PAŹDZIERNIK 2011 NR 10/2011 (196)

Szkolne jubileusze

U K A Z U J E S I Ę N A T E R E N I E M I A S TA I G M I N Y O G R O D Z I E N I E C O D 1 9 9 0 R O K U
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

zaprasza wszystkich mieszkańców,

a w szczególnie młodzież, na uroczyste obchody

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego w
Ogrodzieńcu w tym roku obchodzi jubileusz 80 lecia
istnienia. Natomiast edukacja w naszym mieście rozpoczęła
się znacznie wcześniej. Według spisu odnalezionego
w Archiwum Państwowym w Krakowie, aktach „Spis
trzech parafii Dekanatu Lelowskiego” pierwszy zapisek
o ogrodzienieckim szkolnictwie pojawił się w roku 1791.
Od tego czasu minęło 220 lat udokumentowanej historii
szkolnictwa w naszym mieście. Te dwie rocznice zostały
uczczone przez społeczność Ogrodzieńca w piątek, 14
października.

JOANNA PIWOWARCZYK
O godzinie 9.00 w Kościele Parafialnym odprawiona została msza w intencji
szkoły: jej uczniów i pracowników.
Do szkoły „Jubilatki” w tym
dniu przybyło wielu gości,
aby wspólnie uczcić tak
doniosłe jubileusze i przy
okazji powspominać „stare,
dobre czasy”. Świąteczny
klimat odczuwało się zaraz
po wejściu do budynku. W
holu, udekorowanym pa-

miątkowymi fotografiami
gospodarze szkoły witali
gości, zapraszając na salę
gimnastyczną, gdzie odbywała się uroczysta akademia. Wystąpili: Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra
Dęta, Zespół Echo i Chór
Seniora, Zespół Mażortek
„Fantazja”, Dominika Czelakowska, Szymon Gajda,
Sebastian Nawara, Zuzanna Wyleciał oraz Dariusz i
Gabrysia Kosińscy z poezją
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Pierwszoklasiści

Ryczów aktywny
i kreatywny

Prezentujemy zdjęcia
uczniów klas pierwszych
Szkoły Podstawowej w
Ryczowie i Podzamczu.
W kolejnym numerze GO
przedstawimy pierwszoklasistów z Giebła

Od marca do sierpnia
br. odbywał się w Starej
Szkole w Ryczowie kurs
bibułkarski, w ramach
którego uczestniczki
wykonały własnoręcznie
okazałe kompozycje
kwiatowe.

śpiewaną. O początkach
szkolnictwa w naszym mieście opowiedziała Maria
Lipka-Stępniewska, która
przybliżyła historię edukacji od 1791r. do 1930r.,
wyszukaną w kościelnych
aktach metrykalnych i Archiwach Państwowych w
Kielcach i Krakowie. Bliższą
historię szkoły przedstawiła
Jadwiga Nawara, nauczycielka j. angielskiego i koordynatorka uroczystości.
Oprócz wystawy pamiątkowych fotografii zobaczyć
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Święta Odzyskania Niepodległości,
które odbędą się 11 listopada 2011r. na Cmentarzu Komunalnym
w Ogrodzieńcu przy Pomniku Poległych o godz. 10.00

Program uroczystości:
- wspólna modlitwa zgromadzonych,
- montaż słowno – muzyczny pt. „Śpij kolego w ciemnym grobie”
w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum w Ogrodzieńcu,
- apel poległych,
- uroczyste złożenie kwiatów.
W przypadku niesprzyjającej pogody uroczystości odbędą się w Kościele Parafialnym w Ogrodzieńcu

można było stare szkolne
meble, m.in. ławki z otworem na kałamarz, pomoce
dydaktyczne, zabytkowe
radioodbiorniki, tablice, kroniki, archiwalne dokumenty, itp. W pomieszczeniu
szkolnej świetlicy ustawiono wystawę fotogramów
dawnego
Ogrodzieńca,
wykonaną w ramach realizacji projektu „Wspólna pamięć. Wspólna fotografia.
Ogrodzieniec 1911-2011”
ze środków Urzędu Miasta
i Gminy Ogrodzieniec.
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Film na jubileusz

Uważaj na azbest

Z okazji jubileuszu 30
lecia w sobotę, 24 września w remizie OSP w
Ryczowie Kolonii odbyła
się premiera filmu „Obgrywojki Stanisława”.

