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Zawody strażackie za nami

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze już za nami. W niedzielę, 14 sierpnia osiem jednostek OSP Gminy Ogrodzieniec dzielnie walczyło o miano najlepszej drużyny. Była sztafeta 7x50m z
przeszkodami, musztra (po raz pierwszy w zawodach) i ćwiczenia bojowe. Walka była niezwykle zacięta, wszystkie drużyny dały
popis przygotowania na najwyższym poziomie. Najlepszą w tym
roku drużyną okazała się jednostka OSP Kolonia Ryczów, która
zdobyła pierwsze miejsce w grupie męskich drużyn pożarniczych,
zdobywając Puchar Burmistrza Miasta i Gminy oraz Puchar Rady
Miejskiej w Ogrodzieńcu. Przypomnijmy, że OSP Ryczów Kolonia była zwycięzcą także ostatnich zawodów w roku 2014. Na
drugim miejscu uplasowała się OSP Giebło, na trzecim OSP
Ogrodzieniec, czwarte miejsce i puchar Komendanta M-G OSP
zdobyła jednostka OSP Podzamcze. Najlepsza okazała się także drużyna kobieca OSP Ryczów Kolonia, która zajęła pierwsze
miejsce w kategorii żeńskie drużyny pożarnicze, przed drużyną

z Giebła. W młodzieżowych drużynach pierwsze miejsce zajęła
OSP Giebło, drugie Podzamcze, trzecie Kiełkowice. Gratulujemy
drużynom znakomitych wyników i profesjonalnego przygotowania
do zawodów, które tradycyjnie odbyły się na boisku KS Giebło.
Nad prawidłowym przebiegiem zmagań strażackich czuwała komisja powołana przez Komendanta PSP Zawiercie. Organizacja
całej imprezy spoczywała na Zarządzie Miejsko-Gminnym OSP w
Ogrodzieńcu. Dla wszystkich drużyn przeznaczone były nagrody
– sprzęt strażacki, elementy umundurowania i wyposażenia OSP.
Pogoda w tym dniu dopisała, a wraz z nią dopisali mieszkańcy i
sympatycy strażaków. Nie zabrakło domowych wypieków i kuchni polowej z pysznym strażackim żurkiem, bigosem i kiełbaskami
z grilla. Tradycyjnie gospodynie upiekły przepyszne ciasta, które
chętnie nabywali widzowie. Oprawę muzyczną w przerwach strażackich zmagań zapewniła niezawodna Orkiestra Dęta z Giebła.
Joanna Piwowarczyk

Viva la banda Ogrodzieniec!

ŚWIĘTO GMINY
ogrodzieniec
26-28 sierpnia 2016

Program:
26.08.2016r. (piątek) Ogrodzieniec, Plac Piłsudskiego
16.30 – przemarsz Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry
Dętej Ogrodzieniec oraz Zespołu Mażoretek
Fantazja z Placu Piłsudskiego na plac imprezy
przy ul. Kościuszki 69 (trasa ulicami: Olkuska,
Sobieskiego, Plac Wolności, 1 Maja,
Słowackiego)
Ogrodzieniec, plac po „starym” przedszkolu
przy ul. Kościuszki 69
ok.16.50 – powitanie korowodu na placu imprezy
przy ul. Kościuszki 69
16.45 – koncert Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry
Dętej Ogrodzieniec oraz występ Zespołu
Mażoretek Fantazja
17.30 – występ laureatów OGROFactora 2016:
Marysia Trawińska, Aleksandra Lipa,
Wiktoria Jastrząb
18.00 – oficjalne otwarcie imprezy
18.15 – koncert zespołu NASA KAPELA
19.00 – koncert zespołu SYSTEMATIC z Ogrodzieńca
20.15 – koncert MR SEBII
21.30 – taneczny wieczór pod gwiazdami
ok.0.30 – zakończenie imprezy
Dodatkowo: wesołe miasteczko dla dzieci,
mała gastronomia
27.08.2016r. (sobota) Zamek Ogrodzieniecki
w Podzamczu
18.00 – rozpoczęcie imprezy
Koncert zespołu KAPELA PIECZARKI
Koncert zespołu BIG CYC
ok. 21.40 POKAZ PIROTECHNIKI
Koncert zespołu TOTENTANZ
23.30 – zakończenie imprezy

7 lipca 2016 roku pojechaliśmy (Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ogrodzieniec i Zespół Mażoretek „Fantazja”) do słonecznej
Italii, na samą północ tego pięknego kraju,
do miejscowości Lavis, aby uczestniczyć
tam w obchodach święta gminy razem
z pozostałymi trzema orkiestrami: z niemieckiej Bawarii, z włoskiego Bergamo,
oraz miejscowego zespołu z Lavis.
Po ponad szesnastogodzinnej podróży
dotarliśmy do miejsca naszego zakwaterowania, ale nie było nawet chwili wolnego, gdyż wszyscy przygotowywaliśmy
się do nadchodzącego koncertu. Gdy
nadeszła chwila występu wszyscy człon-

kowie orkiestry grali niczym zahipnotyzowani, ogromna publiczność słuchała
wykonań naszych walców i marszy oklaskując je gromkimi brawami. Następnego
dnia urządziliśmy sobie małą wycieczkę
do rezerwatu przyrody w Montevaccino,
gdzie podziwialiśmy nie tylko mieszkające tam zwierzęta, ale też niesamowite
krajobrazy. W niedzielę 9 lipca po uroczystej mszy wszystkie orkiestry brały udział
w przemarszu ulicami Lavis, by finalnie
spotkać się na głównym placu i zagrać
wspólny utwór – „Odę do radości”. Po
tym niezrównanym występie każda z orkiestr zaprezentowała kilka swoich utwo-

rów, a nasze Mażoretki dały popis swoich
umiejętności tanecznych. Brawom, gratulacjom i podziękowaniom nie było końca.
W poniedziałek pojechaliśmy do „Stolicy europejskiego karnawału” – Wenecji.
Przechadzaliśmy się wąskimi, niezwykle
nastrojowymi uliczkami, byliśmy na placu Świętego Marka oraz przepłynęliśmy
część Canal Grande tramwajem wodnym.
12 lipca musieliśmy opuścić Włochy i wrócić do Polski. Wszyscy mile wspominamy
ten wyjazd, było dużo grania, śmiechu, ale
przede wszystkim pozytywnej energii.

28.08.2016r. (niedziela) Ogrodzieniec
Plac Piłsudskiego, godz.15.30-19.30
Wspólny koncert orkiestr: Dziecięco-Młodzieżowa
Orkiestra Dęta Ogrodzieniec, Orkiestra Dęta
OSP Giebło, Orkiestra Dęta OSP Ryczów,
Występy zespołów: ECHO, Seniorzy z Ogrodzieńca,
Ryczowianki, WRZOS.
Popołudnie z Czarnym Rycerzem – animacje dla
dzieci i dorosłych
m.in.: czerpanie papieru, warsztaty kaligrafii,
walki Jurandów,
zmagania kowali, młynek rycerski, bajania Czarnego
Rycerza

Aleksandra Jaworska
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Radni PYTAJĄ
Na sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
w dniu 26 lipca br. wpłynęły następujące
interpelacje i zapytania radnych:
Proszę o wykoszenie trawy na ul. Wojska
Polskiego w Podzamczu, przy niezamieszkałych posesjach oraz tam, gdzie mieszkają
starsi, schorowani ludzie. Taki dom jest jeden na ul. Woj. Polskiego - proszę jeszcze
o oczyszczenie zarastającego chodnika na
ul. Woj. Polskiego.
W soboty i niedziele, kiedy jest wzmożony
ruch turystyczny w Podzamczu kosze na
Placu Jurajskim i ul. Zamkowej są przepełnione. Sterty butelek plastikowych i papierków leżą obok koszy, reszta fruwa po wsi.
Proszę o rozwiązanie tego problemu.
Proszę o informację dotyczącą toku postępowania w sprawie odwodnienia miejscowości Gulzów.
Mieszkańcy ulicy Edukacyjnej w Gieble kiedyś interweniowali u Burmistrza w sprawie
trudności z wodą. Jeżeli jest opracowywany
nowy projekt wodociągu, to proszę o ujęcie
odcinka od skrzyżowania z ulicą Częstochowską.
Jak wygląda sprawa hydrantów i dostępu
do nich np. w czasie pożaru. Czy są przepisy regulujące te kwestie, np. żeby były przy
drogach. Na Fugasówce nie ma hydrantów i
czym ugasić nagły pożar?
Jak wygląda sprawa gruntów, które mieszkańcy ul. Krótkiej na Fugasówce oddali pod
drogę?
Proszę o interwencje w Powiatowym Zarządzie Dróg o usunięcie zarośli wokół lamp i
poprawę widoczności, przy ulicy 3 Maja w
Ryczowie Kolonii.
Na jakim etapie są rozmowy z bankiem w
sprawie uruchomienia bankomatu w Podzamczu?
Odpowiedzi Burmistrza:
Są miejsca publiczne, które Gmina utrzymuje w czystości. W innych przypadkach np.

wykaszanie trawy należy do właścicieli nieruchomości.
Ostatnio ustawiliśmy duże kosze na śmieci
na Placu Jurajskim w Podzamczu, które są
na bieżąco opróżniane.
W sprawie odwodnienia Gulzowa i gruntów na ulicy Krótkiej na Fugasówce proszę
o cierpliwość, ponieważ osoba, która tymi
sprawami się zajmowała odeszła na emeryturę i obecnie jesteśmy w trakcie naboru
na nowe stanowiska pracy. Kiedy konkurs
się rozstrzygnie obowiązki te przejmie nowy
pracownik.
Zaopatrzenie w wodę w Gieble – sprawa
jest załatwiana przez Zakład Gospodarki
Komunalnej i po sesji porozmawiam o tym
z panią kierownik.
Hydranty uliczne i ich rozmieszczenie na
terenie naszej Gminy jest uzgadniane przez
Państwową Strażą Pożarną w Zawierciu.
Technika gaszenia pożaru opiera się obecnie głównie na wykorzystaniu samochodów
operacyjnych ratowniczo-gaśniczych. Dowódca akcji decyduje, czy wystarczy woda
z samochodu, czy należy uruchomić hydranty. Jeżeli nie ma na danej ulicy hydrantu, nie oznacza to, że budynki są bardziej
zagrożone zniszczeniem, bo ich dokładna
lokalizacja jest znana strażakom i w razie
potrzeby samochody są napełniane na bieżąco. Jesteśmy w stałym kontakcie z PSP
i jeśli zajdzie taka potrzeba nowe hydranty
możemy uruchomić.
Sprawę korekty oświetlenia ulicznego przekażemy do Tauronu i myślę, że zostanie to
pozytywnie załatwione.
Bank Spółdzielczy Silesia otrzymał od nas
informację na temat liczby turystów odwiedzających Podzamcze i jest wstępnie zainteresowany uruchomieniem bankomatu na
terenie miejscowości. Zarząd banku przekazał informację do komórki, która zajmuje się
bezpośrednio tymi sprawami.

