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Jubileusz 100 lat OSP Ogrodzieniec
W sobotę, 5 sierpnia br. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodzieńcu
obchodziła jubileusz 100-lecia istnienia.

Na obchody jubileuszu
druhowie zaprosili przedstawicieli władz samorządowych,
mieszkańców
oraz druhny i druhów z zaprzyjaźnionych jednostek.
Uroczystość rozpoczęła się
od mszy świętej w kościele
parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu, podczas której
ks. prob. Jacek Furtak poświęcił pamiątkową płytę ze
znakiem Związku OSP RP
upamiętniającą jubileusz
stulecia jednostki. Następnie uczestnicy prowadzeni
przez Orkiestrę Dętą z Giebła oraz poczty sztandarowe przemaszerowali ulicami miasta na skwer przy
Placu Wolności. Oprawę

muzyczną oficjalnej części
zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ogrodzieniec.
Dowódcą uroczystości był
dh Michał Mikoda.
Podczas uroczystości Złotym Znakiem Związku OSP
RP odznaczono sztandar
jubileuszowej jednostki. Zasłużonym druhom wręczono odznaczenia i medale
za zasługi dla pożarnictwa.
Złotym medalem uhonorowani zostali druhowie:
Łukasz Marczyk i Marek
Gąkowski a brązowym
druhowie: Grzegorz Karcz,
Konrad Wojdas i Damian
Lipka.
Wyróżnieni odznaczeniem
za wysługę 15 lat w OSP
zostali druhowie: Andrzej

Mikulski, Marek Gąkowski
i Michał Mędrek. Z okazji
setnego jubileuszu jednostka przygotowała medale
okolicznościowe,
które
wręczono przedstawicielom służb mundurowych.
Nie zabrakło również przemówień zaproszonych gości oraz gratulacji dla całej
jednostki składanych na
ręce prezesa OSP Ogrodzieniec Łukasza Marczyka.
Z okazji doniosłego Jubileuszu 100-lecia istnienia
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodzieńcu, składam serdeczne
podziękowania wszystkim
druhnom i druhom za ich
odwagę,
determinację,

ciężką pracę wkładaną w
działalność ratowniczą oraz
za bezinteresowną pomoc
niesioną drugiemu człowiekowi – tym słowami zwróciła się do jubilatów Anna
Nemś, Poseł na Sejm RP.
Ogrodzieniecka jednostka jest ważną organizacją,
cieszącą się dużym społecznym zaufaniem i poparciem.
Jednostka pełni różne funkcje w życiu lokalnym. Ta
najważniejsza to ratowanie
życia i mienia w pożarach,
ale jednostka pełni bardzo
ważną rolę społeczną m.in.
integracyjną i wychowawczą. W jednostce wychowały się całe pokolenia strażaków. To jedna z najlepiej
wyszkolonych jednostek w
powiecie zawierciańskim i
jedna z najczęściej uruchamianych i alarmowanych
do niesienia pomocy – tak

Burmistrz Miasta i Gminy
Ogrodzieniec Andrzej Mikulski ocenił działalność
ogrodzienieckiej OSP.
Zaplecze jednostki należy
do najlepiej wyposażonych
w gminie i powiecie, strażacy dbają o swój sprzęt i
budynek remizy.
Posiadamy dwa samochody gaśnicze, samochód terenowy służący do
działań poszukiwawczych,
quad terenowy, środki do
transportu osób poszkodowanych. Mamy sprzęt
do prowadzenia działań
wysokościowych i do poszukiwań osób w jaskiniach
na terenie całego powiatu i
województwa – mówi Łukasz Marczyk, prezes OSP
Ogrodzieniec.
Obecnie w jednostce jest
bardzo wielu młodych strażaków, którzy zdobywają
kolejne stopnie wyszkolenia.
Jednostka przez te 100 lat
bardzo się zmieniła pod
względem wyszkolenia jak
i wyposażenia w sprzęt.
Jest to jednostka do akcji
ratowniczo-gaśniczych i do

działań specjalistycznych,
wymagających
dużych
umiejętności, gdyż służy do
poszukiwań i działań wysokościowych – mówi Henryk
Karcz, komendant M-G
OSP w Ogrodzieńcu
Oficjalną część uroczystości zakończyła wspólna fotografia. Jednostce życzymy sukcesów i kolejnych
jubileuszy.
Po oficjalnej części uroczystości odbył się festyn
plenerowy połączony z
występami artystycznymi.
Licznie zgromadzoną publiczność bawili występujący na scenie artyści, m.in.:
zespół dziecięcy „Malwinki”
ze Szkoły Podstawowej
w Gieble, dzieci ze Studia
Wyobraźni przy MGOK w
Ogrodzieńcu, Łukasz Piątkowski – Stand Up oraz
Kabaret DNO. Uroczystości jubileuszowe dopełniły
koncerty orkiestr dętych –
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ogrodzieniec i Orkiestry
Dętej Giebło.
Joanna Piwowarczyk
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Przebudowa skrzyżowania ul. Bzowskiej i ul. Kościuszki - kwiecień-maj 2017r.
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Roboty budowlane przy skwerze św. Jana – maj 2017r.

Ogrodzieniec pięknieje

W ubiegłym miesiącu zakończyła się przebudowa skrzyżowania
dróg wojewódzkich DW 790 i
DW 791 w Ogrodzieńcu oraz
remont ul.Kościuszki w centrum
miasta. Wyremontowana została
nawierzchnia drogi, chodników
oraz powstały nowe miejsca
postojowe. Ponadto na całym
odcinku wykonano kanalizację
deszczową, co rozwiązało uciążliwy problem wód opadowych
i roztopowych na drodze. Dziś
Ogrodzieniec wygląda zupełnie
inaczej niż dawniej - poprawił się
wizerunek miejscowości oraz,
co ważniejsze, bezpieczeństwo
na drodze. Zabiegaliśmy o to
u władz wojewódzkich od wielu lat, ale ciągłe braki finansowe powodowały, że zwlekano z
podjęciem decyzji o rozpoczęciu robót. Stan drogi był fatalny.
Uszkodzenia jezdni, pofałdowania i liczne nierówności, popękane chodniki i krawężniki…

Jednak wykonano nie tylko roboty drogowe. Udało nam się
wykorzystać czas przebudowy
dróg na remonty infrastruktury
w pasie drogowym i skoordynować różne brygady wykonawcze. Dzięki temu mamy
wyremontowane sieci elektroenergetyczną i oświetleniową,
sieć gazową oraz wodociąg na
odcinku pomiędzy ul.Narutowicza i ul.Olkuską. Przebudowa
sieci została wykonana i sfinansowana przez Tauron S.A. i Polską Spółkę Gazownictwa oraz
Gminę Ogrodzieniec. Efektem
jest poprawa zaopatrzenia piekarni i budynków mieszalnych w
energię elektryczną, gaz i wodę.
Wyremontowaliśmy
również
stare i zniszczone murki przy
przystanku autobusowym oraz
wokół figury św.Jana. Niestety
nie wszystko poszło dobrze. Nie
udało się nakłonić firmy Orange,
właściciela sieci teletechnicznej

Układanie warstwy ścieralnej na rondzie w Ogrodzieńcu – 8 lipca 2017r.

