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Orkiestra Jubilatka świętowała

W sobotę, 9 września br. w Ryczowie
świętowano 30-lecie istnienia Orkiestry Dętej OSP Ryczów. Uroczystości
odbywały się na placu przed remizą
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Cieszymy się, że zespół składający się
z pasjonatów i miłośników muzyki funkcjonuje nieprzerwanie od 30 lat. Orkiestra jest ważnym elementem naszej lokalnej kultury, bierze udział w gminnych
i lokalnych uroczystościach. Szczególnie gorąco dziękuję Panu Zbigniewowi
Czajowi za wieloletnie prowadzenie orkiestry i kształcenie młodych muzyków
– mówi Andrzej Mikulski Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, wśród których był Poseł na Sejm
RP Waldemar Andzel oraz przedstawiciele władz samorządowych – gmin-

nych i powiatowych, radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, przedstawiciel
Państwowej Straży Pożarnej, poczty
sztandarowe gminnych jednostek OSP,
jednostka OSP z Rokitna Szlacheckiego oraz sympatycy, osoby wspierające
działalność orkiestry i mieszkańcy. Dla
jubilatów napłynęły życzenia i listy gratulacyjne z różnych stron, m.in. od wicemarszałka Województwa Śląskiego
Stanisława Dąbrowy.
Obchody rozpoczęła msza święta, po
której powitano zgromadzonych gości,
a także wygłoszono przemówienia.
Niech ten jubileusz będzie okazją do
dumy i zadowolenia. Cieszę się, że
mogę razem z wami świętować – tymi
słowami zwróciła się do jubilatów Maria
Milejska, członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego.

Tego dnia podziękowano także panu
kapelmistrzowi Zbigniewowi Czajowi
za długoletnią pracę na rzecz orkiestry.
Za trud i pracę włożoną w rozwój Ryczowskiej Orkiestry w imieniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i wszystkich orkiestrantów bardzo serdecznie
dziękujemy – zwróciła się do kapelmi-
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strza Dorota Cygan, dyrektor MGOK w
Ogrodzieńcu.
Orkiestra jubilatka w podziękowaniu
za gratulacje i słowa uznania wystąpiła przed publicznością z koncertem, w
którym nie zabrakło skocznych marszy i
utworów repertuaru rozrywkowego.
Joanna Piwowarczyk
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RADNI
pytają

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 29
sierpnia br. wpłynęły następujące
zapytania i interpelacje radnych:
Mieszkańcy Ryczowa proszą o
dofinansowanie z wolnych środków ulicy Końcowej. Środki z
funduszu sołeckiego o wartości
5600zł nie wystarczą na wykonanie całej ulicy.
Czy moglibyśmy wprowadzić na
ul. 1 Maja ograniczenie poruszania się pojazdów do 12 ton. Mamy
piękną drogę, a wiele aut omija
trasę na Kielce i jeździ tędy. Niedługo ta ulica będzie do remontu.
Czy nie można byłoby ustawić
fotoradaru na ulicy Olkuskiej lub
w jakiś sposób monitorować tam
prędkość, szczególnie w godzinach porannych i wieczornych.
Jest nowa droga i kierowcy rozwijają dużą prędkość.
Mieszkańcy
Ryczowa-Kolonii,
zwłaszcza ulicy Południowej,
zwracają się z prośbą o przestawienie słupa z nazwą ulicy Południowej na lewą stronę pobocza.
Nazwa obecnie jest niewidoczna
dla osób wjeżdżających od Ogrodzieńca. Prosimy o znak dwustronny.
Ogrodzieniec nie ma funduszu
sołeckiego, czyli pieniędzy, które
mieszkańcy mogliby zadysponować na własne potrzeby, tak
jak to mają sołectwa z tzw. funduszu sołeckiego. Na przykład
liczba mieszkańców okręgu nr 5
w Ogrodzieńcu ( 1 Maja, Słowackiego od Nr 16 do Nr 62 i od
Nr 15 do Nr 43, Centuria) wynosi
ponad 600. Porównywalnie taką
liczbę mieszkańców ma okręg

WRZESIEŃ 2017

Mokrus i Gulzów. Więc każdy z
siedmiu radnych reprezentujących poszczególne okręgi wyborcze miasta Ogrodzieniec powinien
mieć swój fundusz, który mógłby
przeznaczyć na potrzeby mieszkańców. Dla przykładu ulica 1
Maja była modernizowana 10 lat
temu i od tej pory nic w tym okręgu nie było robione. Nie ma placu
zabaw, ulica Słowackiego „prosi
się” o naprawę.
Co z Krępą – w 2004r. wykonano projekt zagospodarowania pn.
Modernizacja ośrodka dydaktyczno-rekreacyjnego Krępa.
Proszę o naprawę – usunięcie
dziur przy ul. Markowizna na całej
długości a szczególnie od nr 86.
W związku z pozyskaną informacją, iż na terenie Powiatu Zawierciańskiego odbyły się zebrania z
mieszkańcami w temacie budowy – dofinansowania – informacji:
baterii fotowoltaicznych proszę o
informację: czy na terenie miasta
i gminy Ogrodzieniec przewidywana jest ww. inwestycja. Proszę
o informacje czy władze gminy
starają się o pozyskanie środków
na zakładanie baterii fotowoltaicznych?
W imieniu mieszkańców sołectwa
Fugasówka, dla których w ostatnim czasie pojawił się problem z
dzikami proszę o interwencję i
rozwiązanie problemu – najlepiej
odstrzału dzików.
Na terenie miasta Ogrodzieniec
usadowiony jest pomnik ku czci
Armii Czerwonej. Wobec obowiązywania od niedawna ustawy
dezubekizacyjnej, zapytuję: czy
władze gminne poczyniły jakieś
starania do usunięcia pomnika i
pozbycia się „obciachowego problemu”, który nie przysparza gminie splendoru.
Na jakim etapie jest sprawa prze-

niesienia siłowni z budynku „Budowlani” w Cementowni do gimnazjum?
Co z remontem kapliczki w Podzamczu przy ul. Zamkowej;
dzwon, zabytkowe figurki.
Na jakim etapie jest studium, co
ze złożonymi poprawkami i odwołaniami, kiedy zostanie przedstawiona Radzie do przyjęcia?
Mieszkańcy ul. Bonerów i turyści
proszą o zamontowanie 1 lampy
na końcu ulicy.
Co z poprawą oświetlenia ulicznego na ul. Zamkowej od ostatniego
domu do „Ruin”.
Co z dokończeniem nawierzchni
przy ul. Szkolnej (po każdej burzy
cała ulica do sprzątania).
Co z wymianą azbestu na remizie
OSP w Podzamczu?
Co z chodnikiem przy ul. Krakowskiej?
Czy w związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargu na budowę
chodnika w Podzamczu (ul. Wojska Polskiego) inwestycja ta będzie kontynuowana w roku 2018.
Odpowiedzi Burmistrza:
Mamy podpisaną umowę na remont cząstkowy ul. Końcowej w
Ryczowie. Obecnie nie posiadamy wolnych środków, aby zwiększyć Zrobimy tyle ile wystarczy
środków i załatwimy najpilniejsze
naprawy.
Nie jesteśmy zarządcami dróg 1
Maja i Olkuskiej – są to drogi publiczne wojewódzkie. Nie można
ograniczać dostępu do nich, ustawa o drogach publicznych mówi
że są to drogi o nieograniczonym
dostępie, chyba że stan techniczny drogi wymusza pewne ograniczenia. Zarządca nie ma podstaw,
aby ograniczać ruch pojazdów.
Natomiast można dla poprawy
bezpieczeństwa wprowadzić do-