Cytrynowy UŚMIECH : )
Niecodzienne zakończenie miała lipcowa sesja Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu. Z inicjatywy
sołtysa Mokrusa Sławomira Szlachty podziękowanie dla Burmistrza oraz Rady Miejskiej za
przeznaczenie środków na dofinansowanie wakacji dla dzieci w Mokrusie na ręce Burmistrza
w imieniu młodych mieszkańców złożyła delegacja w osobach: Emilia Pacia, Paulina Szlachta i Klaudia Smoleń.
Na tym jednak podziękowanie się nie skończyło, Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Andrzej Mikulski został zobowiązany do wypicia soku z cytryny. Za swój wyczyn otrzymał
certyfikat NADANIA ORDERU UŚMIECHU oraz medal ORDER UŚMIECHU od dzieci z miejscowości Mokrus.
W ten oto sposób młodzi mieszkańcy oraz sołtys Mokrusa chcieli uhonorować przychylność
i życzliwość władz samorządowych dla pomysłów lokalnej społeczności.
I.Rajca
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GMINNE INWESTYCJE
sierpień 2016r.
Połowa lata to początek zbiorów i jednocześnie przygotowań do nowego roku szkolnego. Podobnie jest w zakresie gminnych inwestycji. Część została zakończona,
niektóre są prowadzone, a nowe przedsięwzięcia znajdują się w fazie przygotowań.
I. Zakończyliśmy budowę kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ul.Kościuszki nr
131, 133, 135 oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Elizy Orzeszkowej w Ogrodzieńcu-Cementowni
II. W ostatnim okresie wykonanych zostało wiele remontów częściowych dróg
gminnych: ul. Polnej w Gieble Kolonii, ul. Kwiatowej w Gieble, ul. Końcowej w
Ryczowie, ul. Adwokackiej, Sarniej, Łąki i Starowiejskiej w Kiełkowicach, ul.
Grabowej i ul. Leśnej w Żelazku, ul. Kościelnej w Gulzowie oraz ul. Nowy Świat
w Ogrodzieńcu. Załatano ponadto „dziury” na drodze na Krępę.
III. Trwają prace przy przebudowie ciągu dróg gminnych: ul. Piastowskiej i ul. Południowej w Ogrodzieńcu. Inwestycja jest dofinansowana w 50% ze środków
rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
IV. Trwają prace przy budowie kolejnego odcinka chodnika w Gieble Kolonii po stronie prawej od strony Morusów.
V. Zgodnie z harmonogramem kontynuowane są prace przy „Budowie drogi gminnej – ul. Różana w Ogrodzieńcu wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną”.
VI. Rozpoczęto procedurę w zakresie podpisania umowy na „Przebudowę ul. Spacerowej w Ogrodzieńcu” W ramach zadania wykonana zostanie nowa jezdnia i
chodniki od skrzyżowania z ul. Piastowską do ul. 1-go Maja.

Budowa chodnika Giebło Kolonia – Morusy

Budowa ul. Różanej

Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” z siedzibą w Łazach, ul. Jesionowa 1 informuje mieszkańców, iż w dniu 10.05.2016r podpisana została umowa, w oparciu
o którą będzie możliwa realizacja zadań określonych na etapie tworzenia Strategii Rozwoju.
Celem Strategii jest zrównoważony rozwój obszarów wiejskich powiatu zawierciańskiego.
Podobnie jak w latach poprzednich, będzie można ubiegać się o dofinansowanie
operacji tj. np. budowa lub doposażenie placów zabaw, siłowni, świetlic wiejskich,
zakup/wydanie materiałów promocyjno-informacyjnych, organizację wydarzeń promocyjnych lub kultywujących tradycję, jak również zakup strojów i wyposażenia dla
zespołów/podmiotów działających w sferze kultury.
Ponadto z dofinansowania będą mogły skorzystać również osoby, chcące rozpocząć
lub rozwijające działalność gospodarczą w zakresie działalności usługowej lub okołoturystycznej. Dla nowopowstających firm dofinansowanie wynosić będzie 100% (70
lub 80 tys. zł). Mikro i mali przedsiębiorcy rozwijający działalność mogą pozyskać do
300 tys. zł.
Warunki uzyskania dofinansowania określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW
na lata 2014-2020.
Wniosek należy złożyć w drodze otwartego konkursu, który zostanie ogłoszony na
dokończenie na str. 3
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Z notatnika burmistrza
7-12 lipca Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Ogrodzieniec i Zespół Mażoretek „Fantazja” przebywały we Włoszech na
zaproszenie Gminy i Młodzieżowej Orkiestry z Lavis.
8 lipca oficjalnie został
oddany po kapitalnym remoncie budynek Powiatowej Komendy Policji w
Zawierciu.

19 lipca odbyło się
spotkanie Burmistrza z
Zarządem Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach, który w ubiegłym roku decyzją Komisji
Nadzoru Finansowego
przejął Bank Spółdzielczy
w Zawierciu. Placówka
banku, mieszcząca się w
budynku Urzędu Miasta i
Gminy, prowadzona jest
obecnie pod firmą BS

„Silesia”. Rozmowy dotyczyły uregulowania stanu
prawnego pomieszczeń
zajmowanych
przez
bank.
20-24 lipca w naszej
Gminie przebywało ok.
70 młodych pielgrzymów
z Hiszpanii i Czech –
uczestników Światowych
Dni Młodzieży.

27-31 lipca pielgrzymka
z Gminy Ogrodzieniec
brała udział w spotkaniu
z Papieżem Franciszkiem
oraz innych uroczystościach podczas Światowych Dni Młodzieży.
9 lipca odbyło się zebranie wiejskie w Mokrusie w
sprawie Funduszu Sołeckiego na rok przyszły.

Zielone światło dla inwestycji drogowych
w Gminie Ogrodzieniec
Zgodnie z obietnicami składanymi przeze mnie Mieszkańcom, w kadencji
2014-2018 przebudowana zostanie w istotnym stopniu sieć drogowa oraz
chodniki na terenie naszej gminy.
Pisząc „sieć drogowa”
mam na myśli drogi zarówno gminne, powiatowe jak
również wojewódzkie, które przebiegają przez nasz
teren. Będzie to możliwe
dzięki bardzo dobrej współpracy z Zarządem Województwa Śląskiego oraz
działającym w jego imieniu
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach, jak
również o bardzo dobrej
współpracy z Zarządem
Powiatu Zawierciańskiego i
działającym w jego imieniu
jako zarządca dróg powiatowych - Powiatowym Zarządem Dróg w Zawierciu.
Owocem tej współpracy
są wybudowane wspólnie
chodniki przy drogach wojewódzkich w Podzamczu i
Gieble Kolonii, a już niebawem zostanie rozpoczęta
przebudowa ul.Kościuszki
w Ogrodzieńcu na odcinku centrum miasta. Z kolei
dzięki wspólnej inicjatywie z

Powiatem Zawierciańskim
powstały nowe chodniki
w Ryczowie Kolonii, Fugasówce, Kiełkowicach i
Mokrusie, a obecnie trwa
przebudowa chodnika przy
ul.Częstochowskiej w Gieble.
Z wielką satysfakcją realizujemy przebudowę jednego z głównych układów
drogowych w Ogrodzieńcu.
Nasze zabiegi o pozyskanie
zewnętrznych środków finansowych zakończyły się
sukcesem i otrzymaliśmy
dofinansowanie na przebudowę ul. Piastowskiej
i ul. Południowej z rządowego „Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na
lata 2016-2019” w 50 %
wartości robót. Dzięki temu
powstanie nowa, ponad
kilometrowa jezdnia, nowe
chodniki, ścieżka rowerowa, które będą służyć nie
tylko mieszkańcom, ale

także turystom kierującym
się na Krępę. Wykonane
zostaną wjazdy do posesji
i skrzyżowania z sąsiadującymi drogami gminnymi.
Ponadto Tauron S.A., właściciel sieci elektroenergetycznej przebuduje także
oświetlenie, bo stan techniczny istniejącego kwalifikuje je do przebudowy.
Poprawi się komfort korzystania z dróg i bezpieczeństwo użytkowników, ale co
też ważne - estetyka naszego miasta.
Długo czekaliśmy na te inwestycje. Mam nadzieję,
że zostanie ona pozytywnie
odebrana przez mieszkańców.
Do przysłowiowej „pełni
szczęścia” brakowało remontu ul. Spacerowej w
Ogrodzieńcu. Jest jednak
dobra wiadomość: Zarząd
Powiatu Zawierciańskiego
podjął decyzję o przystąpieniu, wspólnie z gminą

Przebudowa ulicy Południowej

dokończenie ze str. 2

stronie internetowej www.perlajury.pl.
Operacja musi być zgodna z Celami Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz
spełniać przynajmniej minimum punktowe w zakresie oceny pod względem kryteriów.
Dokumenty związane z konkursem znajdują się na ww. stronie internetowej LGD. Oceny
projektu dokonuje organ oceniający – Rada Programowa. Strategia, kryteria oceny, procedury i regulaminy znajdują się na stronie internetowej LGD.
LGD zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z dokumentami oraz do
odwiedzenia biura LGD, w celu uzyskania szczegółowych informacji ( m.in. nt.: zgodności planowanego projektu z celami Strategii, kryteriami wyboru, procedur naboru i oceny
operacji przez organ oceniający, harmonogramu ogłaszanych konkursów), w dniach od
poniedziałku do piątku od 7.00-15.00.
Jednocześnie LGD zaprasza osoby długotrwale bezrobotne oraz w wieku 18-35 r. ż oraz
w wieku 50+ na spotkanie dot. przekazania informacji w zakresie pozyskania środków
na podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej, które odbędzie się w dniu
25.08.2016r o godz. 10.00 w siedzibie LGD.