do przebudowy kabli telefonicznych i umieszczeniu ich pod
chodnikiem. Pomimo naszych
starań i propozycji wspólnej
przebudowy tej sieci - zostało
po „staremu”. Szkoda, bo dziś
razi to każdego, kto spogląda na wyremontowaną ulicę i
chodniki.
Wykonanych prac nie byłoby
gdyby nie życzliwość dla gminy
ze strony regionalnych władz
samorządowych. Korzystając z
łamów Gazety Ogrodzienieckiej
chciałbym serdecznie podziękować Marszałkowi Województwa
Śląskiego Panu Wojciechowi
Sałudze i całemu Zarządowi
Województwa za podjecie decyzji o wprowadzeniu do planu
finansowego remontów dróg w
naszej gminie. Szczególnie jednak dziękuję Panu Stanisławowi Dąbrowie, Wicemarszałkowi
Województwa, który osobiście
zaangażował się i nadzorował

wykonywane prace w Ogrodzieńcu. Pan Wicemarszałek
niemal codziennie doglądał
robót na budowie i interesował się jej postępami. Dziękuję
serdecznie Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich, Panu
Zbigniewowi Taborowi oraz pracownikom ZDW w Katowicach
za prowadzenie inwestycji z minimalną uciążliwością dla mieszkańców. Dziękuję Panu Dyrektorowi również za życzliwość i
umożliwienie nam wykonania,
podczas remontu drogi, przebudowy sieci gazowej, wodnej
i energetycznej. Dziękuję Polskiej Spółce Gazowniczej S.A.
oraz Pani Grażynie Smorendzie,
Kierownikowi Rozdzielni Gazu w
Zawierciu i współpracownikom
za remont odcinka gazociągu
wraz z przyłączami a także Panu
Jackowi Janikowi, Dyrektorowi
ds. Inwestycji Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie

Rondo nocą – sierpień 2017r.

wraz z współpracownikami za
remont sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej przy ulicy Kościuszki. Dziękuję moim
współpracownikom z Urzędu
Miasta i Gminy i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu za zaangażowanie i sprawne
przygotowanie dokumentacji na
przebudowę wodociągu.
To była bardzo trudna inwestycja, ale wszyscy zmobilizowaliśmy siły i dziś możemy
odczuwać wielką satysfakcję.
Osobiście cieszę się najbardziej z tego, że sprawdziło się
stare porzekadło o tym, że „w
jedności siła”. Bez tej jedności i
współpracy samorządu z różnymi instytucjami nie byłoby dziś
efektu końcowego. Wszystkim
bardzo za to dziękuję!
Andrzej Mikulski
Burmistrz
Miasta i Gminy Ogrodzieniec
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Z notatnika burmistrza

8–9 lipca została położona
warstwa ścieralna na rondzie w Ogrodzieńcu, tym
samym zakończono roboty
budowlane na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Kuściuszki. W tych dniach centrum
Ogrodzieńca było wyłączone z ruchu dla pojazdów.
Wykonana przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w
Katowicach nawierzchnia
asfaltowa wysokomodyfikowana polimerami jest nowoczesnym i nowatorskim
w skali światowej rozwiąza-

niem. ZDW w Katowicach
jest pionierem we wdrażaniu nowych technologii
nawierzchni
drogowych
w naszym kraju, a na jego
doświadczeniach wzorują
się inni zarządcy dróg. W
ostatnich latach Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
zatwierdził
opracowane
przez zespół specjalistów
standardy projektowania,
wykonania i odbioru robót
na drogach dzięki czemu
zarówno bezpieczeństwo

RADNI pytają
Na sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu w dniu 27 czerwca
br. wpłynęły następujące zapytania i interpelacje radnych:
Należy powrócić do sprawy wykupu przez gminę działki
przy rondzie w Ogrodzieńcu, gdyż teren ten może się przydać na zagospodarowanie na cele publiczne.
W imieniu mieszkańców bloków ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu zwracam się z prośbą o odbudowanie piaskownicy na placu zabaw w Ogrodzieńcu ul Słowackiego – bloki.
Plac ten jest przeznaczony dla najmłodszych dzieci, którym piaskownica jest konieczna, a obecnie w znacznym
stopniu odczuwają jej brak, zarówno dzieci jak i rodzice.
W imieniu sołtysa Żelazka proszę o naprawę ulicy Leśnej,
gdzie rozszczelniły się płyty i droga jest w złym stanie.
Odpowiedzi Burmistrza:
Myślę, że sprawa powrotu do wykupienia działki przy rondzie jest słuszna. Na ten cel mamy zabezpieczone środki
w budżecie. Obecnie planujemy przygotowanie dokumentacji na wyburzenie budynków z czerwonej cegły. Teren
chcemy uporządkować i zagospodarować. Na następną
sesję przygotuję koncepcję zagospodarowania tego terenu.
Piaskownica na osiedlu bloków - nie ma w budżecie środków na ten cel, ale może uda się wygospodarować przy
okazji zakupu nowych urządzeń na place zabaw.
Sprawę ulicy Leśnej w Żelazku przekażę inspektorowi do
spraw dróg.

ABSOLUTORIUM UDZIELONE

Na sesji w dniu 27 czerwca br. Rada Miejska w Ogrodzieńcu po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Miasta i Gminy
Ogrodzieniec absolutorium z wykonania budżetu Gminy
Ogrodzieniec za rok 2016.

jak i stan techniczny dróg
i mostów w województwie
stale się poprawia. Ułożona w Ogrodzieńcu na
rondzie nawierzchnia cechuje się unikatowymi właściwościami polegającymi
na tym, że jest odporna na
spękania w okresie zimowym, przy jednoczesnej
odporności na koleinowanie w okresie letnim. Trwałość ułożonej nawierzchni
powinna być wielokrotnie
większa od klasycznych
rozwiązań zezwalając na
dłuższą eksploatacje bez
remontu.
10-12 lipca w naszej gminie przebywała delegacja z
zaprzyjaźnionej węgierskiej
gminy Bogacs. W składzie delegacji, której przewodniczyła pani burmistrz
Csendesné Farkas Edit byli
pracownicy obsługi i administracji szkół. Wycieczka
do Polski została sfinansowana przez stronę węgier-

ską jako wyjazd turystyczny i służyła wzajemnemu
promowaniu się naszych
gmin. Oprócz zwiedzania
Zamku Ogrodzienieckiego
w Podzamczu zaproponowaliśmy naszym gościom
zwiedzanie
zabytkowej
kopalni węgla Guido w Zabrzu, gdzie miało miejsce
spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta w
Zabrzu. Nasi przyjaciele z
Węgier otrzymali zaproszenie od władz miasta Zabrze
do udziału w wiosennych
targach turystycznych organizowanych przez Urząd
Miasta w Zabrzu.
19-24 lipca Młodzieżowa
Orkiestra Dęta przebywała
na Toscana Music Festival we Włoszech. Oprócz
koncertów członkowie orkiestry zwiedzili Florencję,
Veronę oraz południową
część jeziora Garda. Relacja z wyjazdu w jednym z
artykułów w numerze GO.

29 lipca na Krępie odbyło
się spotkanie połączone z
grillowaniem zorganizowane przez ogrodzienieckie
koło Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów. W spotkaniu brali
udział zaproszeni goście z
koła w Zawierciu, Dąbrowy
Górniczej oraz struktur regionalnych związku. Obecna była również posłanka
na Sejm RP Anna Nemś,
członek Zarządu Powiatu
Zawierciańskiego
Maria
Milejska, Burmistrz Miasta
i Gminy Andrzej Mikulski,
Przewodniczący
Rady
Miejskiej Zygmunt Podsiadło i dyrektor Szpitala
Powiatowego w Zawierciu
Anna Pilarczyk-Sprycha.
29 lipca z inicjatywy Rady
Sołeckiej Giebła Kolonii zorganizowany został
festyn dla mieszkańców
sołectwa. Festyn nawiązał do wieloletnich tradycji
zabaw w „Bukowcu”.
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3 sierpnia w świetlicy remizy w Ryczowie Kolonii
miało miejsce spotkanie
komisji z Urzędu Marszałkowskiego
oceniającej
zgłoszony przez Burmistrza Miasta i Gminy wniosek do konkursu „Piękna
Wieś Województwa Śląskiego” o nagrodę dla Zespołu Folklorystycznego
„Wrzos” za „Obgrywojki
Stanisława”. „Obgrywojki”
to zarejestrowany na płycie DVD film zrealizowany
o dawnych zwyczajach w
okolicy Ryczowa, polegających na wędrowaniu po
wsi kapeli do solenizantów, obchodzących swoje imieniny i składaniu im
życzeń. Wyniki konkursu
poznamy jesienią br.
5 sierpnia odbyły się uroczystości
jubileuszowe
100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodzieńcu.
15 sierpnia odbył się festyn z okazji 15-lecia Klubu
Sportowego Giebło.