datkowe kontrole powadzone
przez Policję lub Inspekcję Transportu Drogowego.
Tabliczkę z nazwą ulicy w Ryczowie Kolonii przesuniemy w odpowiednie miejsce.
Ogrodzieniec nie ma funduszu
obywatelskiego.
Poszerzenie drogi na Krępie – pobocza zarastają i zwrócimy się do
firmy, która to uporządkuje.
Koncepcja
zagospodarowania
Krępy nie była projektem budowlanym. Obecnie nie mamy środków, które można by przeznaczyć
na kompleksowe zagospodarowanie tego terenu. Małymi krokami
staramy się uzupełniać braki, wykonujemy drobne remonty i prace,
na które nas stać. Mamy szkic
dokumentu dostępny w urzędzie,
ale nie jest to dokumentacja, która pozwoliłaby nam na pozyskanie
środków.
Na Markowiznę wyślę ZGK, sprawę skontrolujemy.
W ramach RPO ZIT ze środków
europejskich jest możliwość pozyskania pieniędzy na odnawialne
źródła energii. Ale ja uważam, że
ważniejszym problemem dla naszej gminy jest pozbycie się azbestu i wymiana pokryć dachowych.
Mamy prawie 600 ankiet złożonych przez mieszkańców, chcących skorzystać z dofinansowania
z funduszy na ten cel.
Z dzikami jest powracający problem – koła łowieckie zwracają się
do gmin o pozwolenie zwiększenia
liczby odstrzału tych zwierząt. W
ostatnim czasie wyraziliśmy pozytywną opinię w tej sprawie.
Jednak mamy prośbę do mieszkańców, aby nie dokarmiać zwierząt, gdyż zwabione resztkami pożywienia przemieszczają się pod
zabudowania ludzi.
Pomnik w Cementowni – tzw.

ustawa dezubekizacyjna, odnosi
się do nazw ulic, obiektów, natomiast nie reguluje usuwania
pomników. Nasza gmina nie ma
problemu z nazwami. W latach
90-tych ówczesna rada miejska
podjęła uchwałę o zmianach.
Siłownia w Cementowni – myślę,
że z dyrekcją szkoły uda nam się
uzgodnić pomieszczenia dla siłowni.
Kapliczka w Podzamczu – działka
wymaga regulacji własności.
Studium zagospodarowania przestrzennego - wspólnie postanowiliśmy o tym, że postaramy się jak
najwięcej pozytywnie uwzględnić
wniosków do studium. Wpłynęło
ponad 200 uwag i tak duża liczba uwag uwzględnionych przez
gminę wymusiła na nas powtórzenie procedury uzgadniającej.
Firma projektująca studium rozesłała do ponownego uzgodnienia
z naniesionymi uwagami. Gdy te
uzgodnienia wrócą będziemy podejmować uchwałę. Wszystko to
nałożyło się na przesunięcie w czasie prac nad studium.
Lampa w Ryczowie Kolonii – nie
ma możliwości jej podłączenia,
gdyż nie ma tam słupa.
Ulica Szkolna w Podzamczu – naprawimy ulicę w miarę posiadanych środków.
Wymiana azbestu na remizie –
środki na te inwestycje mamy zaplanowane w budżecie i zadanie
będziemy wykonywać.
Chodnik na ul. Krakowskiej w Podzamczu – jest to droga powiatowa.
Musimy rozmawiać z dyrektorem
PZD, gdyż jest to ich zadanie.
Ulica Wojska Polskiego w Podzamczu – prace będą kontynuowane. Wykonawcy obecnie mają
przerwę, ale do prac powrócą.
Umowa obejmuje dwa lata na wykonanie prac.

Sołtys Powiatu
wybrany

Delegacja włoska
na Święcie Gminy

W posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 29 sierpnia uczestniczyła delegacja z zaprzyjaźnionego
miasta włoskiego Melissano, która przybyła
do Ogrodzieńca na zaproszenie naszych władz
samorządowych na doroczne Święto Gminy
Ogrodzieniec.
Włoską delegację reprezentował
Burmistrz Melissano Alessandro
Conte.
Jest prawdziwym honorem, żeby
zobaczyć jak działa posiedzenie
rady w waszej gminie. Podczas
naszego pobytu w Polsce zobaczyliśmy piękne miejsca, mieliśmy
okazję zwiedzić okolice waszej
gminy. Poświęciliście nam bardzo
dużo waszego czasu, jestem pod
wrażeniem polskiej gościnności.
Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie dalej się rozwijać –
tymi słowami zwrócił się do zebranych na sesji Alessandro Conte,

który podziękował za zaproszenie
i możliwość uczestniczenia w posiedzeniu Rady Miejskiej.
Alessandro Conte, który z wykształcenia jest adwokatem,
sprawuje funkcję włodarza gminy
Melissano od 2016 roku. Współpracę z Melissano nasza gmina
rozpoczęła w roku 2000, na mocy
podpisanego „aktu braterstwa”
przez ówczesnych burmistrzów
obu gmin: Zygmunta Podsiało i
Roberto Falconieri.
JP

Sołtys Mokrusa Sławomir Szlachta wybrany został Sołtysem Powiatu Zawierciańskiego, w konkursie ogłoszonym przez Dziennik
Zachodni, nad którym patronat
objął Marszałek Województwa
Śląskiego. Jest to etap powiatowy konkursu pn. Sołtys Roku
2017, w którym mieszkańcy wybierają najpopularniejszego sołtysa i sołectwo w regionie.
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Z notatnika burmistrza

25-27 sierpnia obchodziliśmy w naszej gminie
tradycyjne Święto Gminy Ogrodzieniec. W tym
roku było nieco odmiennie niż w latach poprzednich. Oprócz piątkowego
festynu w Ogrodzieńcu
i koncertów na Zamku
dodatkowo wspólnie z
Urzędem Marszałkowskim
udostępniliśmy w sobotę
Górę Birów do zwiedzania
dla rodzin. Województwo