Przebudowa ulicy Piastowskiej

do przebudowy tej ulicy,
aby poprawić komunikację pomiędzy ul.1 Maja i
ul.Olkuską. Zatem jeszcze
w tym roku, przebudujemy
odcinek tej drogi od skrzyżowania z ul. Piastowską w
kierunku ul. 1-go Maja.

Szanowni Mieszkańcy bez
udziału środków zewnętrznych prowadzone dzisiaj
inwestycje nie byłyby możliwe. Wiem, że potrzeby w
zakresie remontów dróg i
chodników są bardzo duże,
ale proszę o cierpliwość.

W ramach posiadanych i
pozyskiwanych środków
będziemy je konsekwentnie
realizować.
Burmistrz
Miasta i Gminy
dr inż. Andrzej Mikulski
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Jurajskie śpiewanie Z koncertem w odpust
W sobotę 16 lipca br. o godz. 17.00 odbyła się kolejna
edycja imprezy pn. Jurajskie Granie i Śpiewanie. Deszcz
nam nie był straszny i biesiadę muzyczną przenieśliśmy do
dużej sali MGOK. Na scenie zaprezentowały się zespoły:
ECHO z Ogrodzieńca, SENIORZY z Ogrodzieńca, KGW
RYCZOWIANKI z Ryczowa, ZF WRZOS z Ryczowa Kolonii, TĘCZA z Bzowa i KGW BZOWIANKI. Sobotnie popołudnie i wieczór upłynął w muzycznych rytmach i śpiewie
zespołów ludowych.

ZF Wrzos z Kolonii Ryczów

W sobotę, 6 sierpnia w ogrodzienieckiej parafii odbyły się
uroczystości odpustowe - święto Przemienienia Pańskiego. W tym dniu tradycyjnie już od wczesnych godzin rannych wokół rynku ustawiali się kramarze ze swoimi stoiskami, na których polecano słodkości, zabawki, wyroby
rzemieślnicze i odpustowe obwarzanki o różnych kształtach i wielkości.
Na płycie Placu Piłsudskiego dla mieszkańców i gości zagrała Orkiestra Dęta OSP Giebło, która wystąpiła z najnowszym repertuarem muzyki klasycznej i rozrywkowej.
JP

KGW Bzowianki

Zespół Echo z Ogrodzieńca

Seniorzy z Ogrodzieńca

Zespół Ryczowianki

Występ Angeli
Początki przygody Angeli z muzyką miały miejsce w 2001r.
kiedy jako 6-latka wzięła udział w I Śląskim Przeglądzie
Osób Niepełnosprawnych w Katowicach organizowanych
przez panią Alfredę Wiktor. W jury zasiadał między innymi
Krzysztof Cwynar i to on nagrodził Angelę wyróżnieniem
oraz rolą „Pasikonika” w Musicalu „Fer-Nando”. Premiera
tego przedstawienia, a zarazem benefisu 30-lecia pracy
artystycznej Krzysztofa Cwynara, odbyła się grudniu w
2002r. na deskach Teatru Wielkiego - Łódź. Odtąd Krzysztof Cwynar komponował dla Angeli różne utwory muzyczne (Pasikonik, Mama, Dogoń szczęście, Skrzydlate imię-Angela). Jako laureatka ogólnopolskich festiwali Angela
brała udział w innych musicalach Krzysztofa Cwynara również na zagranicznych wyjazdach Studio Integracji, śpiewając w Niemczech, Brukseli i w Paryżu. Angela od 2015
roku na zaproszenie Krzysztofa Cwynara bierze udział w
cyklicznych koncertach „Krzysztof Cwynar zaprasza. Przeboje światowe”. Koncerty odbywają się w Teatrze Muzycznym w Łodzi. W tym roku w czerwcu Angela zadebiutowała z artystą w utworze „Byle tylko ze mną”. Utwór ten został
napisany przez Krzysztofa Cwynara dla Anny German.
Jolanta Sprężak-Wawrzyk

ZF „Wrzos”

w Bukowinie Tatrzańskiej
W dniach 2-3 lipca br. Zespół Folklorystyczny „WRZOS”
i Kapela „Stanisław” z Ryczowa Kolonii reprezentowali
Gminę Ogrodzieniec podczas XXXII Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Ludowych w Bukowinie
Tatrzańskiej. Organizatorami wydarzenia byli: wójt Gminy
Bukowina Tatrzańska Stanisław Łukaszczyk, Dyrektor Bukowińskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy” Bartłomiej
Koszarek oraz Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ Antonii Malczak. Na scenie Domu Ludowego zaprezentowało się 11 zespołów teatralnych, których
zmagania oceniało jury w składzie: Jan Zdziarski, Jacek
Milczanowski oraz Benedykt Kafel. ZF „Wrzos” przedstawił widowisko „Wokół koszyka sosnowego” w reżyserii
Jolanty Sprężak – Wawrzyk. Scenariusz do widowiska ludowego powstał na podstawie regionalnych, tradycyjnych
zwyczajów gospodarskich i obrzędów ludowych. „Wokół
koszyka sosnowego” jest widowiskiem, które ma na celu
kultywowanie tradycji, obrzędów i zwyczajów. Akcja widowiska rozgrywa się po II wojnie światowej. W wiejskiej
chałupie na jesieni po wykopkach trzypokoleniowa rodzina
wyplata koszyki, kosiatki z korzeni sosnowych. Tym czynnościom przypatruje się młodzież. Podczas zajęć członkowie rodziny opowiadają o dawnych czasach i wspominają
opowieści związane z tradycją plecenia z korzeni sosnowych w ich rodzinach. Całemu widowisku towarzyszy tradycyjna regionalna muzyka. Widowisko zostało opracowane w celu zachowania tradycji regionalnej oraz dziedzictwa
narodowego, jakim jest zanikający lokalny zwyczaj wyplatania koszyków i innych sprzętów gospodarstwa z korzeni
sosnowych i z jałowca.
Poziom występów był bardzo wysoki, oprócz kół wiejskich
i zespołów, w sejmiku wzięły udział również amatorskie
grupy teatralne. Ostatecznie nominacje do XXXIII Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie otrzymały spektakle: „Kopidoł” w wykonaniu teatru
Naumiony z Ornontowic, „Luli, Luli” w wykonaniu zespołu
Jamniczanki z Jamnicy oraz „Portki” w wykonaniu Amatorskiego Zespołu Teatralnego im. Fr. Macioła ze Skomielnej
Białej.
Marta Bejgier

Narodowe
Czytanie
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu zapraszają do włączenia się w ogólnopolską akcję pn.
Narodowe Czytanie. Tegoroczną lekturą projektu,
objętego honorowym patronatem Prezydenta RP
Andrzeja Dudy i Pierwszej Damy, jest „Quo vadis”
Henryka Sienkiewicza.
W dniu 2 września 2016r. o godz. 11.00 w czytelni Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu wspólnie
będziemy czytać dzieło, które sto dwadzieścia
lat temu wyszło spod pióra wybitnego pisarza i
pierwszego polskiego noblisty. Przypomnijmy, że
rok 2016 ogłoszony został Rokiem Henryka Sienkiewicza.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zespół Tęcza z Bzowa
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Tour
de Pologne
Przez Ogrodzieniec przebiegała trasa jednego z największych wyścigów kolarskich Tur de
Pologne, którego start rozpoczął się w pobliżu stacji benzynowej (na wysokości cegielni)
W dniu 14 lipca br. o godz. 12.35 rozpoczął się start ostry wyścigu. Trasa wyścigu prowadziła ulicą Kościuszki, Olkuską w kierunku Olkusza.
Chwilę po starcie jeden z uczestników miał problemy techniczne, jednak usterka szybko
została naprawiona i kolarz mógł dołączyć do rywalizacji. Był to trzeci etap wyścigu, który
należał do najdłuższych i liczył 240 km z 3 premiami górskimi.
JP

X Folkloriada
W sobotę 6 sierpnia br. w amfiteatrze w Żarkach Letnisko odbył się VIII Ogólnopolski
Przegląd Zespołów Folklorystycznych FOLKLORIADA 2016. Gminę Ogrodzieniec reprezentowały: Zespół Folklorystyczny „Wrzos” z Ryczowa Kolonii i Zespół „Ryczowianki” z
Ryczowa. Występy 34 zespołów śpiewaczych oceniało jury w składzie: Renata Rak – choreograf, muzyk, folklorysta (przewodnicząca); Elżbieta Miszczyńska – etnograf, kierownik
Działu Etnografii w Muzeum Częstochowskim oraz Marek Toborowicz – muzyk, realizator
dźwięku. Ostatecznie jury postanowiło przyznać następujące nagrody:
I miejsce - Zespół Ludowy „Ćwikliczanie” - Ćwiklice
II miejsce - Zespół Śpiewaczo-Kabaretowy „Od Do” - Preczów
II miejsce - Regionalny Zespół Folklorystyczny „Rogozanki” - Bobrowniki
II miejsce - Zespół Folklorystyczny „Wrzos” - Ryczów - Kolonia
III miejsce - Dziecięcy Zespół Śpiewaczy „Ożarowice” - Tąpkowice
III miejsce - Zespół Śpiewaczy „Niwczanki” - Poręba, - Niwki
III miejsce - Szkolny Zespół Ludowy „Podchlebnicki” - Stara Wojska. Jesteśmy dumni
z naszych zespołów i gratulujemy sukcesów.
Marta Bejgier

ZF Wrzos Ryczów Kolonia

Zespół Ryczowianki
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Zamek Sp. z o.o.
Program Dziedzictwo kulturowe priorytet 1
Ochrona zabytków
Remont konserwatorski w obrębie skrzydła północnego
Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Projekt zakłada przeprowadzenie
remontu konserwatorskiego ścian
zewnętrznych oraz wybranych ścian
wewnętrznych skrzydła północnego zamku. W zakresie remontu
jest także ściana prostopadła do
elewacji przylegająca do tzw. kuchni zamkowej nad pomieszczeniem
studni. Główny zakres prac obejmuje: naprawę i miejscowe przemurowanie lica muru z uzupełnieniem
wnętrza kamiennym rumoszem;
naprawę i uzupełnienie ceglanych
i kamiennych nadproży okiennych
na poziomie II, II, IV; przemurowanie i wykonanie przepony przeciwwodnej korony i krawędzi murów
z odpowiednim wyprofilowaniem
spadków.
Prace będą prowadzone od strony
wnętrza zamku.
Remont nie spowoduje utrudnienia
dla turystów zwiedzających zamek.
Łączny koszt przedsięwzięcia wynosi 128892,40 zł netto.
Dotacja MKiDN wynosi 116003,16 zł netto.
Środki własne – 12889,24 zł netto
Planowany termin zakończenia prac: 15.10.2016r.