To Program edukacyjny
dla Powiatu Zawierciańskiego dla nauczycieli
oraz dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych,
który wdraża Stowarzyszenie Ekopsychologia.

W tym dniu pełnym wspomnień i wzruszających
chwil spotkali się obecni
i byli uczniowie, pracownicy szkoły i emerytowani
nauczyciele oraz przedstawiciele władz samorządowych – radni Rady Miejskiej
i Burmistrz Miasta i Gminy
Ogrodzieniec, przedstawiciele Śląskiego Kuratorium
Oświaty, księża ogrodzienieckiej Parafii oraz rodzice
i dziadkowie uczniów.
Dla wielu uczestników spotkania ten dzień przywrócił
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wspomnienia ludzi, sytuacji
i zdarzeń sprzed lat. Nie
zabrakło kwiatów oraz życzeń i podziękowań za trud
wniesiony w rozwój edukacji dla obecnych i emerytowanych nauczycieli szkoły.
Zainteresowanych historią
szkolnictwa w Ogrodzieńcu
odsyłamy do wydań archiwalnych GO: styczeń-luty
2008, marzec 2008, kwiecień 2008, maj 2008, czerwiec-lipiec 2008, wrzesień
2008, luty 2010, marzeckwiecień 2010.
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Najmłodsza
jednostka w gminie

Wizyta studyjna
w Podzamczu

Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczowie Kolonii
to najmłodsza jednostka
strażacka na terenie Gminy
Ogrodzieniec. W tym roku
przypada jej trzydziestolecie

W ramach projektu „Mała
Szkoła-Wielka Sprawa” w
szkołach Fundacji Wychowanie i Sztuka „Elementarz” 29 września odbyła
się wizyta studyjna
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Radni pytają
Na sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu w dniu 15 września
wpłynęły następujące zapytania i interpelacje radnych:
Maria Lipka – Stępniewska Istotnym elementem
dalszego rozwoju naszej
Gminy jest zapewnienie odpowiedniego poziomu dochodów. Dlatego zwracam
się z następującymi pytaniami do Burmistrza jako
gospodarza naszej Gminy:
Jakie działania podejmuje
Burmistrz w celu zapewnienia takich dochodów, które
umożliwią w przyszłości
kolejne inwestycje, a usługi
świadczone przez gminę
będą na odpowiednim poziomie?
Jakie działania podejmuje
Burmistrz w sprawie terenów po Cementowni?
Czy możliwym byłoby
umieszczenie ul. Nowy
Świat i ul. Sobieskiego w
przyszłych rocznych planach zmiany nawierzchni i
chodników?
Zagospodarowanie Lasku
(nowy właściciel budynku
po salonie „Jurajskim”).
Burmistrz odpowiedział:
Rzeczywiście, jak słusznie
zauważa Pani Przewodnicząca, samorząd musi
zadbać o odpowiednie
dochody gminy. Inaczej nie
będziemy mogli realizować
kolejnych inwestycji. Dla
mnie, podstawowym zadaniem w tej kadencji jest
doprowadzenie do zwiększenia dochodów budżetowych gminy. W praktyce
znaczy to, że musimy w
możliwie krótkim czasie
ożywić gospodarczo tereny po byłej Cementowni
„Wiek” i stworzyć warunki
dla powstawania tam nowych podmiotów gospodarczych. Taki też cel przyświecał nam w poprzedniej
kadencji, gdy nabyliśmy te
tereny. W chwili obecnej
przygotowujemy się do
wypromowania ich w środowiskach gospodarczych
i mam nadzieję, że zainteresujemy nimi inwestorów.
Oczekujemy na rozpatrzenie
naszych dwóch wniosków,
które złożyliśmy do Ministra
Gospodarki i do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Dotyczą one udzielenia gminie
dotacji na przygotowania
dokumentacji uzbrojenia
terenów oraz na działania
promocyjne. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu br.