Śląskie sfinansowało całodniową imprezę, w której
nasi najmłodsi mogli się
spotkać z bohaterami literatury J.K. Rowling, J.Tolkiena i filmów o Harrym
Potterze, Władcy Pierścieni, Hobbit. Dla każdego
kto przybył na Górę Birów
czekało wiele atrakcji. Impreza była bezpłatna w
całości finansowana przez
Marszałka Województwa
Śląskiego. Z kolei w nie-

dzielę wszystkie zespoły
działające przy MGOK w
Ogrodzieńcu
prezentowały swój dorobek artystyczny na skwerze przy
Placu Wolności. Podczas
tegorocznych obchodów
Święta Gminy Ogrodzieniec mogliśmy nawiązać
i rozpocząć współpracę z
gminą Głogów Małopolski
położoną niedaleko Rzeszowa. Zespół muzyczny
z Głogowa Małop. występował w tych dniach w
naszej gminie, a w zamian
za to nasz Zespół Folklorystyczny „Wrzos” z Ryczowa Kolonii 9 września
wystąpił w Głogowie Małop. na Przeglądzie Kapel
i Śpiewaków Ludowych
„Wykopki”. Święto gminy
to również okazja do spotkań z gminami partnerskimi. Gościliśmy delegację
strażaków ze Słowacji,

którzy nawiązali kontakty z
jednostkami OSP i planujemy realizacje w przyszłości wspólnych projektów
związanych z bezpieczeństwem. Na zaproszenie
gminy przyjechał do nas
również nowy burmistrz
Melissano
Alessandro
Conte, który uczestniczył
w sesji Rady Miejskiej w
dniu 29 sierpnia br.
4 września rozpoczął się
nowy rok szkolny. Naukę
rozpoczęło 503 uczniów
szkół podstawowych, 136
uczniów oddziałów gimnazjalnych, 265 przedszkolaków.
Zespół
Szkolno-Przedszkolny: 271 uczniów klas
I-VII, 136 uczniów w oddziałach gimnazjalnych,
133 w przedszkolu. Szkoła Podstawowa w Gieble
- 102 uczniów klas I-VII,

Orzeszkowej 13 (Cementownia).

50 w przedszkolu. Szkoła
Podstawowa w Ryczowie
76 uczniów klas I-VII, 32
przedszkole. Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Podzamczu
54 uczniów klas I-VII oraz
50 w przedszkolu.

4-21 września trwały zebrania sołeckie poświęcone funduszowi sołeckiemu
na rok 2018. Podczas zebrań mieszkańcy podjęli
uchwały w sprawie przeznaczenia środków dla
każdej z miejscowości.

Od tego roku szkolnego
zmieniła się organizacja
pracy szkół. Szkoły 6-letnie zostały przekształcone
zgodnie z reformą w szkoły 8-letnie, a likwidowane
Gimnazjum w Ogrodzieńcu zostało włączone do
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu.
Skutkiem wprowadzenia
reformy oświaty w naszej
gminie jest to, że Szkoła Podstawowa nr 1 w
Ogrodzieńcu posiada dwa
budynki – jeden w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 67, drugi na Osiedlu E.

9 września miały miejsce
obchody jubileuszu 30-lecia Orkiestry Dętej OSP
Ryczów.
15 września Młodzieżowa
Orkiestra Dęta oraz Zespół Mażoretek Fantazja
brał udział w uroczystych
obchodach
jubileuszu
25-lecia Caritasu Diecezji
Sosnowieckiej. W ramach
uroczystości
młodzież
wystąpiła przed Bazyliką
Katedralną Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny
w Sosnowcu oraz w Domu
katolickim przy katedrze.

GMINNE INWESTYCJE – WRZESIEŃ 2017r.

Za oknem już jesień, a więc czas zbiorów i satysfakcji z tego co udało się stworzyć. Podobnie dzieje się w gminnych
inwestycjach i przedsięwzięciach:
I.
„Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej” wkroczyło w decydującą fazę. Rozpoczęła
się przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej 791 na potrzeby skomunikowania nowych terenów
inwestycyjnych z drogą publiczną. Kontynuowane są roboty ziemne w zakresie budowy drogi wewnętrznej
wraz z sięgaczami. Ponadto trwa budowa kompleksowego uzbrojenia w postaci kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych. Z uwagi na napotkane w trakcie robót
budowlanych nieprzewidziane fundamenty, które zwiększają zakres robót. Termin zakończenia zadania
przesunięto na grudzień br.
II.

Trwają prace przy przebudowie drogi gminnej wokół placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu. Zakres ich
obejmuje również przebudowę wodociągu rozdzielczego wraz przyłączami. Wykonawcą inwestycji jest
Zakład Usługowo Budowlany „BUD REM” Tomasz Skipirzepa z Zawiercia. Planowany termin zakończenia
określony w umowie ustalono na koniec września br.

III.

Gmina Ogrodzieniec rozstrzygnęła przetarg nieograniczony na budowę sieci nowych placów i siłowni
na świeżym powietrzu pn.„Ruch i rekreacja to zdrowie – budowa i przebudowa placów zabaw i miejsc
rekreacji na terenie Gminy Ogrodzieniec”. W wyniku powstanie siedem siłowni zewnętrznych oraz plac
zabaw.

IV.

Wychodząc naprzeciw licznym prośbom mieszkańców, do końca listopada na działce przy skrzyżowaniu
ul.Sienkiewicza i ul.Bzowskiej w Ogrodzieńcu zostanie zainstalowana publiczna toaleta. Umowę w tej
sprawie na początku września zawarto z producentem urządzeń - firmą „Budotechnika” z Pilchowic.

V.

Wykonano remonty dróg gminnych. Przebudowano konstrukcję drogi ul. Reja w Fugasówce oraz
nawierzchnię na wjeździe w ul. Cichą w Ogrodzieńcu. Wykonano część nakładki asfaltowej ul. Końcowej
w Ryczowie.

VI.

Podczas remontu ul.Kościuszki wyremontowano murki przy skwerze św. Jana w Ogrodzieńcu.
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Przebudowa DW 791 na potrzeby włączenia terenów
inwestycyjnych

Przebudowa drogi na placu Piłsudskiego

Wyremontowane murki wokół figury św. Jana
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Narodowe Czytanie Górska przygoda
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego było lekturą tegorocznej edycji Narodowego Czytania, ogólnopolskiej akcji, której honorowy patronat objął Prezydent RP Andrzej
Duda.
W naszej gminie akcja wspólnego czytania dzieł literatury polskiej spotkała się z aprobatą i z tej okazji w czytelni
Biblioteki Publicznej zorganizowano spotkanie, na które
przybyły panie z sekcji literackiej UTW oraz zainteresowane
osoby. Odczytano z podziałem na role część Aktu I oraz
fragmenty Aktu III i Prolog. Przed rozpoczęciem wspólnego czytania pani Marianna Guzik przybliżyła zebranym
czas epoki oraz okoliczności powstania dzieła Wyspiańskiego.
Organizatorem akcji były instytucje: MGOK oraz MGBP w
Ogrodzieńcu.
JP

Kolejny sukces ZF „Wrzos”.
10 września 2017 roku
Zespół
Folklorystyczny
„Wrzos” z Ryczowa–Kolonii
wraz z grupą samorządowców Gminy Ogrodzieniec
oraz dyrektorem MGOK
przebywał w Głogowie Małopolskim na VII Głogowskim Przeglądzie Kapel i
Śpiewaków Ludowych „Wykopki 2017”.
„Wrzos” brał udział w kategorii Zespoły Śpiewacze.
Oprócz doboru repertuaru,
który sam w sobie miał być
„wykopany” z bogatych pokładów ludowych tradycji i
historii danego regionu, liczyła się także technika wykonania, walory artystyczne
występu oraz strój regionalny. Nasz zespół w stu
procentach wykonał to zadanie, co przełożyło się na
zajęcie pierwszego miejsca
spośród 10 uczestników.
Radości i owacjom nie było
końca.
GRATULUJEMY!
Beata Stypa - Rus