Impreza charytatywna DLA GABI
podziękowania

Podczas tegorocznej imprezy brało udział 20 wolontariuszy z całego POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO oraz 10 strażaków z OSP Ogrodzieniec i 10 strażaków z
OSP Kocikowa oraz pracownicy MGOK Ogrodzieniec. Partnerem Imprezy Charytatywnej dla Gabrysi był MGOK w Ogrodzieńcu.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla Tych, dzięki którym impreza mogła
się odbyć.
Podziękowania dla:
Wolontariuszy, Dyrekcji i Pracowników MGOK w Ogrodzieńcu, Występujących Artystów,
wszystkich przybyłych Gości, Osób, które upiekły ciasto lub przekazały coś do paczek,
Strażaków z OSP z Ogrodzieńca i Kocikowej, p.Pawła Karwowskiego, Pracowników firmy Intercor –Zawiercie (w szczególności podziękowania dla działu Księgowości), Pani
Eweliny Urbańczyk, p.Lidii Stąpel, p. Karoliny Kot, p. Marty Skrzypiciel, Państwu Ptak
z kwiaciarni Akant, p.Ryszarda Wdowika, p. Anety Kotarskiej, p. Gabrieli i Szczepana
Plutków, p. Jerzego Janoska i jego żony, p. Mariusza Jeziorko, Państwa Ewy i Adama
Lipków, p. Radosława Kwietnia, p. Kamili Skwary, p. Grzegorza Wałka, p.Michała Ławrenowa , p. Wioletty Górki i jej rodziny, Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec i Radnych
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec, KGW
Kocikowa, p. Anny Dymnej, p. Marleny Migdał, p.Edyty Katus, p.Pawła Kaczmarka, p.
Tomasza Przychodzkiego, p. Agnieszki Szafrańskiej, p. Beaty Koniec.
Oraz FIRM:
Virtu, Okrasa z Pilicy, Piekarni Podpłomyk – Giebło, LaserHouse, Małpka Kickboxing Zawiercie, Śląskiego Wesołego Miasteczka, Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie,
Centrum Fizjoterapii Rodzinnej Pani Justyny Sarno-Dylewskiej, Be Free45, Firmy Butterflyeffect, Energylandii, Autodrom Tor Kartingowy-Sosnowiec, MuStudio, Aman-Ski, DinoPark Kołącinek, Cinema Escape, p. Agnieszki Szafrańskiej – Dobry dietetyk Zawiercie,
Bistro Mojego Brata – Zawiercie, Akademii Piękna Ramzes, Sensi, Bawialni PereLunia-Zawiercie, Laserball, Parku Rozrywki i Edukacji Drem Park, Ma Zo Kreacja, JuraFit Zawiercie, Hotelu Fajkier, Parku Wodnego w Krakowie, Karmelowe Studio, Firmy Aminoland
–Zawiercie, MYfit21- Myszków, DJ. Bolka, Parku Wodnego Jura, Hotelu Zawiercie, Sali
zabaw Bajkowy Świat – Zawiercie, Hotelu Centuria, Break The Code, Amdecor, Locked
Up Katowice, Let Mi Aut Sosnowiec, Znanym firmom Lego i Kubuś, Parku Linowego
Zoolandia, Dymek sp.j. Hurtowni chemii i art. przemysłowych,
Dziękujemy raz jeszcze Martyna Brożek, Maciej Wnuk oraz Gabrysia z rodzicami.
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OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE

BART-POL

USŁUGI
ASENIZACYJNE

OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE

F.H.U.

wywóz nieczystości płynnych

OGŁOSZENIE PŁATNE

Ryczów ul.Ogrodzieniecka 7

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

Z A K Ł A D

P O G R Z E B O W Y

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

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

Nasz Dzielnicowy

Od 19 lipca 2016r. nowym Dzielnicowym dla naszej Gminy
jest st. asp. Andrzej Pasternak, któremu podlega Rejon
nr 20, czyli obszar gminy Ogrodzieniec.
Telefon kontaktowy: 798 031 266

PODZIĘKOWANIE
Dla Spółki „Zamek” za pomoc w zorganizowaniu pleneru
malarsko – rysunkowego
„Jurajskie Spotkania Artystyczne – Podzamcze 2016”
składają uczestnicy pleneru oraz Fundacja „Stara Szkoła”

OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE

c e n y

Serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze śp. Stanisława Słabonia
składa Córka z Rodziną

OGŁOSZENIE PŁATNE

NAGROBKI GRANITOWE - n i s k i e

Randstad Polska (nr licencji 47) zatrudni do Siewierza pracowników produkcji, operatorów wózka widłowego i magazynierów.
Oferta pracy tymczasowej. Transport z Ogrodzieńca.
Tel. 669 901 509

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!
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MGOK w Ogrodzieńcu
zaprasza

muzyczno-baletowe dla dzieci młodszych ( 5-8 lat)
taniec współczesny dla dzieci starszych (9-12 lat)
taniec współczesny dla młodzieży (powyżej 13 lat)
Taniec nowoczesny jest mieszanką różnych stylów tanecznych. Na pełnych energii zajęciach tancerze będą mieli
okazję poznać elementy takich tańców jak: disco dance,
hip hop, freestyle czy taniec klasyczny.
Zajęcia z tańca nowoczesnego dają możliwość wszechstronnego rozwoju. Kształtują poczucie rytmu, pozwalają
lepiej poczuć możliwości swojego ciała, poprawiają koordynację ruchową.
Oferujemy zajęcia na różnych poziomach zaawansowania,
stwarzając naszym młodym tancerzom możliwość ciągłego rozwoju tanecznego i swoich pasji bez względu na wiek
i doświadczenie taneczne.
Celem naszych zajęć jest zainteresowanie uczestników
różnorodnymi technikami i pokazanie ich odmian. W choreografiach tworzonych do najpopularniejszych utworów
muzyki każdy znajdzie coś dla siebie
Planowane rozpoczęcie zajęć 13 września 2016r (wtorek).
Zapisy i informacje w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Ogrodzieńcu oraz pod numerem telefonu 32 6732044
od poniedziałku do piątku od godz. 08.00 – do 16.00.
Zapraszamy!
Zajęcia ruchowo – taneczne w MGOK w Ogrodzieńcu.
Zaczynamy już od września
Poniedziałek
17.45-18.45
ZUMBA GOLD
19.00-20.00
ZUMBA
Wtorek
19.00-20.00
JOGA

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu działający
Zapraszamy do rezerwacji miejsc w Uniwersytecie
przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu
Dziecięcym w Ogrodzieńcu pod patronatem Wyższej
ogłasza nabór na rok akademicki 2016/2017 .
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w nowym roku
Zapraszamy nowych słuchaczy do zapisywania się na akademickim. Rejestracji miejsca można dokonać wypeł50zł/rok
UTW w Ogrodzieńcu.
niając internetowy formularz lub pobrać druk formularza
Prosimy dotychczasowych słuchaczy UTW o dokonywa- w biurze MGOK w Ogrodzieńcu. Rok 2016/2017 w UD
nie wpisów na nowy rok akademicki 2016/2017.
to kolejna dawka odkrywczych wykładów, pasjonujących
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Biura UTW warsztatów i dobrej zabawy. Serdecznie zapraszamy dow siedzibie MGOK w Ogrodzieńcu.
tychczasowych studentów do kontynuowania nauki,
Zapraszamy Państwa od 1 września:
a nowych - do odkrywania świata razem z nami. Jeśli
poniedziałek 8.00 – 16.00
masz od 6 do 12 lat, możesz zostać studentem Uniwerwtorek 12.00 – 20.00
sytetu Dziecięcego w Ogrodzieńcu!
środa 8.00 – 16.00
Szczegóły, zapisy i dodatkowe informacje pod numerem
czwartek 12.00 – 20.00
tel. (32) 67 32 044; (32) 295 93 15 , biuro MGOK w Ogropiątek 8.00 – 16.00
dzieńcu, Plac Wolności 24.
lub pod numerem telefonu 32 67 32 044. Prosimy o zapisywanie się do poszczególnych sekcji oraz czekamy na
propozycję utworzenia nowych.
W ramach Letniej Akademii Seniora w dniu 28 września
br. o godz. 16.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej odbędzie się wykład dotyczący
„zasad poruszania się w systemie ochrony zdrowia” .
Zainteresowanych wyjazdem słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu zapraszamy do zapisywania się w biurze MGOK w Ogrodzieńcu. Ilość miejsc
ograniczona max. 20 osób. Szczegółowych informacji
udziela koordynator UTW w Ogrodzieńcu Beata Stypa
– Rus 32 67 32 044.