Gulzów decyzja Rady Ministrów Bankomat w Podzamczu
Rada Ministrów zmieniła granice Gminy Ogrodzieniec
i włączyła część terenów Gminy Pilica do naszej gminy!
Wniosek Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu przygotowany
przez Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec dotyczący
zmiany granic został pozytywnie rozpatrzony przez Radę
Ministrów. Rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 26 lipca 2017 r. Wieloletnie
starania mieszkańców i władz Gminy Ogrodzieniec zostały
skutecznie doprowadzone do końca. Korzystne dla mieszkańców Gulzowa rozstrzygnięcie wymagało decyzji Rady
Ministrów. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w rozwiązanie tego trudnego problemu.
Włączone tereny mają powierzchnię powyżej 11 ha. Mieszka tam ponad 30 osób, które zawsze były zameldowane
przez Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Gmina Ogrodzieniec doprowadziła dla tych mieszkańców niezbędną
infrastrukturę komunalną. Problem wynikał z tego, że kiedyś (lata 70-te XX wieku) podzielono administracyjnie Gulzów na dwie części większą w obrębie Gminy Ogrodzieniec i mniejszą w obrębie Gminy Pilica nie zwracając uwagi
na fakt, że jest to jedna miejscowość, jedna społeczność.
Teraz ten błąd został naprawiony.
Dariusz Ptaś Sekretarz Miasta i Gminy

NARODOWE CZYTANIE
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu oraz Sekcja Literacka
UTW w Ogrodzieńcu zapraszają do włączenia się w ogólnopolską akcję pn. Narodowe Czytanie.
1 września (piątek) 2017r. o godz. 10.00 serdecznie zapraszamy do czytelni Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu
Tegoroczną lekturą projektu objętego honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Pierwszej Damy jest
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.
Liczymy na obecność miłośników kanonu polskiej literatury.
OGŁOSZENIE PŁATNE

Sprzedam działki w Ogrodzieńcu:
- budowlane o Nr ew. 2902; 2903; 2904 o łącznej
powierzchni ok. 5000 mkw. - jak również,
- działki leśne o łącznej powierzchni 2.6 ha.
Cena do negocjacji. Tel. kontakt. 502 315 313.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców Ogrodzieńca Śląski Bank Spółdzielczy
Silesia w Katowicach uruchomił na terenie miejscowości
bankomat. Znajduje się on w Podzamczu, przy ul. Zamkowej 12 a, na początku drogi wiodącej na Zamek. Posadowienie bankomatu jest owocem ścisłej współpracy
pomiędzy Urzędem Gminy a Bankiem. Dzięki osobistemu
zaangażowaniu Burmistrza i Sekretarza Gminy proces
montażu urządzenia przebiegł sprawnie i bez komplikacji.
Bankomat obsługiwany jest przez sieć Planet Cash, największą niezależną i całkowicie polską sieć bankomatów,
z której bez opłat korzysta ponad 10 milionów klientów.
Władze Silesia Bank mają nadzieję, że dzięki tej inwestycji
mieszkańcy Ogrodzieńca zyskają większy komfort finansowy wynikający z całodobowej dostępności urządzenia.

Rada Sołecka w Mokrusie oraz rodzice
dzieci uczęszczających na zajęcia pn.
Wakacje z Kulturą w Mokrusie składają
serdeczne podziękowania: opiekunom
grupy tj. p. Longinie Paci, p. Anecie Osys
- pracownikom Szkoły Podstawowej w
Gieble, dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu
p. Dorocie Cygan i pracownikom MGOK
p. Beacie Stypie-Rus, p. Marcie Bejgier,
p. Agacie Barteczko oraz sponsorom:
Teresie Zielińskiej, Kamilowi Chrobotowi, Mirosławowi Kotlińskiemu, Leszkowi Janosikowi, Sławomirowi Szlachcie, Wioletcie Baran, Halinie Ziębie,
Oli Gajeckiej z siostrami. Szczególnie
gorące podziękowania kierujemy dla
p. Jerzego Janoski za udostępnienie naszym dzieciom Parku Rozrywki
w Podzamczu.
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Skauci Europy w Żelazku

Iron Camp Żelazko’ 2017
Na początku wakacji do Żelazka przybyli skauci, którzy rozbili obozowisko w lesie.
Był to obóz składający się z 7 zastępów, każdy zastęp liczył od 3 do 8 osób. W sumie przebywało tam 40 chłopców w wieku od 12 do 17 lat. Każdy obóz zaczyna się
od pionierki, czyli budowaniu konstrukcji ułatwiającym życie obozowe. W Żelazku na
zbudowanie swoich platform - miejsc do spania oraz przygotowywania posiłków, a
także obozowej spiżarni, toalet, ołtarza polowego młodzi skauci mieli trzy dni. Prace
utrudnia im fakt, że nie mogą używać gwoździ a wszystkie konstrukcje budowane z
drewnianych żerdzi należy połączyć sznurkiem. Chłopcy jednak poradzili sobie doskonale i sprawnie zbudowali wszystko, co było im potrzebne do funkcjonowania przez
dwa tygodnie.
Jest to piękna forma spędzania wolnego czasu. Młodzi ludzie zamiast siedzieć przed
komputerem czy telewizorem wybierają coś innego - znacznie trudniejszego, ale stawiającego na dobre wartości i budowanie własnego charakteru – tak ocenił tych młodych ludzi ks. Adrian Chojnicki, który przyjechał z Katowic, aby odprawić mszę świętą
dla skautów w Żelazku.
Z inicjatywy sołtysa Żelazka pana Henryka Iwy obóz odwiedzili uczestnicy biegu na
orientację Iron Camp, przebywający w tym czasie w schronisku w Żelazku. Grupę
oprowadzili zastępowi Janek i Krzysiek, którzy opowiedzieli młodym sportowcom o
skautingu i obozowym życiu harcerza.
Joanna Piwowarczyk

Po raz kolejny tereny Żelazka stały się doskonałym miejscem na zorganizowanie obozu
sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży Iron Camp. Tegoroczna edycja, na którą
zjechali członkowie różnych klubów sportowych m.in. z Warszawy, Krakowa, Gliwic,
Raszkowa, rozpoczęła się 10 lipca i trwała
przez dwa tygodnie. Czas obozowiczów
wypełniony był treningami i turniejami zarówno w dzień, jak i w porze nocnej. Tereny
Żelazka i okolic to doskonały teren na organizację tras do biegów na orientację, sztafet,
sprintów. Grochowiec posłużył za miejsce do
trenowania wspinaczki, a okoliczne jaskinie
do nocnych wypraw. Uczestnicy obozu pieszo wybrali się do Podzamcza, gdzie zwiedzili zamek i Gród Birów. Na Pustyni Błędowskiej szlifowali umiejętności biegania „na
kierunek”. W czasie wolnym od sportowych
zmagań młodzież brała udział w grach terenowych, ćwiczeniach pamięci i zabawach
przy ognisku.
Żelazko i okolice to doskonałe miejsce na
propagowanie tego rodzaj aktywności sportowej. Gościnę tradycyjnie znajdujemy w

Centrum Turystyki Aktywnej – dawnym
schronisku w Żelazku i jesteśmy bardzo
zadowoleni z czasu tu spędzonego – mówią uczestnicy obozu.
Do zobaczenia za rok.
Joanna Piwowarczyk
fot. Iron Camp