Na Gubałówce

W dniach11-13 września br. grupa Kadetek z Zespołu
Mażoretek „Fantazja”, działającego przy MGOK w Ogrodzieńcu uczestniczyła w wyjeździe integracyjnym do Białego Dunajca. Po ciężkiej, całorocznej pracy dziewczynki
mogły zrelaksować się i odpocząć. W pierwszym dniu pobytu wybraliśmy się do Zakopanego. Celem naszym była
Gubałówka 1123 m n.p.m. Na górę wyjechaliśmy z Polany
Szymoszkowej kolejką krzesełkową. Po dotarciu do celu
mieliśmy okazję ujrzeć piękną panoramę Tatr Wysokich,
gdyż pogoda w tym dniu dopisała. Po kolacji wybraliśmy
się na spacer po Białym Dunajcu – pięknie położonej miejscowości nad brzegiem rzeki. Kolejny dzień to wyjazd do
kompleksu rekreacyjnego Chochołowskie Termy i wspaniały relaks w ciepłej, geotermalnej wodzie. Po południu
wspólne zabawy, konkursy oraz krótki trening. Trzeci dzień
to wyjazd po śniadaniu, ale nie od razu do domu. Wybraliśmy się do uroczego, zdrojowego miasta Rabka, w
którym jest solankowa tężnia i mnóstwo atrakcji dla dzieci
– plac zabaw w zdrojowy parku, fontanny, oczka wodne
z kwitnącymi jeszcze liliami wodnymi, stoiska z pamiątkami. Przed wyjazdem poszliśmy na pizzę oraz na lody,
które były nagrodą za udział w konkursach w drugim dniu
pobytu. Na koniec wspólne zdjęcie przed pomnikiem św.
Mikołaja, który stoi przed budynkiem Dworca Kolejowego
w Rabce i powrót do domu. Kierowca w nagrodę za dobre
zachowanie obwiózł nas po Krakowie trasą, która biegnie
przez Wisłę, skąd widać Wawel i barki na rzece. Następnie przez krakowskie Błonia niedaleko stadionu „Cracovii”,

Głogów Małopolski zdobyty

Pod pomnikiem św. Mikołaja w Rabce

Przy tężni solankowej

Parku Jordana, stadionu „Wisły” po drugiej stronie oraz
Kopca Kościuszki. Trzy dni szybko minęły, ale wspomnienia pozostaną.
Joanna Piwowarczyk
Agata Barteczko
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Ogrodzieńcu
składają serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu i realizacji kolejnej edycji Święta Gminy Ogrodzieniec
w dniach 25 i 27 sierpnia 2017r. nastepującym firmom,
osobom, instytucjom:
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Będzinie
Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu BRODZIK
Spółka Jawna, Zawiercie,
OGRO-CAR Włodzimierz Dziubałtowski,
PPUH INTERRAM Romuald Kubiczek, Ogrodzieniec,
Śląskiemu Bankowi Spółdzielczemu SILESIA w Katowicach, Oddział Ogrodzieniec,
P.P.H.U „Eurokesz” Sp. Jawna, Sz. Plutka, K. Mieszczanek, D. Plutka, Ogrodzieniec,
Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu PROBUDREM Kazimierz Lipiński s.j. Ogrodzieniec,
F.H.U. „KONS-DACH” Bożena Bromblik, Ogrodzieniec,
Firmie Handlowo-Usługowej PILMET Andrzej Pilarczyk,
p. Grzegorzowi Wałkowi.
Kierownictwu i Pracownikom:
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu
Przedsiębiorstwa Komunalnego „Ogrodzieniec”
Zarządowi Miejsko-Gminnemu OSP w Ogrodzieńcu oraz
OSP Ogrodzieniec, OSP Gulzów, OSP Kiełkowice, OSP
Ryczów
Komendantowi i Policjantom Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu
oraz p. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu Ewie
Rudnickiej za udostępnienie placu na zorganizowanie parkingu zaproszonych gości i osób zaangażowanych w przygotowanie imprezy.
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Sportowiec roku

Powiatowe zawody OSP
W pierwszą sobotę września br. odbyły się X Powiatowe
Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Powiatu Zawierciańskiego. Gminę Ogrodzieniec reprezentowały dwie drużyny z jednostki OSP Ryczów Kolonia. Obie drużyny – męska i żeńska – uplasowały
się na III miejscu. Gratulujemy! W zawodach uczestniczyło
11 Męskich Drużyn Pożarniczych (I m. – OSP Marciszów,
II m. – OSP Grabowa), 5 Żeńskich Drużyn Pożarniczych
(I m. – OSP Wierbka, II m. – OSP Marciszów), 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – chłopcy i 1 MDP – dziewczęta.

Ogólnopolski Dzień Sportu na Orliku

W sobotę 9 września 2017 r. odbył się ogólnopolski „Dzień
Sportu” na obiekcie wielofunkcyjnym Orlik w Ogrodzieńcu. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Komitet Olimpijski. Uczestnicy rozpoczęli swoje zmagania punktualnie
o godzinie 11:00. Po otwarciu imprezy dzieci i młodzież
zostały podzielone na grupy rywalizujące. Każdy z uczestników wykazał się wolą walki, a cała impreza przebiegała
w duchu fair play. Zawodnicy brali udział w wielu konkurencjach, między innymi: w torze przeszkód na czas, w
grach zespołowych, rzutach do kosza, chodzie sporto-

Kolonie w Zawoi
Góralskim
zawołaniem
„Hej!” witam się z czytelnikami GO. Jak zwykle na
koniec wakacji składam
relacje z pobytu dzieci na
kolonii w Zawoi. Zawoja to
najdłuższa miejscowość w
Beskidach, a być może i w
Polsce, gdyż spory co do
długości wsi nadal trwają.
W tym roku w wakacyjnym
wypoczynku „WOK Silver”
uczestniczyli tylko uczniowie szkół podstawowych
z Gminy Ogrodzieniec. W
okresie od 24.07.2017 do
2.08.2017r. pod opieką
2 wychowawczyń, pielę-

gniarki i kierowniczki wycieczki wypoczywało 32
dzieci. Zdecydowaliśmy się
wprowadzić pewne zmiany, gdyż łatwiej zorganizować pobyt dzieci, zajęcie i
wycieczki dla grupy w podobnym wieku. Jak zawsze
organizatorzy starają się
zapewnić nowe atrakcje w
miarę możliwości finansowych. Organizujemy czas
dzieciom proponując różnorodność zajęć, ucząc jak
żyć zgodnie z naturą oraz
współżyć z rówieśnikami,
bez konfliktów i przemocy.
Mamy groźnego konkuren-