Ważne dla szukających pracy

Gmina Ogrodzieniec zaprasza do składania podań o pracę
przy zamiataniu ulic i chodników, koszeniu traw, grabieniu liści i innych sezonowych robotach porządkowych.
Wybrane osoby będą zatrudniane czasowo: na okres
1 miesiąca lub dłużej na umowę zlecenie.
Podania prosimy składać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu z siedzibą w Ogrodzieńcu, Plac
Wolności 42.
OGŁOSZENIE PŁATNE

Studio Tańca MGOK w Ogrodzieńcu
ogłasza nabór na zajęcia:

Ruszają zapisy na PILATES
Szczegóły w biurze MGOK i pod numerem telefonu
32 67 32 044
Czwartek
19.30-20.30

ZUMBA

Taniec towarzyski
MGOK w Ogrodzieńcu ogłasza również nabór na zajęcia
tańca towarzyskiego.
Tango, rumba, salsa, walc wiedeński – wyzwól w sobie radość jaka płynie z tańca.
Zapisy w biurze MGOK.
Zajęcia wykorzystują wyobraźnię młodych ludzi - rozwijają
zainteresowania, budzą ich twórcze myślenie, uczą pisać
ciekawe teksty. Są także doskonałą okazją do spotkań w
gronie rówieśników. Do naszego zespołu mogą dołączyć
młodzi ludzie zainteresowani aktywną i twórczą formą
spędzenia wolnego czasu. Zajęcia prowadzi Joanna Piwowarczyk – redaktor naczelny GO. Spotkanie organizacyjne 22 września, godz. 15.00.
Zapisy w MGOK w Ogrodzieńcu,
tel. 32 67 32 525, 32 67 32 044
Zajęcia teatralne
Zapraszamy na zajęcia grupy teatralnej. Utworzone zostaną trzy sekcje: dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe i
seniorzy. Zapisy i szczegółowe informacje w biurze MGOK
w Ogrodzieńcu i pod numerem telefonu 32 67 32 044.
Zajęcia muzyczne
Od września ruszają zajęcia muzyczne. Zapraszamy do
zapisywania się na naukę gry na pianinie i gitarze. Zapisy
w biurze MGOK w Ogrodzieńcu lub pod numerem telefonu 32 67 32 044.
Masz jakiś pomysły na zajęcia, chcesz zrobić coś ciekawego, zapraszamy do Kultury. Jesteśmy otwarci
na wszelkie propozycje. Razem na pewno stworzymy
coś fajnego. MGOK w Ogrodzieńcu Plac Wolności 24,
42-440 Ogrodzieniec,
32 67 32 044, kultura@ogrodzieniec.pl

OGŁOSZENIE PŁATNE

Sekcja dziennikarska dla dzieci i młodzieży
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ŚDM – ogrodzieniecki akcent Spotkanie
W parafiach naszej Gminy
(w Ogrodzieńcu, Gieble i
Ryczowie) przebywali pielgrzymi przybyli na Światowe Dni Młodzieży, które odbywały się w dniach 25 do
31 lipca w Krakowie. Młodzi
ludzie z Hiszpanii i Czwch
zamieszkali w domach rodzin, które przez kilka dni
zapewnili im gościnę.
W czwartek, 21 lipca na
Zamku Ogrodzienieckim w
Podzamczu spotkała się
młodzież z terenu naszej
gminy oraz z dekanatu Ja-

roszowiec i Łazy. Wśród
uczestników najwięcej było
Hiszpanów, byli też Czesi, Grecy, Wenezuelczycy
oraz polscy wolontariusze.
Wcześniej pielgrzymi z dekanatu pileckiego, obejmującego także Ogrodzieniec,
Giebło i Pilicę uczestniczyli
w nabożeństwie w Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej w Podzamczu. W
niedzielę 24 lipca br. odbyła
się uroczysta msza św. na
Placu Piłsudskiego z udziałem pielgrzymów. Po nabożeństwie odbył się koncert

Dziecięco - Młodzieżowej
Orkiestry Dętej w Ogrodzieńcu oraz pokaz grupy
Kadetek z Zespołu Mażoretek „Fantazja”. Nasi zagraniczni goście nie pozostali
dłużni licznie zgromadzonej
widowni i też zaprezentowali swoje regionalne pieśni
i tańce (gorące flamenco).
W poniedziałek 25 lipca br.
wyjechali do Krakowa, aby
uczestniczyć w spotkaniach Światowych Dni Młodzieży aż do 31 lipca.
JP

W niedzielę 24 lipca br.
mieliśmy namiastkę radosnych i kolorowych Światowych Dni Młodzieży
Kraków 2016 z papieżem
Franciszkiem, a to dzięki
goszczącej w Parafii grupie
młodzieży z hiszpańskiej
Grenady.
Ogrodzieniecki
Rynek,
zwany jako Miasteczko,
niejednokrotnie był areną
pokoleniowych spotkań z
okazji oficjalnych czy kościelnych
uroczystości.
Lipcowe spotkanie miało
klimat duchowej jedności mieszkańców i gości
z przeżyciami młodzieży z
całego świata w Polsce.
Po uroczystej Eucharystii
z dwujęzycznymi tekstami
i modlitewnym skupieniu
przyszedł czas na bliższe
kontakty naszych gości
z licznie zgromadzoną
wspólnotą mieszkańców.
Miasteczko rozkwitło młodością. Młodość znosi bariery. Żar młodości udziela
się, jednoczy i napawa
radością. Gorące hiszpańskie rytmy ze słynną Makareną spontanicznie zainspirowane tańcem z szybko
wpinaną różą we włosy,
słonecznozłotą
chustą
opasującą biodra. Brawa i

uśmiechy, coraz śmielsze
ruchy taneczne widzów.
Młode pary dołączają do
tańczących. Zmieniają się
melodie, taneczne figury.
Atmosfera dobrej zabawy
udziela się wszystkim. Tak
będzie na krakowskich
Błoniach i w Brzegach.
Jest i ogrodzieniecka młodzież – członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z całą gamą rytmicznych
barw i muzycznych odcieni. W przerwach występują
Kadetki z Zespołu Fantazja, zawsze gotowe zaprezentować się jak najlepiej,
jak najwdzięczniej. Do nich
dołącza mała artystka, jak
ją nazywam, bo już nie raz
pokazała się z tanecznego show. Przedstawicielka najmłodszych, tych w
wózeczkach, albo na ręku
rodziców.
Wśród
zgromadzonych
tryskająca pogodą młode-

go ducha 97-letnia, pani
Jadzia. Młodość nie zna
wieku, młodość jest w sercu, w szczerym otwarciu
na drugiego człowieka.
To nic, że lipcowe słońce
grzeje, że ciężko już iść, ale
jest okazja – radosna chwila, którą trzeba przeżyć.
W kręgu kwiat młodości,
który krzepi umysł, serce i
daje upust wewnętrznym
emocjom.
Medialnie będziemy śledzić
dzień po dniu ŚDM w Krakowie modlitewną zadumę
młodzieży z różnych kultur
i zaangażowanie w doniosłe dzieło tych spotkań.
Podobne obrazy, emocje,
tańce, uśmiechy. Czy duchowo nie byliśmy tam,
będąc w niedzielne południe na Miasteczku z grupą
Hiszpanów?

zyki, Marek Kwoczała, Pani
Henryka Kowalska – wychowawca klasy A w klasach
1-4, Iwona Malik (Wyrodek),
Pani Anna Janus – wychowawca klasy A w klasach
5-8, Pani Krystyna Łęgowik – nauczycielka języka
polskiego, Maria Rębisz
(Kamińska), Ewa Morawska
(Dunak), Małgorzata Wnuk
(Żak), Urszula Fałek (Karwa);
Drugi rząd od lewej: Marek
Nieroda, Celina Rachwał
(Żyła), Jan Gaweł, Iwona
Grzesiak (Kosińska), Teresa
Szlachta (Groblicka), Joan-

na Solecka (Mędrecka), Irena Bołdyn (Piątek), Jolanta
Gąkowska (Kołodziej), Anna
Frocisz (Pawłowska), Grażyna Szleszyńska (Podsiadło);
Trzeci rząd od lewej: Mirosław Banyś, Sławomir Pilarczyk, Krzysztof Marszalik, Adam Mikoda (Żaba),
Włodzimierz Mieszczanek,
Marek Cholewa, Kazimierz
Molenda, Witold Gajewski,
Jan Oleś, Zbigniew Psiuk,
Kazimierz Paś, Jolanta Kusior (Ścisłowska).
(..) nazwiska z lat szkolnych

Alicja Kmita-Żak

„...niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem
niosą oświaty kaganiec…”
Ten cytat, zaczerpnięty z
wiersza Juliusza Słowackiego „Testament mój” kojarzy
się z nauką, nauczycielami.
O tym bowiem ta notka będzie.
Z dumą można napisać, że
historia naszej, ogrodzienieckiej oświaty jest imponująca – 225 lat to kawał
czasu. W tym roku obchodziliśmy też 85 lecie powstania Szkoły Podstawowej im.
Stefana Żeromskiego. W
te rocznice pięknie wpisuje
się nasz, klasowy jubileusz.
Minęło 40 lat odkąd przekroczyliśmy progi Podstawówki. Jako, że rocznica
z tych tzw. okrągłych, postanowiliśmy zorganizować
spotkanie klasowe. Kilkumiesięczna, mozolna praca
organizatorów Joli Gąkowskiej, Urszuli Fałek i Marka
Kwoczały zaowocowała.
I oto w piękne,
sobotnie popołudnie 11
czerwca AD 2016 w zajeździe Kaja w Kiełkowicach
spotkali się absolwenci
SP Ogrodzieniec – rocznik
1968-1976.