Tour de Pologne

kolarze przemknęli przez Ogrodzieniec
We wtorek, 1 sierpnia odbył się czwarty etap szosowego wyścigu kolarskiego Tour de
Pologne z udziałem gwiazd światowego kolarstwa. Czwarty etap Zawiercie-Zabrze był
najdłuższą trasą tegorocznej edycji TdP. Punktualnie o godzinie 13.05 na ulicy Leśnej w
Zawierciu wystartowała runda honorowa. O godzinie 13.15 ruszył start ostry, z którego
kolarze skierowali się w stronę Fugasówki i Ogrodzieńca. Przez nasze miasto kolarze
przejechali ulicą Kościuszki i Olkuską i pomknęli w kierunku Klucz – Olkusza. Po pokonaniu 238 kilometrów dotarli na metę w Zabrzu.
Mimo upalnej aury, mieszkańcy Ogrodzieńca nie zawiedli i dopingowali kolarzy. Przed
peletonem tradycyjnie przejechał samochód z dyrektorem wyścigu Czesławem Langiem,
który pozdrowił kibicujących mieszkańców Ogrodzieńca przez otwarte okno auta. Przypomnijmy, że trasa tego popularnego w naszym kraju wyścigu od roku 2016 przebiega
przez Ogrodzieniec i można śmiało powiedzieć, że mieszkańcy czekają na to wydarzenie
sportowe. W zabezpieczenie trasy wyścigu zaangażowani byli także druhowie OSP z
jednostek naszej gminy – OSP Ogrodzieniec, OSP Mokrus, OSP Podzamcze, OSP Giebło, OSP Gulzów, OSP Kiełkowice, OSP Ryczów, OSP Ryczów Kolonia przy koordynacji
Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Ogrodzieńcu.
JP

Z folklorystyczną wizytą
Delegacja Gminy Ogrodzieniec składająca się z przedstawicieli Urzędu Miasta i
Gminy, Rady Miejskiej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz członków Zespołu
Folklorystycznego „Wrzos”
z Ryczowa Kolonii w dniach
23-25 czerwca 2017 roku
uczestniczyła w Jubileuszowym 45. festiwalu folklorystycznym – Spišské Folklórne Slávnosti – odbywającym
się w partnerskiej gminie Spišské Podhradie na Słowacji.
Reprezentujący gminę ze-

spół miał okazję promować
gminny folklor podczas
uroczystego otwarcia, które miało miejsce w sobotę.
Na ręce Primátor’a Mesta
Spišskě Podhradie Michała Kapusty, Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Andrzej Mikulski w swoim
imieniu oraz Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu, przekazał
naszym Przyjaciołom gratulacje za wieloletnią organizację
przedsięwzięcia, kultywowanie tradycji regionalnych oraz
rodzimego folkloru z życze-

niami kolejnych wspaniałych
jubileuszy.
Pomimo napiętego programu, uczestnicy wyjazdu
mogli zwiedzić Spiski Hrad
(zamek) oraz atrakcje powiatowego miasta Levoča. Spotkania z innymi uczestnikami
festiwalu ze Słowacji, Ukrainy
oraz Polski pozwoliły na wymianę samorządowych doświadczeń oraz kulturalnych
wrażeń.
W naszych sercach na długo
pozostanie słowacka gościnność i serdeczne przyjęcie.
I.Rajca
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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

Jurajskie śpiewanie
W niedzielę 23 lipca br. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu odbyła się kolejna edycja
biesiady ludowej pod nazwą „Jurajskie Granie i Śpiewanie”. Jest to coroczna impreza mająca na celu
integrację lokalnych zespołów oraz podtrzymywanie
tradycji śpiewaczych. Na naszej scenie zaprezentowały się zespoły z Gminy Ogrodzieniec Zespół Echo,
Seniorzy z Ogrodzieńca, Ryczowianki z Ryczowa,
Zespół Folklorystyczny „Wrzos” z Ryczowa Kolonii,
a także zaprzyjaźnione zespoły z terenu powiatu zawierciańskiego Karlinianki, zespół Tęcza z Bzowa,
KGW Łośniczanki oraz zespół Bzowianie.
Gościem specjalnym była Kapela Jurajska z Rzędkowic, która w tym roku obchodzi 10-lecie działalności.
Dość kapryśna aura umożliwiła biesiadowanie na

Skwerze przy Placu Wolności, gdzie tańce i wesołe
śpiewy trwały do zmroku.
Dla wszystkich występujących MGOK przygotował
pamiątkowe dyplomy oraz drobny poczęstunek.
Było nam niezmiernie miło gościć tak wspaniałe i zaangażowane w pasję śpiewaczą, zespoły. Wszystkim życzymy dalszych sukcesów i rozwijania działalności, do zobaczenia za rok!!
Marta Bejgier
KGW Łośniczanki

Zespół Folklorystyczny „Wrzos” z Ryczowa Kolonii

Zespół „Ryczowianki” z Ryczowa

Wspólne biesiadowanie

KGW Karlinianki

Seniorzy z Ogrodzieńca

Zespół Echo z Ogrodzieńca

Zespół „Tęcza” z Bzowa

Kapela Jurajska z Rzędkowic
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WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO,
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
ORAZ OPON

OGŁOSZENIE PŁATNE

NOWOŚĆ!
FARBY DULUX

Na terenie Gminy Ogrodzieniec zostanie przeprowadzona przez firmę REMONDIS Sp. z o.o. przy współpracy z
Urzędem Miasta i Gminy Ogrodzieniec zbiórka zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych oraz opon.
Do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy sprzęt AGD, telewizory, radioodbiorniki, komputery
itp., natomiast odpady wielkogabarytowe to meble, wykładziny podłogowe, wersalki, fotele, drzwi, okna, itp.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić
kompletny, natomiast okna bez szyb.

Sprzęt należy usytuować, tak aby nie utrudniał ruchu drogowego oraz pieszego, a jednocześnie był dostępny dla
pracowników firmy REMONDIS Sp. z o.o., którzy będą
odbierać ww. odpady.

30 lecie orkiestry osp ryczów
9 września 2017r.
Jubileusz rozpocznie się mszą św. o godz. 12.30 pod
remizą. Następnie wystąpią zaproszone zespoły oraz
Jubilatka. Na zakończenie przewidziano zabawę taneczną.
Szczegóły na plakatach.

OGŁOSZENIE PŁATNE

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony należy wystawić przed posesję najpóźniej do godziny 6.00 w następujących dniach:
19.09.2017 – Podzamcze, Kiełkowice,
21.09.2017 – Ryczów, Ryczów Kolonia, Żelazko, Śrubarnia
20.09.2017 – Ogrodzieniec
22.09.2017 – Giebło, Giebło Kolonia, Mokrus, Gulzów, Fugasówka, Markowizna.
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W emeryckim gronie

W sobotnie popołudnie 29 lipca br. seniorzy oraz zaproszeni goście bawili się podczas pikniku na Krępie. Tradycją
stało się, że co roku ogrodzienieckie koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wraz z zespołem Seniorzy
z Ogrodzieńca organizuje plenerową imprezę połączoną
z pieczeniem kiełbasek. Gospodarze kawiarenki przygotowali smakowite kiełbaski i kaszankę, a zespół Seniorzy
wraz z kapelą bawił wszystkich śpiewem i zachęcał do
tańca.
Co roku organizujemy dla naszych członków różne imprezy
i spotkania tj.: z okazji Dnia Seniora, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, wczasy, krajowe i zagraniczne wycieczki,
pieczenia kiełbasek. Nasi emeryci są bardzo aktywni i zaangażowani w różne formy działalności społecznej – mówi
Zenobia Bednarz, przewodnicząca Koła PZERI w Ogrodzieńcu.
Ogrodzienieckich emerytów odwiedzili także przyjaciele z
koła w Zawierciu, Dąbrowy Górniczej oraz z Katowic.
Takie spotkania dobrze świadczą o emerytach, a szczególnie o ich zdrowiu. Miło spotkać się w takim gronie, porozmawiać, powspominać i pośmiać się razem – tak spotkanie podsumował Marian Mucik, wiceprzewodniczący
PZERiI w Katowicach.
Seniorów swą obecnością zaszczycili zaproszeni goście,
m.in. Anna Nemś Poseł na Sejm RP, Maria Milejska Członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego, Janina Krasoń
przewodnicząca PZERiI w Zawierciu, Anna Pilarczyk-Sprycha dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu oraz
przedstawiciele samorządu gminnego – Andrzej Mikulski

