast jeżeli chodzi
o życzenia, to przede wszystkim to,
żeby znaleźli się następcy, którzy będą
kontynuowali naszą dotychczasową
działalność. 15-lecie działalności należy
ocenić bardzo pozytywnie, ponieważ
przez ten okres jesteśmy cały czas
drużyna liczącą się w rozgrywkach i
reprezentujemy naszą miejscowość i
gminę na terenie całego Zagłębia.
IR: Dziękuję za rozmowę i życzę
wytrwałości oraz zaangażowania w
Waszą działalność, abyście wytrwali w
swojej pasji co najmniej na kolejne 15
lat, a nawet znacznie dłużej.
AG: Dziękuję bardzo. Zapraszam
wszystkich chętnych do gry w naszym
Klubie.
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Wesoła Ferajna w Bytomiu
31 maja 2017 roku odbył się II Bytomski Przegląd Twórczości Artystycznej Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Na scenie Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK
nie zabrakło również naszego Ogrodzienieckiego Uniwersytetu. ,,Wesoła ferajna” – sekcja
literacka UTW - zaprezentowała scenki kabaretowe pt.,, Relacje damsko – męskie”.
W rolach głównych panie: Marianna Guzik, Helena Chyra, Lucja Andrzejewska, Alfreda
Radke, Irena Molenda i Ewa Pilarska. Celem konkursu było promowanie aktywności artystycznej słuchaczy Śląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Panie sprawdziły się na
medal. Gratulujemy!
Beata Stypa -Rus

50zł/rok
W środę 7 czerwca br. o godz. 16.30 odbyła się uroczystość
zakończenia V roku akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu. Pięć lat to okazja
do uczczenia małego jubileuszu, na który organizatorzy przygotowali kilka niespodzianek. Pierwszą z nich było wręczenie dyplomów z „czerwonym paskiem” dla najbardziej
wytrwałych studentów, czyli tych którzy od początku związani są z UTW. Pozostali słuchacze również odebrali pamiątkowe dyplomy. Jak co roku przyznane zostały nagrody
specjalne: za prowadzenie i przygotowanie zajęć UTW, za osobiste zaangażowanie i pomoc w organizowaniu działań UTW oraz wyróżnienia dla sekcji literackiej i sekcji Rzeźba
i Malarstwo.
Uroczystą galę swoją obecnością uświetnili: pani Maria Milejska członek Zarządu Powiatu
Zawierciańskiego, Zygmunt Podsiadło Przewodniczący Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
wraz z radnymi, Andrzej Mikulski Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec, dr inż. Paweł
Sobczak reprezentant Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dorota Cygan Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu, osoby prowadząc sekcje
tematyczne oraz przedstawiciele Rady Naukowo – Programowej UTW.
Co roku zadziwia nas skala podejmowanych działań przez słuchaczy UTW w Ogrodzieńcu, którzy oprócz uczestnictwa w wykładach również intensywnie działają w sekcjach
tematycznych. Tam osoby mogą rozwijać swoje pasje, uczestniczyć w świetnych inicjatywach i robić to z radością, uśmiechem i zaangażowaniem. Gratuluję wszystkim zaangażowanym w działalność ogrodzienieckiego UTW - tymi słowami zwrócił się do słuchaczy
dr inż. Paweł Sobczak z WSB w Dąbrowie Górniczej.
Do podziękowań dołączył Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Mikulski.
W podziękowaniach chciałbym podkreślić rolę Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Było wiele wspólnych przedsięwzięć, które udało nam się zrealizować w ciągu pięciu
lat współpracy. Imponujące jest to, że nasi studenci mogli brać udział w licznych inicjatywach, wydarzeniach i spotkaniach – tymi słowami zwrócił się do zebranych Burmistrz,
który przekazał władzom uczelni podziękowania i pozdrowienia z Ogrodzieńca.
Po części oficjalnej wszyscy wysłuchali recitalu tenora Oskara Jasińskiego, który swoim
ujmującym talentem na chwilę przeniósł nas wszystkich do opery ukazując jej niezwykły
czar. Na zakończenie organizatorzy przygotowali dla wszystkich uczestników gali słodką
niespodziankę w postaci dużego tortu ze świecą z cyferką pięć, którą zdmuchnął Burmistrz Andrzej Mikulski, honorowy słuchacz UTW. Na gali pojawił się jeszcze jeden tort z
dedykacją dla wszystkich studentów od pani Marii Milejskiej.
Cieszę się, że pod skrzydłami UTW macie Państwo możliwość realizować swoje pasje,
zainteresowania, poszerzać wiedzę, a przede wszystkim spotykać się. Bo razem można więcej, ciekawiej i przyjemniej – mówiła Maria Milejska, członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego. W podziękowaniu za zaangażowanie, przekazała kwiaty na ręce Doroty
Cygan, dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu oraz Beaty Stypy
– Rus, koordynatora działań UTW w Ogrodzieńcu, a dla słuchaczy UTW okolicznościowy
tort.
Przy kawie i słodkim co nieco nie milkły rozmowy i wspomnienia, pojawiły się także plany
na kolejny rok. Na korytarzu Domu Kultury można było podziwiać efekty pracy słuchaczy
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sekcji Rzeźby i Malarstwa. Uroczystą galę poprowadziły Maria Cebula – członek Rady
Słuchaczy UTW oraz Beata Stypa – Rus koordynator działań UTW w MGOK w Ogrodzieńcu. Wszystkim słuchaczom gratulujemy zakończenia kolejnego roku akademickiego. Życzymy udanych wakacji, odpoczynku i zapraszamy w październiku na kolejny rok
UTW w Ogrodzieńcu.
Joanna Piwowarczyk