Oto krótkie sprawozdanie.
Na spotkanie dotarło 29 (wg
list obecności w dziennikach
szkolnych uczniów było
60) osób. Wiele naszych
Koleżanek i Kolegów nie
mogło przybyć, z różnych
powodów (pobyt za granicą,
choroba…). Pozdrawiamy
ich wszystkich serdecznie.
Okazało się też, że 6 osób
już nie żyje.
Spotkanie zaszczyciły swoją
obecnością wychowawczynie klasy A Pani Henryka
Kowalska (wychowawca w
klasach 1-4) i Pani Anna Janus (wychowawca w klasach 5-8). Uczniowie klasy
B mieli czterech wychowawców tj. Panią Krystynę Gębkę (w klasach 1-4), Panią
Eleonorę Musiałek (w klasach 5-6), Pana Wiesława
Jaworskiego (w klasie 7) i
Pana Henryka Zakrzewskiego (w klasie 8). Wszyscy z
wymienionych Wychowawców klasy B, niestety, już
nie żyją. Wspominamy Ich z
ogromną sympatią. Wielką
przyjemność swoją obecnością sprawiła nam również

Pani Krystyna Łęgowik (Pani
od polskiego) i Pani Urszula
Łasicka (obecnie Marianiuk)
„od fizyki”.
W moim odczuciu i mam
nadzieję, że wszystkich
uczestników, spotkanie było
bardzo radosnym wydarzeniem. Większość z nas od
razu się rozpoznała, kilku
osobom musieliśmy się dokładnie przyglądać. No, ale
po kilku minutach wszystko
już było wiadomo i poczuliśmy się tak, jakby czas się
cofnął lub przynajmniej stanął w miejscu. Czas szkolny
to przecież cudowne lata
– beztroskie, pełne radości
i marzeń życie. W miłej atmosferze, tak szybko płynął
czas, że nie wiedzieć kiedy,
zastał nas świt.
Korzystając z tej okazji,
wszystkim nauczycielom,
którzy z nami pracowali
składamy serdeczne podziękowania za cierpliwość,
poświęcenie i trud włożony
w przekazanie nam wiedzy
i nasze wychowanie. DZIĘKUJEMY.
Dziękuję również Wam, Ko-

leżanki i Koledzy. Myślę, że
to pierwsze spotkanie nie
będzie ostatnim. Zatem, do
zobaczenia. Pozdrawiam
Was serdecznie.
Jolanta Gąkowska
Opis zdjęcia ze „Spotkania po latach” absolwentów rocznika 1968 – 1976
Szkoły Podstawowej nr 1 w
Ogrodzieńcu, które odbyło
się 11.06.2016 r. w Kiełkowicach, gmina Ogrodzieniec
Pierwszy rząd od lewej: Pani
Urszula Barbara Marianiuk
(Łasicka) – nauczycielka fi-
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Wakacje w Mokrusie

W dniach 25-29 lipca br. w sołectwie Mokrus odbył się
cykl zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży. Inicjatorem
akcji był sołtys Mokrusa Sławomir Szlachta we współpracy
z panią Beatą Stypą-Rus, radną Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu i instruktorem MGOK w Ogrodzieńcu, która ułożyła plan zajęć i prowadziła zajęcia z dziećmi. Środki na zajęcia pozyskane zostały z budżetu Gminy Ogrodzieniec. W
ramach wakacyjnych zajęć odbyły się: warsztaty plastyczne, zumba, pokaz filmów i slajdów o dinozaurach. Dzieci
uczestniczyły w dwóch wycieczkach – do Parku Rozrywki
w Podzamczu, którą ufundował pan Jerzy Janoska oraz
na Fermę Strusi w Kiełkowicach. Do Mokrusa przyjechali druhowie z OSP Ogrodzieniec, którzy zaprezentowali
sprzęt strażacki oraz przeprowadzili pokaz ratownictwa
medycznego. W piątek, w ostatni dzień „Wakacji w Mokrusie” grupę odwiedzili goście – pani Dorota Cygan, dyrektor
MGOK w Ogrodzieńcu i pan Burmistrz Andrzej Mikulski,
który poczęstował dzieci łakociami.
W akcję zaangażowali się także mieszkańcy Mokrusa, a
szczególnie pani Longina Pacia, która sprawowała opiekę
pedagogiczną nad grupą, p. Wioletta Baran, radna Rady
Miejskiej w Ogrodzieńcu, która ufundowała napoje dla
dzieci i wspierała organizację zajęć i pani Teresa Zielińska,
która ufundowała artykuły spożywcze na grilla.
Uczestnicy zajęć oraz sołtys Mokrusa dziękują wszystkim,
którzy zaangażowali się w pierwsze zorganizowane zajęcia
wakacyjne w Mokrusie.
Sławomir Szlachta
Sołtys Mokrusa

Życie
Pokochałam życie,
wśród życiowych burz.
Bo życie jest jedno,
kocham go i już.
Chociaż czasem zaskakuje,
tak po prostu daje w kośćLecz ja idę wciąż do przodu
i uśmiecham się na złość.
Życie jest wszak najcenniejsze
na nic słowa, słówek moc;
Można o nim pisać wiersze,
w piękny dzień, czy w smutną noc.
Jest wciąż najpiękniejsze w świecie
niesie ono wrażeń moc;
Myślę o nim ciągle przecież
w każdy dzień i w każdą noc.
Kiedyś właśnie się zaczęło,
nowe życie ...
Piękny świat –
Lecz nie dużo już zostało
gdy się przeżyło dziesiątki lat.
Zenona Fiutak
26.07.2016r.

Tego lata w Kiełkowicach... oj,
działo się działo...
Co roku remiza w Kiełkowicach
staje się na dwa tygodnie kulturalno-społecznym centrum
sołectwa. A wszystko to za
sprawą zajęć wakacyjnych dla
dzieci i młodzieży organizowanych przez Radę Sołecką,
Gminę Ogrodzieniec i Fundację „Stara Szkoła”.
W tym roku od 4 do 15 lipca w
programie zajęć wakacyjnych
wzięło udział ponad 50 najmłodszych mieszkańców Kiełkowic. W prowadzenie zajęć
aktywnie włączyli się rodzice,
dziadkowie i inni dorośli opiekunowie dzieci. Zaplanowano
i zorganizowano grupowe zajęcia aktywizujące z różnych
dziedzin, tak by włączyć do
zabawy uczestników w różnym wieku i o zróżnicowanych
temperamentach. Była więc
gorąca zumba i tańce integracyjne, trening nordic walking,
spektakl teatralny i warsztaty
prowadzone przez aktorów.
Dzieciaki mogły uszyć samodzielnie oryginalne maskotki
– zwierzaczki, wykonać mnóstwo bransoletek, narysować

wielką mapę Kiełkowic i przemaszerować po niej, zostawiając kolorowe ślady. Powstała
spora kolekcja „Łapotworów”,
a na warsztatach kreatywnych
„Roboty i robótki” każdy mógł
poskręcać własnego robota
z tektury.
Dodatkową atrakcją tegorocznych wakacji w Kiełkowicach
była wycieczka do Olkusza i Ojcowa, i choć aura tego dnia nie
sprzyjała pieszym wędrówkom,
to zwiedzenie Jaskini Nietoperzowej, Muzeum Afrykanistycznego i Pustyni Błędowskiej i
tak okazało się wyzwaniem
godnym dzielnych uczestników
wyjazdu. Gośćmi zajęć byli tak-

że strażacy OSP Kiełkowice,
którzy zapoznali dzieci ze specyfiką służby w straży pożarnej.
Letnie zajęcia w Kiełkowicach
doskonale pokazują siłę i zaangażowanie małych, lokalnych
społeczności oraz wielki potencjał jaki kryje się w małych i pozornie „nieciekawych” miejscowościach, są także dowodem
na bardzo konkretne, ukierunkowane potrzeby mieszkańców Gminy Ogrodzieniec, na
ich zaradność i aktywność.
Wakacje w Sołectwie Kiełkowice odbyły się dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu i pomocy
następujących osób:
pani Iwony Rajcy ( Urząd MiG
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Ogrodzieniec), pani Anny
Szlachty i Elżbiety Stanek
(Rada Solecka Kiełkowic), pani
Agaty Wdowik (instruktora tańca i fitness), pana Jarosława
Wesołowskiego (przewodnika
jurajskiego), pani Marty Tarasin (Pracownia Rękodzieła
„Koral”), pana Tomasza Ziętka
(Teatr „Bajkowe Skarby Śląska”), pani Doroty Supkowskiej
(Pracownia Plastyczna „Manufaktura”) i pana Wojciecha
Jagielskiego (Fundacja „Stara
Szkoła”).
W prowadzeniu zajęć pomagali
także artyści – uczestnicy pleneru malarsko-rysunkowego w
Podzamczu (panie Agnieszka
Słodkowska, Agnieszka Tworek i Magdalena Szpilska) oraz
mieszkańcy Kiełkowic - mamy i
babcie uczestników zajęć.
Wakacyjne zajęcia zakończyły
się wspólnym grillowaniem i
zabawami w remizie. Kolorowe
wspomnienia wakacji w Kiełkowicach towarzyszyć nam
będą cały rok. Było naprawdę
SUPER!!! Bo Kiełkowice to sołectwo na medal.
Elżbieta Stanek
Dorota Supkowska

LATO Z FUNDACJĄ „STARA SZKOŁA”
Od 2 lipca do 4 sierpnia
trwał cykl zajęć wakacyjnych dla mieszkańców sołectwa Podzamcze.
Z zajęć w świetlicy przy
ulicy Zamkowej korzystali także inni mieszkańcy
gminy oraz turyści. Warto
było przyjść na warsztaty, by własnoręcznie wykonać m, in.: biżuterię,
kwiaty z krepiny, węże z
papieru, dziwaczne „łapotwory” z tektury, można
też było uszyć maskotki.
Były także lekcje malarstwa i rysunku pod okiem
prawdziwych profesjonalistów – gości pleneru malarskiego. Powstało bardzo dużo ciekawych prac,

których autorzy mogą
być dumni ze swej pomysłowości, wrażliwości
i kreatywności. Atrakcją
lipcowych zajęć był spektakl teatralny „Opowieści o
zaczarowanym ogrodzie” i
warsztaty teatralne, które
prowadzili bardzo lubiani
aktorzy teatru „Bajkowe
Skarbki Śląska”. Sala w
remizie OSP zmieniła się
w prawdziwy teatr.
Naszą świetlicę odwiedzali często goście: duża
grupa młodzieży z Francji, mogła poznać czym
jest tradycyjne, regionalne rękodzieło ucząc się
wykonywania kwiatów z
krepiny. Specjalne warsz-

Biblioteka poleca
Miesiące: sierpień i wrzesień dla wielu Polaków kojarzyć się będą z ważnymi
wydarzeniami związanymi
z okresem II wojny światowej oraz heroiczną walką
powstańców.
Biblioteka
zachęca do lektury następujących książek:
„Pamiętnik” Mary Berg,
tłumaczony na wiele języków jest jednym z najbardziej poruszających opisów życia codziennego w
getcie warszawskim. Mary

Berg (Miriam Wattenberg,
1924-2013) – w latach
1939-1944 prowadziła pamiętnik, w którym opisywała życie w okupowanej
Warszawie, a następnie
w getcie warszawskim. W
marcu 1944 roku rodzina
Wattenbergów została wymieniona na jeńców niemieckich internowanych
przez aliantów. Dzięki temu
przeżyli wojnę.
Kolejną książką, polecaną przez bibliotekę, są

taty przygotowaliśmy dla
grupy przedszkolaków z
Podzamcza, a na zakończenie cyklu zajęć wizytę
złożyli nam goście ze Starostwa Powiatowego w
Zawierciu.
Materiały i pomoce wy-

korzystane podczas zajęć zostały zakupione ze
środków Funduszu Sołeckiego Podzamcza.