Zarząd oraz Druhowie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ogrodzieńcu składają gorące
podziękowania za pomoc przy organizacji
jubileuszu 100-lecia powstania jednostki,
które odbyły się 5 sierpnia
przy Placu Wolności

Burmistrz Miasta i Gminy oraz Zygmunt Podsiadło Przewodniczący Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu.
Muzyka i śpiew w tym dniu towarzyszyła wspólnej zabawie
do późnego wieczora. Pogoda i nastroje dopisały.
Joanna Piwowarczyk

WAKACJE W BIBLIOTECE
Wakacje powoli dobiegają
końca. Zajęcia dla dzieci i
młodzieży przygotowane
przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Ogrodzieńcu cieszyły się bardzo
dużym zainteresowaniem.
Oferta podczas tegorocznych wakacji była różnorodna. Spotkania pozwalały nie tylko miło i ciekawie
spędzić czas, ale również
pobudzić wyobraźnię
i fantazję dzieci oraz zachęcić do czytania.
Podczas spotkań organizowanych w lipcu i sierpniu w
bibliotece uczestnicy zajęć

własnoręcznie wykonywali
biżuterię, zmieniali swoje
fryzury w kolorowe „pióropusze”, robili kwiaty z bibuły oraz eko-ludki, lepili z
plasteliny postaci bajkowe,
samodzielnie tworzyli książeczki z wierszykami i rysowali ilustracje do wierszy.
Odbyły się także warsztaty decoupage. Dzieci z
ogromną cierpliwością i
precyzją ozdabiały różne
przedmioty. Odmienione
butelki i słoiki, w nowej roli
wazonów, będą miłą pamiątką z wakacji spędzonych w bibliotece.

Uczestnicy zajęć mogli też
wykazać się sprawnością i
szybkością w pokonywaniu
przeszkód podczas licznych zabaw ruchowych, a
ulubioną grą maluchów stały się kręgle. Do dyspozycji
dzieci były też gry zręcznościowe, planszowe i puzzle.
Nie obyło się również bez
czytania bajek, które zainspirowały dzieci do stworzenia teatrzyku, a własnoręcznie wykonane pacynki
stały się bohaterami wymyślonej przez dzieci historyjki.

Dla fanów bajek animowanych był zorganizowany
wyjazd do kina Helios w
Dąbrowie Górniczej na
film pt. „Mała Wielka Stopa”. Jest to historia Adama, zwyczajnego nastolatka, który pewnego dnia
wyrusza na wyprawę w
poszukiwaniu swojego zaginionego taty, który jest
potomkiem legendarnego
Yeti.
O tym, że wakacje w bibliotece mogą być udane, świadczy wysoka frekwencja uczestników i ich
aktywność.
Serdecznie
zapraszamy na zajęcia do
biblioteki.

Jurand Bień, Jerzy Stępień - Eko Gwajm sp. z o.o., Janusz
Grzesiak, DG Net, Betoniarnia Kaczmarek, Włodzimierz
Dziubałtowski, Romuald Kubiczek, Zamek Spółka z o.o.,
„Abakus” Systemy Teleinformatyczne, Skok Szopienice,
Stanisław Orman, Paweł i Marta Kajdan Stacja Kontroli Pojazdów Ogrodzniec, Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu,
Cegielnia Ogrodzieniec, Andrzej Ryński, Grażyna Stuglik,
Małgorzata Kordas, Darmax Serwis Opon, Szczepan Plutka, Wojciech Gaweł, Leokadia Spera, Zbigniew Wójcik,
Jolanta Krzykawska, Tomasz Osys, Dariusz Niepiekło,
Auto Części – Krzysztof Michalski, Agatka Zawiercie, Virtu,
Centrum Rozwoju Lokalnego, Związek Gmin Jurajskich,
Daglezja, Świeżyzna, Piekarnia Podpłomyk w Gieble, Piekarnia Ziarenko, Jura Rescue Team, Dorota Cygan MGOK
w Ogrodzieńcu, Andrzej Mikulski Burmistrz MiG Ogrodzieniec, Henryk Karcz Komendant ZOMG w Ogrodzieńcu,
Balony-hel.pl, Ewa i Adam Lipka, Szpital Powiatowy w
Zawierciu, Nadleśnictwo Siewierz, Komenda Powiatowa
Policji w Zawierciu, Andrzej Skrzypiciel, GS Samopomoc
Chłopska Ogrodzieniec, Iwona Rajca, Orkiestra Dęta OSP
Giebło, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ogrodzieniec.
Dzięki Państwa życzliwości mogliśmy zorganizować uroczystość na bardzo wysokim poziomie, co na pewno zapisze się w pamięci uczestników i wszystkich mieszkańców
miasta.
Za okazaną pomoc, jeszcze raz dziękujemy.
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WAKACJE Z KULTURĄ
Noc w Domu Kultury? Czemu nie...
W noc z soboty na niedzielę tj. 1/2 lipca br. Miejsko –
Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu zorganizował dla
najmłodszych projekt pod nazwą „Noc tajemnic w Domu
Kultury”. W programie był seans filmowy, zabawy przy
muzyce oraz jak nazwa wskazuje nocowanie. Jednak
największą frajdą dla uczestników było zwiedzanie nieznanych zakamarków Domu Kultury. Do późnych godzin
nocnych nie milkły opowieści i dowcipy, a nad ranem nie
obyło się bez psikusów z użyciem pasty do zębów. Liczymy na kontynuację projektu pod koniec tegorocznych
wakacji. Więcej szczegółów wkrótce na plakatach oraz w
biurze MGOK nr tel. 32 67 32 044.
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Wakacje z plastyką
Wakacyjna twórczość w pracowni plastycznej. Za materiał do indywidualnej ekspresji służyły takie materiały jak:
płótno, glina, farby, kredki, papier rożnego rodzaju, itp.
Okazuje się, że w plastyce można wykorzystać wiele materiałów i przedmiotów. Powstają ciekawe rzeczy.

Warsztaty dziennikarskie
W ramach Wakacji z Kulturą 2017 odbywały się zajęcia
dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć poznawali tajniki
sztuki dziennikarskiej, redagowali teksty, wykonywali zdjęcia, samodzielnie tworzyli szpalty wakacyjnego wydania
PISEMKA.

Wakacje z Kulturą w Mokrusie

Bezpieczne wakacje
W ramach akcji „Bezpieczne Wakacje” odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami policji. Prelekcję poprowadzili st.sierż. Marta Wnuk z Komendy Powiatowej Policji w
Zawierciu, dzielnicowy asp. Dominik Wójcik i asp. Marcin
Pikuła z Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu. W czasie spotkania odbyła się pogadanka na temat bezpieczeństwa w
czasie wakacyjnym, jak unikać zagrożeń i jak sobie radzić
w sytuacjach kryzysowych.
Dzieciaki pokrótce zapoznały się m.in. ze specyfiką pracy
w policji oraz poznały jeden z elementów pracy policyjnych techników. Jednak największą frajdą było zwiedzanie Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu.

Wakacyjne Studio Wyobraźni
Zajęcia Wakacyjnego Studia Wyobraźni obfitowały w dużą
porcję zabaw integracyjnych przy muzyce, tańców i śpiewów. Nie mogło zabraknąć także wspólnej zabawy na
świeżym powietrzu i zabaw z aparatem fotograficznym.
Efekt?! Rewelacja!