Podczas tegorocznych obchodów Święta Gminy Ogrodzieniec, w dniu 25 sierpnia Burmistrz Miasta i Gminy
Andrzej Mikulski wręczył dyplom oraz nagrodę za wybitne
osiągnięcia sportowe. Zdobywczynią nagrody była Monika
Grzebieluch, mieszkanka Giebła, która uprawia dyscyplinę Bikini Fitness, odnosząc sukcesy w kraju i za granicą.
Obecnie mieszka i studiuje w Krakowie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Jest podopieczną Klubu Sportowego
„OLIMP” Zabrze. W ubiegłym roku zdobyła złoto i obroniła
tytuł Mistrza Polski.
Po wyjeździe na studia do Krakowa szukałam innego zajęcia. Najprostsza okazała się siłownia. Zaczęłam chodzić na
występy zawodników sylwetkowych i sama zapragnąłem
stanąć kiedyś na takiej scenie. Spełniłam to marzenie, które
trwa do teraz – tak o początkach swojej sportowej pasji
mówi Monika.
Przypominamy, że o Monice pisaliśmy już w Gazecie
Ogrodzienieckiej. W numerze 11-12/2016 zamieściliśmy
wywiad, gdzie zaprezentowane były osiągnięcia oraz zainteresowania młodej sportsmenki. Po odbiór nagrody Monika przybyła z rodzicami, którzy wiernie kibicują córce i
wspierają jej pasje.
JP

wym, przeciąganiu liny a na koniec odbył się turniej piłki
nożnej. Dzięki grze zespołowej przekazujemy ponadczasowe wartości, które warto wykorzystać pozasportową
rywalizacją. Dzień Sportu na Orliku jest okazją do rozwoju
umiejętności ruchowych, lecz przede wszystkim koleżeńskiej i rodzinnej zabawy. Na zakończenie imprezy, każdy
z uczestników został uhonorowany kilkoma upominkami.
Dziękujemy Wszystkim za udział i zapraszamy za rok.
D. Szymusik
Zdj. J. Żak

ta – telefony komórkowe z
bogatą ofertą, więc nie jest
łatwo wszystkim dogodzić.
Tradycyjnie zawitaliśmy do
Zakopanego, tym razem
zwiedziliśmy Wielką Krokiew. Wyciągiem krzesełkowym wjechaliśmy na górę,
z tarasów widokowych
podziwialiśmy panoramę
Zakopanego i Tatr oraz pełni emocji „przeżyliśmy wysokości”, z którymi muszą
się zmierzyć skoczkowie na
nartach. Naprawdę robi to
wrażenie! Były też wycieczki
autokarowe do Kopalni Soli
w Bochni oraz do Skanse-

nu Taboru Kolejowego w
Chabówce. Obejrzeliśmy
Park Czarnego Daniela,
gdzie dzieci karmiły zwierzęta, byliśmy na krytej pływalni w Suchej Beskidzkiej,
spotkaliśmy się z babiogórcami słuchając ich gawęd
i piosenek góralskich. Nie
zabrakło pieczenia kiełbasek na ognisku, wędrówek
po górach, plażowania nad
Skawicą oraz dyskotek.
Jedną z większych atrakcji
była wycieczka do parku
linowego „Las przygód”, w
którym to dzieci pokonały trasy o różnym stopniu
trudności, dostosowane do
wzrostu i wieku.
Zwiedziliśmy
Beskidzkie

Centrum Zabawki Drewnianej w Stryszawie, uczestniczyliśmy w warsztatach pod nazwą „Rzeźba w drewnie” oraz
złożyliśmy wizytę w Ośrodku Edukacyjnym BPN. Podczas kolonii trwały konkursy – konkurs czystości, tenisa
stołowego, skoków przez skakankę i konkurs plastyczny.
Wszyscy uczestnicy kolonii otrzymali symboliczne pamiątki, wyróżnienia w konkursach i dodatkowe nagrody.
Jak widać z mojej relacji atrakcji było mnóstwo – dodam
jeszcze, że chyba pierwszy raz nie odwiedziliśmy placówki służby zdrowia, gdyż nie było takiej potrzeby, a drobne
urazy załatwiała nasza pani pielęgniarka.
Pogoda nam dopisała, dzieci nawiązały nowe znajomości
i sympatie, które być może przetrwają dłużej. I to chyba
wszystko, a co będzie w przyszłym roku, to się jeszcze
zobaczy.
Pozdrawiam
HZM
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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

MGOK SEZON 2017/2018
Pracownia Artystyczna działająca w MGOK w Ogrodzieńcu ofe-

ruje zajęcia dla słuchaczy UTW oraz nie UTW. Udział w zajęciach aktywizuje sprawność manualną oraz kreatywność, zwiększa wiedze z historii sztuki i jej tworzenia.
Dostępne jest wykorzystanie technik malarskich – akwarela, akryl, olej. Techniki zdobnicze: decupaż, malowanie na szkle oraz tkaninie. Podstawy rzeźby: glina, gips, drewno. Rysunek oraz podstawy grafiki warsztatowej. Filcowanie manualne oraz NOWOŚĆ
– filcowanie mechaniczne (maszyna do filcowania).

OGNISKA BALETOWEGO

Ogłaszamy nabór do
Zapraszamy dzieci i młodzież od lat 5 do 16. Zapisy do Ogniska odbędą się w
dniach 26 września w godz. 15.00 – 18.00 i 30 września od 10.00 – 13.00 w sali
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu.
Rozpoczęcie roku w Ognisku odbędzie się 7 października br. o godz. 11.00
Regularne zajęcia w Ognisku rozpoczną się 10 października br. w godzinach ustalonych na spotkaniach organizacyjnych.
Zajęcia poprowadzi pan Łukasz Zasik - dyplomowany tancerz. Tańczył w Balecie
Narodowym w Warszawie i Balecie Narodowym w Meksyku. Po powrocie do
Polski tańczył w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”. Obecnie współpracuje z Teatrem
Rozrywki w Chorzowie.

Zostań mażoretką

Zespół Mażoretek „Fantazja”, działający przy MGOK w Ogrodzieńcu ogłasza nabór do zespołu.
Zapraszamy dziewczynki przede wszystkim w wieku od 6 do 10 lat

Zajęcia ruchowo – taneczne

w MGOK w Ogrodzieńcu.

poniedziałek
17.45-18.45 - ZUMBA GOLD
19.00-20.00 - ZUMBA
Czwartek
19.00-20.00 -ZUMBA

Pracownia
Artystyczna przy MGOK w Ogrodzieńcu
zaprasza na zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży.
wtorek godz. 16.00 – 17.30
piątek godz.15.00 – 16.30

JOGA oraz JOGA +
wtorek . godz. 19.00

Więcej informacji w biurze MGOK oraz pod numerem telefonu 326732044

OGŁOSZENIE PŁATNE
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WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA

OGŁOSZENIE PŁATNE

W SPRZEDAŻY NA MIEJSCU
PIASEK, GRYS, SZLAKA

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
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
lub pod numerem telefonu 32 67 32 044

OGŁOSZENIE PŁATNE

Prosimy o zapisywanie się do poszczególnych sekcji oraz
czekamy na propozycje utworzenia nowych.