„Bitwy Wyklętych” Szymona Nowaka. Młody
autor książki, urodzony w
1973 roku, jest absolwentem wydziału historii Mazowieckiej Wyższej Szkoły
Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu. Publikuje w czasopismach historyczno-wojskowych i na
stronach internetowych.
Jest autorem książek o
Powstaniu Warszawskim
oraz o Żołnierzach Wyklętych.
„Dzieci’ 44” Jerzego Mireckiego, to wspomnienia

dzieci z Powstania Warszawskiego, ale też relacje
nieco starszych powstańców o dzieciach z Powstania, tak jak je zapamiętali.
Publikacja zawiera prawie
50 relacji, złożonych autorowi przez osoby, które
przeżyły Powstanie, rozsiane dziś po całym świecie. Intencją autora było
ocalenie tych wspomnień
i udostępnienie ich innym
„powstańczym dzieciom”,
jak również dzieciom tych
dzieci, ich synom, córkom
i wnukom.

Dorota Supkowska
Jarosław Gruca
Zygmunt Podsiadło
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WAKACJE Z PEŁNĄ KULTURĄ
Zajęcia dziennikarskie
W ramach zajęć młodzi dziennikarze poznają podstawowe techniki składu gazety - opracowanie i przygotowanie makiety, podział
na strony, kolumny, działy, rubryki. Dowiadują się jak edytowane
są teksty i fotografie oraz w jaki sposób zaprojektować gazetę,
aby była ciekawa i przyciągnęła jak największą liczbę czytelników.
W ramach pierwszych zajęć powstała podstawowa część makiety z podziałem na strony i wyznaczonymi marginesami. Kolejne
zajęcia poświęcone będą projektowaniu winiety i strony tytułowej
oraz gromadzeniu i opracowywaniu materiałów i zdjęć do pierwszych stron gazetki wakacyjnej.
Gazetka wakacyjna
Efektem finalnym wakacyjnych zajęć dziennikarskich było wydanie gazetki pt. Pisemko – magazynu dziecięco-młodzieżowego,
w którym znalazły się materiały z tegorocznych Wakacji z Kulturą.
Pisemko zredagowali: Nikola Stapel, Maja Madej, Agata Straszak
pod kierunkiem Joanny Piwowarczyk.

Wakacyjna lekcja historii
Pani Maria Lipka-Stępniewska bardzo zainteresowała nas historią
o Ogrodzieńcu. Dzieci dowiedziały się jak wyglądało nasze miasto
przed laty, a dokładnie w roku 1911. Pani Maria pokazała makietę,
przedstawiającą układ ulic oraz rozmieszczenie domów i innych
budynków (kościół, gorzelnia, młyn). Kto by się spodziewał, że nasza miejscowość kiedyś tak wyglądała.

W indiańskiej wiosce
Udana wycieczka w ramach zajęć wakacyjnych z Kulturą 2016.
W środę, 3 sierpnia br. odwiedziliśmy Wioskę Indiańską w Kiełkowicach. Wizytę u „Czerwonych Twarzy” rozpoczęliśmy torem
przeszkód i strzelaniem z łuku. Co wcale nie okazało się łatwym
zadaniem. W tipi natomiast odbyło się malowanie twarzy i nadanie charakterystycznych dla Indian imion. W programie wizyty były
również przewidziane drużynowe rozgrywki.

Poznajemy władzę lokalną
W ramach zajęć wakacyjnych z MGOK odbyło się spotkanie z
cyklu „Jak rządzić Gminą? Czyli poznajemy władzę lokalną”. W
piątek 29 lipca br. dzieci spotkały się z Burmistrzem Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Na początek włodarz naszej Gminy opowiedział
o pracy burmistrza - jakie ma zadania, kompetencje, następnie
oprowadził naszą małą wycieczkę po Urzędzie, opowiadając pokrótce o specyfice każdego referatu.

W poniedziałek 1 sierpnia br. o godz. 10.00 uczestnicy zajęć
wakacyjnych spotkali się z Przewodniczącym Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu Zygmuntem Podsiadło. Pan Przewodniczący
opowiedział o funkcjonowaniu Rady Miejskiej, kompetencjach
radnych, kompetencjach samego przewodniczącego i jego
zastępców. Pokazał również salę narad. Dzięki spotkaniom z
przedstawicielami naszej lokalnej władzy dzieci zapoznały się z
funkcjonowaniem naszej Gminy.

Zajęcia rytmiczno-ruchowe
W ramach Wakacji z Kulturą w MGOK prowadzone są zajęcia
ruchowo-rytmiczne dla dzieci, podczas których stosowane są
zabawy i ćwiczenia uwrażliwiające na podstawowe elementy
muzyki. Uczestnicy zajęć uczą się prostych układów tanecznych
oraz form improwizacji ruchowej i muzycznej.

Wycieczka do Kamieniłomu
22 lipca byliśmy na pieszej wycieczce w pobliskim kamieniołomie.
O tym miejscu opowiadał pan Marek Trzepla – geolog, który opisywał znalezione przez dzieci skamieliny i pomagał wyszukiwać
ciekawe okazy wśród pokładów kamienia wapiennego. Znaleźliśmy amonity, belemnity, ramienionogi, gąbki. Wszystkich zachwycił krajobraz kamieniołomu– mnóstwo roślin, owadów i żyjątek w
oczkach wodnych i szuwarach – żaby, kijanki, młode ryby, kolorowe ważki i motyle. Nad głowami fruwały myszołowy, kruki i jeżyki. Wycieczka pełna wrażeń i niesamowitych widoków – warta
powtórzenia.

Park Ogrodzieniec zdobty
W środę 27 lipca br. wybraliśmy się do Parku - Ogrodzieniec. Program wycieczki obejmował następujące atrakcje:
Park Rozrywki – tutaj dzieciaki korzystały z zamku dmuchanego,
Karuzeli Wiedeńskiej, zamku rycerskiego, huśtawek i zjeżdżalni.
Tor Saneczkowy – atrakcja zarówno dla dużych i małych, nie ważne ile ma się lat dobra zabawa gwarantowana;
Park Doświadczeń Fizycznych – na terenie parku znajduje się 36
urządzeń, które tłumaczą działanie podstawowych praw fizyki tj.
Kołyska Newtona, Kolorowy Krater czy Wirująca Kula. Największa
atrakcja to Symulator Lotu oraz Symulator dachowania pojazdu;
Park Miniatur – prawdziwa wyprawa po Szlaku Orlich Gniazd, który rozciąga się od Karkowa po Częstochowę. Makiety jurajskich
zamków zostały odtworzone zgodnie z prawdą historyczną;
Dom Legend i Strachów – przeniósł nas w świat legend i baśni,
z których słynie Jura Krakowsko – Częstochowska. Wycieczka
pełna atrakcji, świetnej zabawy i mnóstwa pozytywnych emocji.

Kawałek Afryki w te wakacje
W poniedziałek 25 lipca br. uczestnicy zajęć wakacyjnych wybrali się na wycieczkę edukacyjną do Kiełkowic. Kawałek Afryki
mogliśmy zwiedzić dzięki właścicielom gospodarstwa agroturystycznego Ferma Strusi w Kiełkowicach. Na początek musieliśmy
się zaprzyjaźnić z nielotami i przekupić ich zieloną przekąską, następnie pan Leszek opowiedział o swoim gospodarstwie, o hodowli strusi. Nie zabrakło również ciekawostek związanych z tymi
ptakami. Pan Leszek i pani Basia przygotowali również dodatkowe atrakcje - degustacja jajecznicy ze strusiego jaja, warsztaty
manualne - wykonywanie ozdoby ze strusich piór oraz rysowanie
wspomnień z wycieczki. Wyjazd do Kiełkowic przypadł dzieciakom do gustu. Oprócz wiedzy teoretycznej uczestnicy przywieźli
również pamiątki od strusi.
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Jak bezpiecznie spędzić wakacje
Dla młodych ludzi wakacje to długo oczekiwany czas wolny od nauki, czas laby, wypoczynku, letnich podróży i nowych znajomości.
Wydawałoby się, że czas beztroski i wolny od zagrożeń, jednak ten
beztroski czas należy spędzić aktywnie i, przede wszystkim, bezpiecznie. Do pogadanki na temat „jak bezpiecznie spędzić wolny
czas” zaprosiliśmy panią Hannę Mikulską, emerytowaną nauczycielkę i pedagoga w Szkole Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu,
która przypomniała dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego
poruszania się po drogach (pieszy, rowerzysta), po zmroku, na
przejściu dla pieszych, zasady zachowania się nad wodą, w lesie
i w miejscach publicznych oraz, gdy dziecko jest samo w domu,
a np. ktoś obcy puka do drzwi. Pani pedagog szczególną uwagę
zwróciła na kontakty z nieznajomymi osobami i uwrażliwiła dzieci
na ostrożność w takich relacjach – ważne jest, aby dzieci o swoich
niepokojach informowały starszych – rodziców, opiekunów. Dzieci
obejrzały plansze, na których przedstawione były scenki sytuacyjne z różnymi typami zachowań i omówiły je, dodając własne spostrzeżenia. Pani pedagog omówiła z grupą także znaczenie słów:
empatia, kompromis i asertywność.
Każdy czas wolny można spędzić przyjemnie i godnie, ale to zależy
od nas, czyli jak nawiązujemy kontakty i jak potrafimy rozwiązać
konflikty, które choć są częścią naszego życia, można łagodzić i
eliminować – tak podsumowała spotkanie pani Hanna Mikulska.