Zakończenie Uniwersytetu Dziecięcego w Ogrodzieńcu
W sobotę 17 czerwca br. o godz. 10.00 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu odbyła się uroczystość zakończenia III roku akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu Dziecięcego w Ogrodzieńcu. Nasi najmłodsi studenci odebrali pamiątkowe dyplomy z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec dr inż. Andrzeja Mikulskiego patrona
honorowego Uniwersytetu w Ogrodzieńcu oraz dr Magdaleny Kot – przedstawiciela
władz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Uroczystość swoją obecnością
zaszczycili także Zygmunt Podsiadło Przewodniczący Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu,
Beata Stypa – Rus Radna Rady Miejskiej i koordynator UDO z MGOK w Ogrodzieńcu
oraz Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Dariusz Ptaś. Studenci wraz z rodzicami
oraz zaproszonymi gośćmi wzięli udział w fascynującym pokazie fizyczno - chemicznym
pani Soni Myczkowskiej pt. „Pod napięciem”. Organizatorzy przygotowali dla studentów
jeszcze jedną atrakcję, a mianowicie spotkanie z funkcjonariuszami policji. Krótką pogadankę na temat bezpieczeństwa na drodze poprowadził mł.asp. Sylwester Będkowski.
Jednak spotkanie z psem przewodnikiem wywołało u dzieciaków największy entuzjazm.
Gościliśmy sierż. szt. Roberta Kolanko z psem przewodnikiem Jariką oraz sierż. Krystiana
Tokarskiego. Na zakończenie krótka zabawa w technika kryminalnego, po której każdy
student otrzymał kartkę daktyloskopijną z odbitkami swoich linii papilarnych. Gratulujemy
studentom ukończenia kolejnego roku na naszym Uniwersytecie, dziękujemy za aktywny
udział i zaangażowanie podczas wykładów. Życzymy udanych, pogodnych i niezapomnianych wakacji i zapraszamy do zapisywania się na kolejny rok.
Marta Bejgier
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Nowe pojazdy dla OSP
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Mamy nowy ciągnik!

Dwie gminne jednostki OSP Podzamcze i Giebło otrzymały nowe pojazdy pożarnicze.
Są to lekkie ratowniczo-gaśnicze samochody zabudowane na podwoziu Opla. W OSP
Giebło nowy samochód zastąpi wysłużonego 44-letniego Jelcza, a w OSP Podzamcze
starego Żuka. W wyposażeniu aut jest m.in. zbiornik wody i agregat wysokociśnieniowy.
JP

Gmina zakupiła nowy ciągnik marki URSUS C-380. Jest to kolejny, bardzo przydatny
i oczekiwany zakup inwestycyjny. Ciągnik użytkować będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu. Będzie wykorzystywany do prac komunalnych i wodociągowych.
Wraz z ciągnikiem zakupiono pług odśnieżny.
Dyr. ZGK - Grażyna Gaweł

Panu komisarzowi Grzegorzowi Migdałowi serdecznie
dziękujemy za pełną zaangażowania współpracę,
skuteczność i wsparcie w rozwiązywaniu bieżących
problemów dotyczących bezpieczeństwa
mieszkańców naszej Gminy.
Jesteśmy pełni uznania dla Pana profesjonalizmu,
wysokiej kultury osobistej i niezwykłej skromności.
Życzymy Panu wiele satysfakcji z pełnionej służby,
pomyślności w realizacji wszelkich planów, dobrego
zdrowia, pogody ducha i szczęścia osobistego.

Od 17 czerwca 2017 r. zmiany przepisów
w sprawie wycinki drzew

Osoby fizyczne usuwające drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności
gospodarczej mają obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy
obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zgłoszenie należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu, może je złożyć tylko
właściciel nieruchomości i musi ono zawierać:
- imię i nazwisko właściciela nieruchomości,
- oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo,
- rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa.
W terminie 21 dni od złożenia zgłoszenia pracownicy urzędu mają obowiązek dokonać
oględzin, a drzewo będzie można wyciąć najwcześniej po 14 dniach od oględzin, jeżeli
organ nie wniesie sprzeciwu.
Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej
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Przy grillu, zabawie i muzyce...

W piątek, 2 czerwca br. słuchacze UTW Ogrodzieniec oraz zaproszeni goście uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym na Krępie z okazji 5-lecia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy MGOK. Przy grillu, zabawie i muzyce uczestnicy wspominali wspólnie spędzony czas, który przez pięć lat działalności UTW owocował wieloma
ciekawymi wydarzeniami i spotkaniami. Przed słuchaczami wakacje, a od października
zapraszamy na kolejną edycję UTW z nowymi ciekawymi propozycjami.
JP