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
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Pierwszy dzień Święta Gminy – piątek 25 sierpnia br. tradycyjnie rozpoczął
się przemarszem ulicami miasta korowodu prowadzonego przez Młodzieżową Orkiestrę
Dętą wraz z Zespołem Mażoretek „Fantazja” na plac imprezy przy ulicy Kościuszki 69. Po
przywitaniu uczestników korowodu i oficjalnym otwarciu imprezy rozpoczęła się część
artystyczna, podczas której zaprezentowały się m.in.: Dziecięca Orkiestra Dęta, Zespół
Mażoretek „Fantazja”, zespół Łubu-Dubu z Głogowa Małopolskiego, Kapela Jurajska z
Rzędkowic, Kombi cover, Modern Talking cover. Zabawę taneczną pod gwiazdami poprowadził zespół Sextreme.
W roli konferansjera wystąpił Kuba Olszewski - dziennikarz Antyradia. Dziękujemy wszystkim za wspaniałą zabawę. Do zobaczenia za rok!
JP

Drugi dzień Święta Gminy

KRYWAŃ, LAO CHE i HAPPYSAD to zespoły, które wystąpiły na scenie
Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu podczas drugiego dnia Święta
Gminy Ogrodzieniec. Zwieńczeniem imprezy był dziesięciominutowy pokaz pirotechniczny.
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Święto Gminy Ogrodzieniec – niedziela
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Trzeci dzień obchodów Święta Gminy - impreza na skwerze przy placu Wolności w niedzielę 27 sierpnia. Wystąpiły rodzime zespoły: Echo, Seniorzy, Wrzos z Ryczowa Kolonii,
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ogrodzieniec, Orkiestra Dęta z Ryczowa i Orkiestra Dęta z
Giebła, gościnnie zaprezentowała się Angela Wawrzyk oraz Kroczycka Grupa Biesiadna.
Ogrodzieniecka publiczność jak zwykle nie zawiodła – przybyły całe rodziny mieszkańców, którzy chętnie włączyli się do wspólnej zabawy.
JP
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BIBLIOTEKA POLECA
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu ma dla swoich
czytelników ciekawe
pozycje książkowe.
Są to książki Petera
Wohllebena „SEKRETNE ŻYCIE DRZEW”,
która została nagrodzona tytułem Książki Roku
2016 w kategorii Literatura faktu, publicystyka.
Autor przedstawia w fascynujący sposób świat
przyrody.
Peter Wohlleben otwiera przed nami niesamowity mikrokosmos,
gdzie drzewa - tak jak
ludzie - opiekują się
sobą, dbają o swoje potomstwo, mają uczucia,
doświadczają wrażeń i
posiadają swoją własną
pamięć. Niemożliwe?
Tak Ci się tylko wydaje!
Daj się zabrać w niesamowity świat opowieści
snutych przez doświadczonego i wykształconego niemieckiego
leśnika i zarazem miłośnika przyrody. Daj się
ponieść narracji prowadzonej przez prawdziwego człowieka lasu,
który swoje wieloletnie

obserwacje i przemyślenia popiera wynikami
najnowszych naukowych badań. Skorzystaj
z zaproszenia do sekretnego świata drzew
i poznaj ich prawdziwą
naturę. Po przeczytaniu tej książki żadna
puszcza, las, knieja czy
nawet zwykły zagajnik,
który odwiedzisz nie
będą już tym samym co
dotychczas...
„DUCHOWE
ŻYCIE
ZWIERZĄT”, to podobnie jak w bestsellerowym „Sekretnym życiu
drzew” Peter Wohlleben w sposób fascynujący przedstawia świat,
ale tym razem zwierząt.
Kochasz
zwierzęta?
Dzięki tej książce przekonasz się, że są ci bliższe, niż ci się zdawało.
Koguty
okłamujące
kury? Łanie pogrążone
w żałobie? Zawstydzone konie?
To przejawy fantazji
ekologów czy naukowo
udowodnione fakty z
życia zwierząt?
Czy bogate życie uczuciowe nie jest zastrzeżone jedynie dla ludzi?

Gdy rozpoczynałem
zawodową karierę leśnika, tyle wiedziałem
o sekretnym życiu
drzew, ile rzeźnik o
uczuciach zwierząt –
mówi autor książki Peter Wohlleben, leśnik.
Zrezygnował z posady
urzędniczej, żeby swoją wizję ochrony przyrody wcielać w życie.
Opiekuje się lasami w
Reńskich Górach Łupkowych,
praktykuje
leśnictwo, obserwuje
drzewa, a fascynujące i zdumiewające
historie o zachowaniu
drzew postanowił opowiedzieć czytelnikom.
Odkrywa przed nami
niesamowite historie
zwierząt, w których
możemy
zaobserwować ich mądrość,
współczucie, troskę
czy przyjaźń.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
Czytelników po nowości książkowe do biblioteki.

Dożynki powiatowe
Koniec sierpnia to czas na uczczenie święta plonów poprzez organizację
dożynek, podczas których można podziękować rolnikom, organizacjom rolniczym, wszystkim, których dotyczy trud pracy w polu. Nasze gminne Koła
Gospodyń Wiejskich kontynuują piękną tradycję robienia wieńców dożynkowych, które zaprezentowały podczas dożynek w regionie.
20 sierpnia br. podczas Dożynek Diecezjalno-Gminnych w Siewierzu Gminę Ogrodzieniec reprezentowała delegacja składająca się członkiń Zespołu
Ryczowianki z Ryczowa oraz Zespołu Folklorystycznego Wrzos z Ryczowa
Kolonii.
Natomiast 27 sierpnia br. podczas Jurajskiego Święta Plonów Powiatu Zawierciańskiego we Włodowicach Gminę Ogrodzieniec reprezentował Zespół
Ryczowianki oraz sołtysi. Gmina miała również swoich przedstawicieli w
konkursie na Jurajskiego Gospodarza Roku – pana Sławomira Szlachtę z
Mokrusa i Jurajską Gospodynię Roku – panią Kazimierę Żak z Ryczowa. Na
stoisko powiatu przekazaliśmy materiały promocyjno-informacyjne na temat
naszej gminy.
Iwona Rajca
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Kapliczka w Ryczowie
W Ryczowie przy ulicy Armii Krajowej stoi ładna,
zadbana kapliczka z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej w ołtarzu. Jest to szczególne miejsce dla mieszkańców, którzy przychodzą tu pomodlić się, a w maju odprawiane są nabożeństwa
maryjne.
Niedawno kapliczka została odnowiona – pomalowana wewnątrz i na zewnątrz. Na betonowych
schodkach położono płytki. Wstawiono nowe
drzwi i okna.
Co roku mieszkańcy odnawiają kapliczkę i dbają
o nią, gdyż jest to bardzo stary budynek. Jest to
ważne miejsce dla mieszkańców, a dla turystów
atrakcja, przy której robią sobie zdjęcia na pamiątkę.
Dzięki ofiarności mieszkańców wsi Ryczów oraz
Burmistrza A. Mikulskiego, kaplica nie niszczeje,
jest utrzymana w bardzo dobrym stanie i służy
mieszkańcom.
J. Piwowarczyk