Bajka dla dzieci
W dniu 11 sierpnia dzieci obejrzały spektakl teatralny pt.
„Żółw i Zając” wykonaniu artystów Art-Krak z Krakowa.
Wartka akcja wciągnęły młodych widzów do wspólnej zabawy. Dzieci dopingowały powolnemu Żółwiowi, który brał
udział w wyścigu z szybkim Zającem. A wszystko to nagrywała regionalna telewizja ITV Ogrodzieniec.
Wakacyjne filcowanie
Zabawa z wełną w ramach warsztatów plastycznych Wakacji z Kulturą. Podczas zajęć dzieci wykonały portrety z
kolorowej wełny i zapoznały się ze sztuką tzw. filcowania,
czyli różnych technik pracy z wełną czesankową.

Już po raz drugi Rada Sołecka przy współpracy z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ogrodzieńcu w
dniach 10-14 lipca zorganizowali cykl zajęć dla dzieci i
młodzieży pod nazwą „Wakacje z Kulturą w Mokrusie
2017”. Organizatorzy przygotowali bogatą i różnorodną ofertę bezpłatnych zajęć, zakończone każdego dnia
słodkim poczęstunkiem. Tegoroczną edycję zajęć wakacyjnych zainaugurował wyjazd do kina na niebanalny
i pełen humoru film animowany pt. „Gru, Dru i Minionki”. We wtorek odbyły się zajęcia manualne z wełną w
roli głównej. Warsztaty edukacyjne pt. „Mania filcowania” poprowadziły pani Izabela i pani Marta z Zagrody
Edukacyjnej Maciejówka z Ostrowa w gminie Żarki.
Podczas warsztatów uczestnicy samodzielnie przerabiali wełnę na obraz oraz dowiedzieli się kilku ciekawostek dotyczących powstawania i przędzenia wełny. Zajęcia bardzo podobały się dzieciom, co znalazło swoje
odzwierciedlenie w pięknych i kreatywnych obrazach.
W środę i czwartek natomiast dzieci i młodzież poznały
technikę płaskorzeźby. Pod czujnym okiem Anny Kuśpiel - instruktora plastyki MGOK powstały kolorowe i
niezwykle oryginalne płaskorzeźby. Jednak wakacje to
nie tylko beztroska zabawa. W całym cyklu zajęć nie
mogło zabraknąć aspektów bezpieczeństwa w czasie
letniego wypoczynku. W tą myśl odbyło się spotkanie z
funkcjonariuszami policji asp.szt. Tomaszem Bielakiem
i sierż.szt. Robertem Kolanko z psem przewodnikiem
Jariką z Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu oraz
asp.szt. Grzegorzem Korpysiem i sierż.szt. Sebastianem Molikiem z Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu.
Wycieczka do Parku Rozrywki w Podzamczu zakończyła tegoroczną edycję „Wakacji z Kulturą w Mokrusie 2017”. Liczny udział w zajęciach, zaangażowanie i
dużo pozytywnej energii są potwierdzeniem, że oferta
przygotowana przez organizatorów przypadła do gustu. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w jeszcze
większym gronie. Na pełną galerię zdjęć zapraszamy
na stronę internetową www.mgok.ogrodzieniec.pl
oraz profil facebookowy MGOK w Ogrodzieńcu.
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Polak Węgier, dwa bratanki…
Delegacja Gminy Ogrodzieniec, w skład której wchodziła grupa seniorek
Zespołu Mażoretek „Fantazja” w Ogrodzieńcu wraz z instruktorką Anną Malinowską, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Zygmunt Podsiadło oraz Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Dariusz Ptaś w dniach 2426 czerwca 2017r. wzięła udział w XXV Bükkvinfest Festiwalu Wina Regionu
Bükkalja i Międzynarodowym Konkursie Wina w gminie partnerskiej Bogács
na Węgrzech. W sobotę nasze dziewczęta wystąpiły na placu festiwalowym
dwukrotnie, prezentując przed węgierską publicznością swoje umiejętności.
Nasza delegacja spotkała się z bardzo miłym przyjęciem, a pokaz taneczny
dziewcząt zachwycił publiczność, która po każdym występie żywo reagowała nagradzając je gromkimi brawami oraz gratulacjami. O godz. 16.00
nasz zespół wraz z przedstawicielami władz gminnych wziął udział w orszaku idącym z Kąpieliska Termalnego do Parku Wydarzeń. W niedzielę 25
czerwca br. delegacja z Ogrodzieńca wzięła udział w uroczystym złożeniu
wieńców pod pomnikiem Św. Jana Pawła II oraz we mszy świętej w Kościele Św. Marcina. Należy wspomnieć, że pomnik Papieża Polaka powstał
z inicjatywy samych mieszkańców gminy Bogács. Mieszkańcy zaśpiewali
jedną zwrotkę ulubionej pieśni Jana Pawła II pt„Barka” w języku polskim – to
był dla nas bardzo wzruszający moment, w którym poczuliśmy serdeczną
węgierską gościnę. Około południa Zespół Mażoretek „Fantazja” wystąpił
z pokazem tanecznym na terenie Kąpieliska Termalnego. Spotkaliśmy wielu
Polaków, którzy spędzali tam urlop. Zespół otrzymał gratulacje, nie tylko
od naszych rodaków ale również od innych turystów wypoczywających w
Bogácsu. Podczas poniedziałkowego obiadu pożegnalnego Przewodniczący Rady Miejskiej w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzeja Mikulskiego złożył na ręce Burmistrz Miasta Csendesné Farkas Edit
podziękowanie za wieloletnią współpracę i przyjaźń oraz wspaniałą gościnę.
Na długo w naszej pamięci pozostanie węgierska gościnność i serdeczne
przyjęcie, mamy nadzieję, że będziemy mogli ponownie odwiedzić gminę
Bogács.
Marta Bejgier

Ogrodzieniecka „KOPERTA ŻYCIA”

Urząd Miasta i Gminy
Ogrodzieniec zainicjował przystąpienie gminy do ogólnopolskiej
akcji „Koperta życia”.
Akcja „Koperta życia”
skierowana jest przede
wszystkim do osób
chorych, starszych i
samotnych. Polega na
umieszczeniu w specjalnej kopercie karty
z najważniejszymi informacjami o stanie
zdrowia, przyjmowa-

nych lekach, alergiach,
kontaktach do najbliższych, danych osobowych. Pakiet z takimi
informacjami
należy
umieścić w lodówce,
czyli w miejscu, które
jest w każdym domu i
zarazem jest łatwo dostępne. Dodatkowo na
lodówkę trzeba nakleić
dołączoną do koperty
naklejkę z nadrukiem
„KOPERTA ŻYCIA”.
Dzięki „Kopercie życia” służby medyczne
mogą skuteczniej i
szybciej udzielić pomocy w razie jakichkolwiek interwencji.
Pakiet Koperta życia

+ naklejka na lodówkę można otrzymać
podczas tegorocznego Święta Gminy w
namiocie „ZDROWIE I
ZABAWA” oraz w niżej
wymienionych instytucjach:
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu,
Plac Wolności 23,
- Ośrodek Pomocy
Społecznej w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 42,
- Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac
Wolności 25, p. 33.
A.Jurczak

15 lat KS GIEBŁO
2002-2017

15 lecie KS GIEBŁO
Harmonogram :
14.00 Rozpoczęcie imprezy
14.10 Historia KSG
14.15 Wręczenie wyróżnień
14.30 Występ orkiestry
15.00 Mecze piłkarskie
17.00 Konkursy, atrakcje
18.00 Zabawa taneczna
Impreza odbdzie się w dniu 15 sierpnia 2017 r.
na stadionie KS GIEBO, ul. Edukacyjna.