Spotkanie z policjantem
We wtorek 19 lipca br. udaliśmy się z wizytą na Komisariat Policji
w Ogrodzieńcu. Spotkanie szkoleniowe w ramach BEZPIECZNYCH WAKACJI poprowadzili: sierż. Marta Wnuk z Komendy
Powiatowej Policji w Zawierciu oraz st. asp. Grzegorz Korpyś z
Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu. W czasie wizyty dzieciaki po
krótce zapoznały się m.in. ze specyfiką pracy w policji, zwiedziły
komisariat, poznały jeden z elementów pracy policyjnych techników. Jednak największą frajdą była przejażdżka wozem policyjnym.

Spotkanie ze strażakami
W czwartek 21 lipca br. odbyło się spotkanie ze strażakami
OSP Ogrodzieniec. Spotkanie odbyło się w remizie. W czasie wizyty u naszych druhów dzieciaki zapoznały się ze specyfiką pracy
strażaka, zwiedziły remizę oraz obejrzały wozy strażackie oraz ich
wyposażenie. Na zakończenie prawdziwa niespodzianka: przejażdżka samochodami strażackimi oraz pokaz pozorowanej akcji
pożarniczej.

Spotkanie z ratownikiem
Kolejne spotkanie w ramach BEZPIECZNYCH WAKACJI tym razem z ratownikiem medycznym Michałem Mikodą. W większości
przypadków od momentu wezwania pomocy do przybycia służb
na miejsce wezwania mija co najmniej 8 minut. Dlatego tak ważne
jest udzielenie pierwszej pomocy przez osoby będące świadkami
zdarzenia jeszcze przed przybyciem wykwalifikowanych ratowników. Szanse przeżycia poszkodowanego diametralnie rosną w
przypadku podjęcia natychmiastowej pomocy. Podczas zajęć nasi
uczestnicy w teorii i praktyce poznali zasady udzielania pierwszej
pomocy.
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architektury dziewiętnastowiecznej willę przemysłowca
Oskara Caro i Zamek Piastowski - panie przewodniczki, w
ciekawy sposób przybliżyły nam historię tych miejsc. Następnie udaliśmy się do Palmiarni, gdzie pani przewodnik
oprowadziła nas po wszystkich pawilonach tematycznych
z egzotycznymi roślinami, terrariami z gadami, akwariami
z rybami z różnych kontynentów. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się przy słynnej, zbudowanej przed II wojną
światową Radiostacji, o wysokości 111 m, co daje jej status najwyższej istniejącej, zbudowanej w całości z drewna,
konstrukcji na świecie.
Po zwiedzaniu przerwa na posiłek i wyjazd do domu. Wycieczka bardzo się udała, kto nie był – niech żałuje. W drodze powrotnej już obmyślaliśmy miejsce, gdzie wybierzemy
się następnym razem.

Robaki w sieci
W ramach zajęć wakacyjnych prowadzony przez MGOK odbywały się cykle spotkań pn. BEZPIECZNE WAKACJE m.in. z policją, strażakami, pedagogiem. W tym roku zorganizowane zostały
także zajęcia z zakresu zagrożeń w sieci. W ten dość skomplikowany świat informatyki wprowadził Mariusz Baliński – specjalista ds. IT. Wyjaśnił pojęcia dotyczące sieci, zagrożeń, szkodliwych oprogramowań, wirusów w grach komputerowych, a także
ochrony przed nimi. Na koniec oczywiście kilka prostych zasad,
które uchronią użytkowników przed „robakami”.

Mikroskopem badamy świat
W planie zajęć wakacyjnych z MGOK nie mogło zabraknąć zajęć
przyrodniczych. Zajęcia poprowadził Przyjaciel Domu Kultury Marek Trzepla z wykształcenia geolog, miłośnik przyrody i fotografii.
Tematem zajęć był mikroskop, na początek krótki wstęp co to
takiego, jakie jest jego zastosowanie, a potem już dzieciaki obserwowały przez mikroskop robaki, piasek, kamienie. Praca z mikroskopem była wstępem do wycieczki pieszej do Kamieniołomu.

Gliwice okiem turysty
W środę, 17 sierpnia byliśmy na wycieczce rodzinnej w
Gliwicach – ciekawym historycznie śląskim mieście, z uroczą Starówką i zabytkami sięgającymi czasów średniowiecza, okresu, kiedy powstało to miasto. Zwiedziliśmy perłę

I Turniej PES
Od poniedziałku 16 sierpnia br. odbywają się rozgrywki I
turnieju ProEvolution Soccer na konsoli Xbox 360. Do turnieju zgłosiło się 14 uczestników. Zakończenie planowane
jest 31 sierpnia br. Na relacje o przebiegu całego turnieju i
wynikach zapraszamy do kolejnego wydania GO.

Warsztaty teatralne
W ramach zajęć wakacyjnych „Wakacje z MGOK” odbyły
się warsztaty teatralne, które poprowadził Patryk Molenda
z Zawiercia. W zajęciach wzięły udział dzieci, młodzież oraz
seniorzy, co spowodowało ogromną różnorodność i kreatywność przebiegu zajęć.

12

GAZETA ogrodzieniecka

SIERPIEŃ 2016

Dla Gabi

w obiektywie...

W niedzielę 14 sierpnia br. na Skwerze przy Placu Wolności odbył się Festiwal Wielkich Serc dla Gabrysi Szczepary.
Już od rana trwały gorączkowe przygotowania, żeby punktualnie o godz. 14.00 rozpocząć koncert charytatywny. Na
scenie wystąpili Seniorzy z Ogrodzieńca, Aleksandra Płóciennik, Sebastian „Allkadias” Grabowski z pokazem iluzji,
zespół Animal Section. Dodatkowo grupa wolontariuszy
zatańczyła wspólnie z grupą tancerzy ze Strefy Tańca i Fitnessu PASION taniec dla Gabrysi, na skwerze pojawiły się
również trampoliny i niesamowity taniec w wykonaniu grupy Jumping Frog. Ale na tym nie koniec atrakcji, podczas
koncertu można było kupić pyszne ciasto, napić się wspaniałej kawy, strażacy z OSP Marciszów przygotowali żurek,
był również grill, a dla dzieci dmuchańce, malowanie twarzy, przejażdżka kucykiem, balonowa bitwa, gry i zabawy.
Podczas imprezy odbywała się licytacja m.in. rękodzieła,
voucherów, betonowych figurek oraz sprzedaż losów niespodzianek. Na zakończenie zabawa z DJ Traxxem oraz
pokaz ognia i fireshow. Na leczenie i rehabilitację Gabrysi
udało się zebrać ponad 22.021,04 zł. Gratulujemy organizatorom, wolontariuszom i dziękujemy ludziom z wielkimi
sercami, którzy przyszli tego dnia i wrzucali do puszki pieniądze, dziękujemy za każdą okazaną pomoc. Ogrodzieniec jak zwykle nie zawiódł.
Marta Bejgier

Występy Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Kadetek Zespołu Fantazja podczas spotkania w ramach Światowych Dni Młodzieży

Brawo Blanka!
Pierwszym kibicem Tour de Pologne w Ogrodzieńcu 2016
w konkursie ogłoszonym na stronie Facebook Gminy
Ogrodzieniec została trzymiesięczna Blanka z ulicy Olkuskiej w Ogrodzieńcu! Blanka otrzymała nagrody związane z TdP: koszulkę Tour de Pologne i publikację o historii kolarstwa w Polsce oraz gadżety gminne (koszulkę z
herbem gminy, grę Jurajskie Tajemnice itd.). Gratulujemy
zaangażowania! Brawo Blanka!
Dariusz Ptaś

Dziękujemy również p. Burmistrzowi
Andrzejowi Mikulskiemu i
p. Przewodniczącemu Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu Zygmuntowi Podsiadło
za ciepłe przyjęcie i poświęcony czas dla
uczestników zajęć wakacyjnych
organizowanych przez MGOK.

UWAGA RODZICE
Wszystkie dzieci lubiące taniec, muzykę i dobrą zabawę zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach
STUDIA WYOBRAŹNI, które rozpocznie swoją działalność we wrześniu 2016 roku w MGOK Ogrodzieniec.
Zapisy i informacje pod nr tel. 326732044
lub osobiście (MGOK pl. Wolności 24) – p. Marta Bejgier.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się 12.09.2016r.
(poniedziałek) w sali tanecznej MGOK Ogrodzieniec.
Serdecznie zapraszamy

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka
Kultury oraz uczestnicy zajęć wakacyjnych
„Wakacje z Kulturą 2016” pragną złożyć
serdeczne podziękowania dla
Komendanta Posterunku Policji w Ogrodzieńcu
podkom. Grzegorza Migdała, sierż. Marty
Wnuk z Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu oraz st. asp. Grzegorza Korpysia z Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu;
Prezesa OSP Ogrodzieniec dh Łukasza Marczyka
i strażaków OSP Ogrodzieniec;
p. Michała Mikody;
p. Martyny Brożek;
p. Marka Trzepli;
p. Mariusza Balińskiego;
p. Hanny Mikulskiej;
p. Leszka Czerwińskiego i Barbary Madej z Fermy
Strusi w Kiełkowicach;
p. Jerzego Janoski i Macieja Wnuka z Parku Rozrywki w Podzamczu ;
p. Edyty Kowalczyk;
p. Zofii i Pawła Skórów Wioska Indiańska w Kiełkowicach;
Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu
(linia 7)
p. Marii Lipki – Stępniewskiej
za możliwość przeprowadzenia
BEZPŁATNYCH zajęć i wycieczek w ramach
tegorocznych zajęć wakacyjnych.

Podróże dalekie i bliskie ...
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FotoZagadka

Jakie to miejsce?
W kraju czy za granicą?
Czy ktoś rozpoznaje miejsce przedstawione na fotografii?
Przygotowaliśmy foto zagadkę dla naszych Czytelników.
Dla pierwszej osoby, która zadzwoni do
redakcji GO z prawidłową odpowiedzią
nagroda – niespodzianka.
Dzwońcie pod nr tel.:
32 67 32 044
32 67 32 525.