Nowe kosze

Gmina Ogrodzieniec zakupiła kosze uliczne
spełniające wymogi nałożone rozporządzeniem w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Selektywnie zbierane są: papier, szkło,
metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające
biodegradacji. Kosze uliczne przystosowane
do segregacji zamontowano na terenie Ogrodzieńca oraz sołectw wchodzących w skład
gminy. Tylko od nas zależy ile z wytworzonych
odpadów uda się poddać recyklingowi, a tym
samym chronić środowisko.
UMiG Ogrodzieniec

Zdrowie i zabawa
W pierwszy dzień Święta Gminy Ogrodzieniec
uczestnicy wydarzenia mogli skorzystać z oferty
przygotowanej w namiocie pod nazwą „ZDROWIE I ZABAWA”. Organizatorzy stoiska: Referat
Spraw Społecznych i Promocji Urzędu Miasta
i Gminy w Ogrodzieńcu oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu
przygotowali atrakcje dla małych i dużych uczestników festynu.
Pielęgniarki z SPZOZ udzielały informacji na temat
profilaktyki nadciśnienia. Chętni mogli skorzystać
z badania ciśnienia na miejscu. Pracownice Urzę-

du zadbały o atrakcje dla najmłodszych. Dzieci
mogły pokolorować ulubione postacie z bajek lub
narysować własny rysunek. Jednak największym
zainteresowaniem cieszyły się tatuaże wodne i
naklejki. Nie zabrakło także słodkości.
Ważną akcją przeprowadzoną w namiocie było
wydawanie ogrodzienieckiej KOPERTY ŻYCIA,
którą zainicjował Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Bezpłatny pakiet (koperta z kartą informacyjną i naklejką) można nadal odebrać w palcówkach
na terenie gminy: Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Pomocy Społecznej i
Urząd Miasta i Gminy.
Iwona Rajca
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Pożegnanie lata na Birowie
i Zamku Ogrodzieniec
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Szkoła Magii na Birowie, koncerty i ognie na Zamku. Tak w jednym zdaniu można podsumować imprezę plenerową o nazwie „Pożegnanie lata na Birowie i Zamku Ogrodzieniec”,
która odbyła się w ostatnią sobotę sierpnia br.
Przedsięwzięcie współorganizowane przez Gminę Ogrodzieniec (UMiG Ogrodzieniec i
„Zamek” Sp. z o.o. w Ogrodzieńcu) oraz Województwo Śląskie odbywało się w dwóch
lokalizacjach: na Górze Birów i Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu.
Wydarzenie odbyło się w ramach partnerstwa społecznego pod nazwą „Kierunek Śląskie
3.0”.
Szkoła Magii na Górze Birów zorganizowana została w formie zabawy dla rodzin z dziećmi w godzinach 11.00 – 17.00. Na ten czas Gród zamienił się w barwną osadę, w której
odbywały się wykłady, lekcje oraz zabawy znane z literatury fantasy. W programie realizowano m.in. lekcje zielarstwa, latania na miotle, kaligrafii gęsim piórem i czytania pisma
runicznego. Odbywały się pokazy dawnych rzemiosł w warsztatach: snycerskim, garncarskim oraz tajemniczym warsztacie alchemika. Dzieci czarowały z Harrym Potterem,
samodzielnie wykonywały gliniane naczynia na kole garncarskim, rzeźbiły własną drewnianą magiczną różdżkę pod okiem snycerza, alchemik zaś, pomagał w samodzielnym
wykonaniu pachnącego mydełka. Niezwykłych emocji dostarczyła zabawa w Quiddicha
– ulubioną grę wszystkich czarodziejów.
W otoczeniu grodu ustawione zostały stanowiska, na których przybyłe do Grodu rodziny
z dziećmi mogły sprawdzić własną zręczność i celność oka oraz spotkać się z postaciami
znanymi z „Władcy Pierścieni” – czarodziejem Gandalfem, Elfami, Orkami i Krasnoludami. Trzeba było uważać, aby nie zaplątać się w pajęczynę Szeloby! Całość programu
dopełniły Pokazy Magii oraz widowiskowy program Pogromcy Węży. Imprezę zakończył
Bal Czarodziejów oraz niezwykły pokaz Tancerzy Ognia. Nie zabrakło również stoisk promocyjnych przygotowanych przez Wydziały Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego z siedzibą w Katowicach.
Dalsza część programu to Festyn na Zamku Ogrodzienieckim, w trakcie którego odbyły
się koncerty zespołów: KRYWAŃ, LAO CHE i HAPPYSAD. Zwieńczeniem imprezy był
dziesięciominutowy pokaz pirotechniczny, czyli pokaz ogni sztucznych z podkładem muzycznym.
Iwona Rajca
Zdjęcia:
„Zamek” Sp. z o.o. w Ogrodzieńcu, Iwona Rajca

Badania ankietowe

Zdrowie
Kiedy zdrowie świetne masz,
rozpromienioną ciągle twarz;
Gdy Ci humor dopisuje,
więc przyjaciół nie brakuje.
Gdy Cię choroba dopadnie,
wielu przyjaciół odpadnie –
Po cóż komu jest potrzebny,
chory człowiek, również biedny?
Cóż choroba kosztuje,
więc na leki Ci brakuje…
Nie szpanujesz już nikomu,
więc samotny siedzisz w domu.
Wtedy kumple Cię nie znają,
biednym, chorym pogardzają
Więc samotny siedzisz w domu,
niepotrzebny już nikomu.
Taka właśnie jest puenta,
nikt o chorym nie pamięta.
Zenona Fiutak

Od 3 października 53 gospodarstwa domowe na terenie Gminy
Ogrodzieniec będą ankietowane w sprawie „Studium transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” dotyczącego transportu dla obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii, jak i całego subregionu centralnego województwa
śląskiego obejmując 41 gmin. Celem badania jest zebranie informacji na temat wszystkich podróży, aby w efekcie poprawić
i dopasować system transportowy do rzeczywistych potrzeb
i oczekiwań naszych mieszkańców. Badanie jest całkowicie
anonimowe. Wywiady prowadzone będą przez ankieterów firmy PBS sp. z o.o. posiadających imienny identyfikator umieszczony w widocznym miejscu.
Jego tożsamość można potwierdzić pod numerem telefonu
bezpłatnej infolinii KZK GOP800 16 30 30 lub na stronie internetowej www.studiumtransportowe.pl
UMiG Ogrodzieniec

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
dla Pana Zbigniewa Fabiańczyka Radnego
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z powodu śmierci

Matki
składają:

Burmistrz Miasta i Gminy
Andrzej Mikulski
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Podsiadło
Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Zarząd OSP w Ryczowie składa serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie organizacji jubileuszu 30-lecia Orkiestry Dętej OSP
Ryczów, który odbył się w dniu 9 września br. następującym osobom, instytucjom i firmom:
Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzejowi Mikulskiemu,
Przewodniczącemu Zygmuntowi Podsiadło i Radnym Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, Dyrektorowi MGOK w Ogrodzieńcu Dorocie
Cygan, Zarządowi Miejsko-Gminnemu OSP Ogrodzieniec na czele
z Komendantem Henrykiem Karczem, Członkowi Zarządu Powiatu
Zawierciańskiego Marii Milejskiej, Dyrektorowi Szpitala Powiatowego w Zawierciu Annie Pilarczyk – Sprycha, Marianowi Wójcikowi,
Zofii Adamusińskiej, Spółce ZAMEK, Januszowi i Dorocie Grzesiak,
Witoldowi i Alicji Brodzik, Andrzejowi i Danucie Kajdan, Stanisławowi Janusowi, Pawłowi i Marcie Kajdan, Stanisławowi i Bogusławie
Ziębińskim, sołtysowi Ryczowa Stefanowi Biedakowi, Adamowi
Skipirzepie, Proboszczowi ks. Leszkowi Kleszczowi, Szczepanowi
Plutce, Pawłowi Piątkowi, Ewie i Stanisławowi Piątkom, Redaktorowi
Naczelnemu „Gazety Ogrodzienieckiej” Joannie Piwowarczyk, Iwonie Rajcy oraz Druhnom i Druhom OSP Ryczów.
Dziękujemy za uczestnictwo w imprezie i udzielone wsparcie jednostkom OSP:
OSP Ogrodzieniec, OSP Giebło, OSP Podzamcze, OSP Kiełkowice,
OSP Ryczów Kolonia, OSP Mokrus, OSP Rokitno Szlacheckie.
Szczególne podziękowania kierujemy do członków Orkiestry Dętej
OSP Ryczów oraz wieloletniego kapelmistrza naszej Orkiestry pana
Zbigniewa Czaja
Dziękujemy wszystkim uczestnikom jubileuszowej imprezy za wsparcie przekazane na dalszy rozwój naszej Orkiestry.
Andrzej Żak
Prezes OSP Ryczów
Leszek Janus
Szef Orkiestry Dętej w Ryczowie

12

GAZETA ogrodzieniecka

WRZESIEŃ 2017

15 lat KS Giebło

Klub Sportowy w Gieble obchodził jubileusz 15-lecia swojej działalności. Z tej okazji w
dniu15 sierpnia br. na stadionie w Gieble odbyły się uroczystości, na które przybyli założyciele klubu, obecni i byli zawodnicy, działacze, sympatycy, mieszkańcy oraz zaproszeni
goście.
W parafii Giebło były duże tradycje piłkarskie. Uczniowie szkoły podstawowej w Gieble
zawsze odnosili sukcesy w rozgrywkach międzyszkolnych oraz występowali w okolicznych
drużynach piłkarskich. Były także organizowane mecze piłkarskie pomiędzy poszczególnymi miejscowościami. Ideą działania naszego Klubu jest zainteresowanie młodzieży kulturą
fizyczną i sportem, podniesienie umiejętności w zakresie gry w piłkę nożną, rozwój fizyczny, wypełnienie wolnego czasu poprzez uczestnictwo w treningach – mówi Adam Głąb,
prezes KS Giebło.
Podczas uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Podsiadło wręczyli zasłużonym dla Klubu osobom
okolicznościowe statuetki. Wśród nich byli: Mariusz Kula, Kamil Kućmierz, Robert Łypaczewski, Janusz Podsiedlik, Zbigniew Szlachta, Wojciech Szlachta, Paweł Głąb, Damian
Koziński, Dawid Barczyk, Mateusz Mikoda, Dawid Szymusik, Zdzisław Szlachta, Aleksander Szlachta, Zbigniew Baran, Cezar Starobrzyński i Wojciech Rozlach.
To jest ewenement, że w tak małej miejscowości funkcjonuje klub piłkarski, który zajmuje
wysokie miejsca w tabeli rozgrywek. Dla gminy to bardzo duża promocja – tymi słowami
zwrócił się do jubilatów Burmistrz A. Mikulski, życząc sukcesów i kolejnych jubileuszy.
Radni Rady Miejska w Ogrodzieńcu wraz z Burmistrzem ufundowali dla zawodników koszulki sportowe, które przydadzą się na kolejny sezon.
Na okoliczność 15 lat istnienia Klubu przygotowany został katalog ze zdjęciami zawodników, tabelami rozgrywek i historią.
Aby boisko to dobrze służyło i było miejscem radości i dobrej zabawy – tak zwrócił się do
wszystkich ksiądz proboszcz Krzysztof Knap, który poświęcił boisko wraz z zapleczem
technicznym. Muzyczną aranżację uroczystości zapewniła miejscowa Orkiestra Dęta.
W drugiej części spotkania licznie zgromadzona publiczność dopingowała zawodników w
meczu towarzyskim pomiędzy obecną kadrą a byłymi zawodnikami. W przerwie meczu
odbył się pokaz strażacki w wykonaniu druhen i druhów z OSP Giebło. Świąteczne popołudnie upłynęło pod znakiem konkursów i zabaw dla dzieci i dorosłych. Całość zakończyła
zabawa taneczna.
Joanna Piwowarczyk
Rekrutacja młodzieży do
Wehikułu Usamodzielnienia
Fundacji Robinsona Crusoe
w Zawierciu

Fundacja Robinson Crusoe istnieje od 2002 r.
Działamy w całej Polsce, wspierając młodzież
z domów dziecka i rodzin zastępczych na
drodze do samodzielnego życia. Organizujemy
lokalne centra usamodzielnienia, staże,
wyjazdy i wiele innych programów.

W tym roku szkolnym po
raz dziewiąty organizujemy
na terenie Zawiercia Wehikuł Usamodzielnienia, który
będzie skupiał usamodzielniającą się młodzież z pieczy zastępczej (około 1518 osób w wieku od 16 do
24 lat) z terenu Zawiercia i
powiatu zawierciańskiego.
Spotkania
warsztatowe
będą się odbywały dwa
razy w miesiącu w okresie
od 7 października 2017r.
do końca czerwca 2018r.
(soboty w godzinach od
10.00 do 14:00).
Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się
07.10 2017 r. o godzinie
10.00 w MOK-u w Zawierciu w sali 307.

Wehikuł Usamodzielnienia Fundacji Robinson Crusoe
w Zawierciu
Grupy liczące ok. 10-15 osób w wieku od 16 do 24 lat.
Młodzież z rodzin zastępczych, domów dziecka i innych
instytucji pieczy zastępczej.

.

Spotkania odbywają się w roku szkolnym w co drugą
sobotę w godzinach 10-14.
Celem spotkań jest usamodzielnianie się poprzez
zdobywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych
w dorosłym życiu.

Zapraszamy młodzie˝ z pieczy zast´pczej do udziału
w naszych programach!
Kontakt:
22 401 14 13, 510 766 509, 514 302 001
biuro@fundacjarobinson.org.pl
www.fundacjarobinson.org.pl
www.samodzielni.pl
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