Zestaw PSP R1 dla OSP Kiełkowice

obchodzi
15 lecie

W dniu 15 sierpnia odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 15-lecia
Klubu Sportowego Giebło. W tym
dniu na płycie boiska zarząd klubu
zorganizował festyn dla mieszkańców i zaproszonych gości z udziałem obecnych i byłych zawodników
klubu. Więcej informacji o wydarzeniu w kolejnym wydaniu GO

Jeden z 40 zestawów
PSP R1 został przekazany do Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kiełkowicach. Kiedy
w maju br. Fundacja
Faktu „Serce dla Dzieci” ogłosiła konkurs dla
Ochotniczych Straży
Pożarnych, chyba nikt
nie przypuszczał, że
będzie cieszył się tak
olbrzymim zainteresowaniem.
W nagrodę Fundacja
przeznaczyła 6 toreb
medycznych PSP R1
z deską ortopedyczną, szynami Kramera

oraz opatrunkami hydrożelowymi o łącznej wartości ok. 6 tys.
zł jedna, a zgłoszeń
konkursowych przyszło 700. Taka torba, a
zwłaszcza profesjonalny sprzęt i wyszkoleni
ludzie, znacznie ułatwia udzielanie pomocy ofiarom wypadków.
Druhowie ochotnicy
wielokrotnie udowodnili, że są pomocni. Z
pomocą przyszła również Grupa PZU, która ufundowała kolejne
40 zestawów. Jeden
z pierwszych trafił do

jednostki z terenu Gminy Ogrodzieniec – OSP
Kiełkowice.
Zgłoszenie z inicjatywy Naczelnika Straży
druha Artura Olesika
zainteresowało
komisję
konkursową.
Przekazanie nagrody
miało miejsce podczas
spotkania z druhnami
i druhami w kiełkowickiej strażnicy. Na ręce
Prezesa Zarządu jednostki OSP Kiełkowice
druha Jana Chudka,
Naczelnika oraz Komendanta
Miejsko-Gminnego
druha

Henryka Karcza, zestaw wręczyły przedstawicielki Fundacji,
panie: Joanna Szczypek – Wiceprezes
Fundacji i Marta Mikiel
– Koordynator Projektów oraz pan Piotr
Dworaczyk – Dyrektor
ds. Klienta Korporacyjnego PZU Życie SA w
Dąbrowie Górniczej.
W trakcie spotkania
druhowie m.in. opowiedzieli o swoich
działaniach, pokazali
izbę tradycji pożarniczych.
Iwona Rajca

SIERPIEŃ 2017

Gimnazjalistki w Brukseli

ogrodzieniecka GAZETA

11

Relacja uczestniczek wyjazdu do Brukseli
W tym roku w Brukseli zawitałyśmy my - gimnazjalistki z Ogrodzieńca w składzie: Paulina
Kuźniak IIId, Dagmara Mikoda IIId i Wiktoria Flak IIa. Do Belgii udało nam się pojechać
dzięki wspaniałomyślnemu gestowi prof. Jerzego Buzka. Nasze zwiedzanie rozpoczęło
się od podziwiania miasteczka Leuven. Widziałyśmy tam wiele rzeczy m.in. bibliotekę
uniwersytecką, gotycki ratusz, liczne gmachy uniwersyteckie czy „Fonske” - posąg znajdujący się w centrum miasta. Największe wrażenie zrobiły na nas jednak: kościół św.
Piotra oraz Wielki Beginaż. Po wyczerpującej podróży i pierwszym zwiedzaniu uroków
Belgii wreszcie dotarłyśmy do celu, jakim była Bruksela. Całą resztę dnia właśnie tam spędziłyśmy, miałyśmy czas na odpoczynek i relaks. Drugiego dnia zobaczyłyśmy Atomiuim
- symbol Brukseli, Muzeum Armii Królewskiej i Historii Militarnej, gdzie miałyśmy okazję
podziwiać piękną panoramę Brukseli z Łuku Triumfalnego, Pałac Królewski oraz Pałac
Narodów, bazylikę Sacre-Coeur oraz Notre-Dame du Sablon. Tego dnia udałyśmy się
również do budynku Parlamentu Europejskiego, gdzie obejrzałyśmy wystawę o Tarnowskich Górach i spotkałyśmy się z prof. Jerzym Buzkiem. Trzeciego dnia rano wyszłyśmy
na spacer do centrum Brukseli. Zobaczyłyśmy m. in. historyczne centrum Brukseli, w
tym Grand Place z monumentalnym, gotyckim ratuszem. Udałyśmy się do Manneken Pis
- symbolu Brukseli. Miałyśmy również okazję spróbować belgijskiej specjalności - ręcznie robionych czekoladek. Uczestniczyłyśmy też w prelekcji w Parlamencie Europejskim.
Tego samego dnia z przykrością wyruszyłyśmy w drogę powrotną. Z radością możemy
stwierdzić, że był to bardzo udany wyjazd.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu działający przy Miejsko – Gminnym Ośrodku
Kultury w Ogrodzieńcu ogłasza nabór na rok akademicki 2017/2018 .
Zapraszamy nowych słuchaczy do zapisywania się na UTW w Ogrodzieńcu. Prosimy
dotychczasowych słuchaczy UTW o dokonywanie- wpisów na nowy rok akademicki
2017/2018. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Biura UTW w siedzibie MGOK
w Ogrodzieńcu.
Zapraszamy Państwa od 4 września:
poniedziałek 8.00 – 15.00
wtorek 13.00 – 20.00
środa 8.00 – 15.00
czwartek 13.00 – 20.00
piątek 8.00 – 15.00
Zapisy możliwe pod telefonem 32 67 32 044
Prosimy o zapisywanie się do poszczególnych sekcji oraz czekamy na propozycję utworzenia nowych.

Relacja i zdjęcie uczestniczek wyjazdu do Brukseli, Finalistek XIV edycji Turnieju Wiedzy
o Unii Europejskiej.

50zł/rok

Jeden festiwal, jedna
przyjaźń, wspólne
przedsięwzięcie
Dzięki współpracy zaprzyjaźnionych gmin Ogrodzieniec i Koziegłowy oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu i Miejsko - Gminnego Ośrodka Promocji w
Koziegłowach w sobotę 12 sierpnia br. odbył się III Festiwal pod nazwą „Nasze Koziegłowy i okolice”. W programie festiwalu był konkurs na najsmaczniejsze pierogi, mistrzostwa
w lepieniu pierogów oraz pokaz kulinarny Remigiusza Rączki - znanego śląskiego kucharza. Na scenie zaprezentowały się zespoły z Gminy Ogrodzieniec: Zespół Mażoretek
„Fantazja” z Ogrodzieńca (grupa kadetek), Zespół Echo, Seniorzy z Ogrodzieńca, Zespół
„Ryczowianki”, Zespół Folklorystyczny „Wrzos”, a także z Gminy Koziegłowy Gminny Zespół Pieśni i Tańca „Koziegłowy”. Gwiazdą festiwalu był Zespół Tańca Ludowego Csobolyó z Węgier. Największą jednak frajdą był quiz na wesoło ze znajomości gmin pomiędzy
Burmistrzem Koziegłów Jackiem Ślęczką, a Burmistrzem Ogrodzieńca Andrzejem Mikulskim. Panowie wykazali się bardzo dużą wiedzą, jednak nie obyło się bez pomyłek. Jako
pamiątkę z konkursu Burmistrzowie otrzymali statuetki św. Jacka - patrona pierogów. W
związku z organizacją mistrzostw w lepieniu pierogów na czas, nie mogło zabraknąć naszych zespołów oraz grupy samorządowej w składzie: Andrzej Mikulski - Burmistrz Gminy
Ogrodzieniec, Dorota Cygan Dyrektor MGOK oraz Beata Stypa - Rus - Radna Rady Miejskiej. Nad całością tej konkurencji czuwał oczywiście specjalista Remigiusz Rączka. Jak
podkreślają uczestnicy to było najzabawniejsze i jednocześnie najbardziej wymagające 30
minut. W sumie powstało blisko 3 tys. pierogów, które później można było skosztować.
Dla słuchaczy Ogrodzienieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Koziegłowach. Biblioteka Publiczna przygotowała Grę Miejską z literaturą w tle
oczywiście. To był niewątpliwie dzień pełen wrażeń, co potwierdzić może niewątpliwie
zespół Seniorzy z Ogrodzieńca, którzy w drodze losowania wygrali bilet do Brukseli ufundowany przez Jadwigę Wiśniewską Posła do Parlamentu Europejskiego. Przegranych
jednak tego dnia nie było bowiem każdy zespół został nagrodzony drobnym upominkiem.

Zapraszamy do rezerwacji miejsc w Uniwersytecie Dziecięcym w Ogrodzieńcu pod patronatem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w nowym roku akademickim
2017/18. Rejestracji miejsca można dokonać wypełniając internetowy formularz lub pobrać druk formularza w biurze MGOK w Ogrodzieńcu.
Serdecznie zapraszamy dotychczasowych studentów do kontynuowania nauki, a nowych - do odkrywania świata razem z nami. Jeśli masz od 6 do 12 lat, możesz zostać
studentem Uniwersytetu Dziecięcego w Ogrodzieńcu! Szczegóły, zapisy i dodatkowe informacje pod numerem tel. 32 67 32 044 oraz w biurze MGOK
Zajęcia ruchowo – taneczne w MGOK w Ogrodzieńcu.
Zaczynamy już od 4 września
poniedziałek
17.45-18.45 - ZUMBA GOLD
19.00-20.00 - ZUMBA
Czwartek
19.00-20.00 -ZUMBA
JOGA oraz JOGA +
Zaczynamy od wtorku 19.09.2017r. godz. 19.00
Na spotkanie organizacyjne zapraszamy 19.09.2017r. o godz. 19.00, po którym odbędą
się zajęcia.
Szczegóły w biurze MGOK i pod numerem telefonu 32 67 32 044

Dla nas organizatorów to było nie lada wyzwanie, zjednoczyć siły i zorganizować wspólne
przedsięwzięcie. Z pełną odpowiedzialnością stwierdzamy, że wszystko się udało, nawet pogoda okazała się łaskawa. Było pierogowo, ludowo, tanecznie, dużo uśmiechów i
mnóstwo pozytywnej energii. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia wspólna inicjatywa.
Marta Bejgier
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Ogrodzieniec, Plac Piłsudskiego

15.30 – „Promenade concert” w wykonaniu Młodzieżowej
Orkiestry Dętej OGRODZIENIEC
16.00 – formowanie korowodu wymarsz z Placu Piłsudskiego
na plac imprezy przy ul. Kościuszki 69, (ul. Olkuska,
Sobieskiego, plac Wolności, 1 Maja, Słowackiego)

Ogrodzieniec, plac przy ul. Kościuszki 69
(przy kompleksie sportowym ORLIK 2012)

ok.16.30 – powitanie korowodu oraz oficjalne rozpoczęcie
uroczystości
16.45 – Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OGRODZIENIEC oraz
występ Zespołu Mażoretek FANTAZJA z Ogrodzieńca
17.20 - koncert zespołu ŁUBU-DUBU z Głogowa Małopolskiego
18.00 - koncert Kapeli Jurajskiej
19.00 – koncert KOMBI cover
20.15 – koncert MODERN TALKING cover
21.30 – taneczny wieczór pod gwiazdami z zespołem SEXTREME
ok.0.30 – zakończenie imprezy

o
7
t
1
ę
0
i
2
y
w
ś min
g

SIERPIEŃ 2017

C
E
I
N
IEpnia
Z
D
RO sier

OG25-27

26.08.2017r. (sobota) Podzamcze

POŻEGNANIE LATA NA BIROWIE I ZAMKU OGRODZIENIEC
10.00-17.00 - Szkoła Magii na Górze Birów

Całodzienna zabawa dla rodzin z dziećmi - WSTĘP WOLNY.
Gród zamieni się w barwną osadę w której odbywać się będą wykłady, lekcje oraz zabawy znane z literatury fantasy.
W programie m.in.: lekcje zielarstwa, latania na miotle, kaligrafii gęsim piórem i czytania pisma
runicznego. Pokazy dawnych rzemiosł w warsztatach: snycerskim, garncarskim oraz tajemniczy warsztat alchemika.

17.30 - 23.00 - Festyn na Zamku Ogrodzienieckim
17.30 Koncert zespołu KRYWAŃ
19.15 Koncert zespołu LAO CHE
21.00 Koncert zespołu HAPPYSAD
22.45 Pokaz pirotechniczny
23.00 Zakończenie imprezy

27.08.2017r. (niedziela) Ogrodzieniec, skwer przy Placu Wolności, godz. 16.30 – 19.30

Występy zespołów działających w MGOK Ogrodzieniec: ECHO, Seniorzy z Ogrodzieńca,
Ryczowianki, WRZOS, Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ogrodzieniec, Orkiestry OSP Giebło
i Orkiestry OSP Ryczów. Występ Kroczyckiej Grupy Biesiadnej

XX Turniej Rycerski

o miecz Kasztelana Zamku Ogrodzienieckiego
Główną atrakcją jubileuszowego turnieju, był przeprowadzony po raz pierwszy na terenie
zamku, średniowieczny turniej konny - Mistrzostwa Polski Południowej.
Ponadto: widowiskowe walki bohurtowe, średniowieczne zapasy, pokazy ciężkozbrojnej
jazdy konnej, „bieg damy i rycerza”, turniej tańców dawnych, itp.
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Koncertowali w Toskanii
Orkiestra z Ogrodzieńca
na IX Międzynarodowym
Festiwalu Chórów i Orkiestr w Toskanii.
Toskania zwana krainą cyprysów i łagodnych pagórków jest ulubionym regionem turystycznym Włoch,
znanym z radości życia,
przyjemności kulinarnych i
bogatej kultury. Około połowa wszystkich skarbów
sztuki na świecie znajduje
się na terenie Włoch, a Toskania z pewnością może
nazwać się posiadaczem
dużej części tego dziedzictwa. Szczególnie znana jest
stolica regionu Florencja.
Koncerty cyklu Toscana
Music Festival są organizowane w stylowej atmosferze Terme di Montecatini
oraz w bazylice Santa Maria
Assunta. W tej niesamowitej scenerii na tegorocznym
Festiwalu w dniach 20-22
lipca br. zaprezentowała
się nasza Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ogrodzieniec.

Pośród 13 chórów oraz 5
orkiestr reprezentowanych
przez 12 krajów nasza Orkiestra pokazała wysoki
poziom umiejętności muzycznych. Na uroczystej
paradzie rozpoczynającej
Festiwal, Dziecięco – Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Ogrodzieniec prowadziła
defiladowym krokiem oraz
wesołą nutą pozostałych
uczestników
Festiwalu,
umilając marsz po ulicach
Mintecatini Therme. Główny koncert nasi młodzi artyści dali dnia 22 lipca 2017 r.
w bazylice Santa Maria Assunta, zaczynając występ
od zagrania przepięknego
utworu Abba Father – J.
Sykulskiego. Występ spotkał się z ogromnym uznaniem i aplauzem publiczności. Każdy zagrany przez
Młodzieżową
Orkiestrę
Dętą Ogrodzieniec koncert
był pod batutą pana Stefana Łebka. Kapelmistrz
znany jest z trzymania dys-

cypliny oraz wysokich wymagań, co w efekcie daje
bardzo wysoki poziom artystyczny i sukcesy, którymi
może poszczycić się nasza
Orkiestra. Jest też radość i
ogromna satysfakcja z sukcesów, a dla gminy ogromna promocja na szczeblu
regionalnym,
krajowym
oraz międzynarodowym.
Pobyt we Włoszech nie
upłynął tylko z instrumentem przy boku. Podczas
pobytu nasza młodzież
zwiedziła przepiękną, przepełnioną duchem Renesansu Florencję, miasto
zakochanych Weronę oraz
Lago di Garda – największe
jezioro we Włoszech. Nie
sposób przelać wszystkich
wrażeń i wspomnień na
papier, najlepiej oddadzą to
zdjęcia, które zamieszczone są na stronie internetowej gminy.
Zapraszam do fotorelacji.
Justyna Żak