Obecnie trwają prace nad
przyszłorocznym budżetem. Wśród zadań, które
chciałbym umieścić jest poprawa stanu dróg i chodników. O tym, ile środków
będziemy mogli przeznaczyć na inwestycje, zależy
ile nam zostanie po odliczeniu środków na prowadzenie szkół, opieki społecznej,
kultury i innych niezbędnych
wydatków bieżących. Zdaję sobie sprawę, że wiele
ulic i chodników wymaga
remontu, ale najpierw musimy zabezpieczyć wydatki
bieżące i wynagrodzenia
pracowników, dopiero później inwestycje – takie są
zasady projektowania budżetu gminy…
Na chwilę obecną nie posiadam informacji o tym kto
i na jaki cel remontuje dawny „Salon Jurajski”. Sądzę,
że niebawem sprawa się
wyjaśni.
Jerzy Janoska Informuję
Pana Burmistrza Andrzeja Mikulskiego, Radnych
MiG Ogrodzieniec, P. Sołtysów i Szanownych Państwa mieszkańców Gminy
Ogrodzieniec, a zwłaszcza
sołectwa Fugasówka, że
Pan Grajdek Feliks zam.
Zawiercie – Bzów będący
właścicielem nieruchomości na Fugasówce przy ulicy Bzowskiej wyraża wolę
na bezpłatne wydzierżawienie na okres 10 lat Gminie
Ogrodzieniec w/w działki na plac zabaw. Proszę
Pana Burmistrza o podjęcie
działań w celu podpisania
umowy dzierżawnej z Panem Grajdkiem.
Jak wygląda sprawa z
czerwonymi autobusami,
kiedy możemy się spodziewać umieszczenia linii i czy
jest jakaś informacja z Zawiercia o terminie zakupu
autobusów?
Burmistrz odpowiedział:
Sprawę ewentualnej dzierżawy działki przekażę do
odpowiednich pracowników Urzędu. Jeśli będzie to
możliwe i nastąpi zawarcie
umowy, to być może już w
przyszłym roku powstanie
tam plac zabaw. Warunek
jest jednak taki, że teren ten
spełniać musi wymagania
dla takiego przeznaczenia
Z informacji, które posia-

dam w chwili obecnej trwają procedury przetargowe
na zakup autobusów przez
Gminę Zawiercie. Dopiero
po zakupie nowego taboru zgodnie z podpisanym
Porozumieniem możliwe
będzie uruchomienie nowej
linii do Podzamcza.
Patryk Szczygieł W imieniu młodzieży, która złożyła
do mnie pisemny wniosek,
proszę o wygospodarowanie środków w budżecie
na 2012 r. na budowę boiska do siatkówki plażowej
przy Orliku. Wnioskodawcy
opracowali wstępny kosztorys, z którego wynika, że
koszt prac wyniesie ok. 10
tys. zł.
Na jakim etapie rozwoju jest
sprawa rozbiórki budynków
przy Placu Piłsudskiego.
Kiedy mieszkańcy mogą
spodziewać się rozpoczęcia prac?
W imieniu grupy mieszkańców pragnących pozostać
anonimowymi, proszę o interwencję w sprawie utrzymywania należytej czystości
przez gminnych hodowców
gołębi. Zdaniem zgłaszających gołębie puszczone
samowolnie brudzą sąsiednie tereny obok miejsca
swojego zamieszkania.
Kiedy możemy spodziewać
się zorganizowania forum
gospodarczego gminnych
przedsiębiorców – podczas
komisji Strategii, Rozwoju
i Promocji (która wysunęła taki wniosek). Ze strony
Gminy padła propozycja,
aby takie spotkanie zorganizować jeszcze we wrześniu br. roku.
Kiedy zostanie odświeżona
strona internetowa Gminy?
Decyzja w tej sprawie zapadła kilka miesięcy temu.
Proszę o przygotowanie
harmonogramu pracy Rady
do końca roku i na rok
2012.
Burmistrz odpowiedział:
Otrzymałem wiele próśb
o budowę boiska do siatkówki plażowej na terenie
Ogrodzieńca i w związku z
tym, planuję wybudowanie
takiego obiektu. W chwili
obecnej, przed uchwaleniem podatków i przed
otrzymaniem informacji z
Ministerstwa Finansów o
prognozowanych środkach

przekazanych z budżetu
państwa na rok 2012, nie
jest możliwe zaplanowanie
budowy na rok przyszły.
Wniosek przyjmuję jako
propozycję do planu.
W chwili obecnej Gmina
poszukuje wykonawcy rozbiórki budynków przy Pl.
Piłsudskiego.
Rozbiórka
wykonana będzie w bieżącym roku.
Burmistrz nie może wydać
zakazu
„samowolnego
puszczania” gołębi oraz
zabronić hodowcom chowu gołębi ani ograniczać
im lotów. Wprowadzenie
ptakom zakazu defekacji
na „sąsiednie tereny obok
miejsca swojego zamieszkania” jest również niewykonalne.
Zorganizowanie spotkania
samorządu gminnego z
przedsiębiorcami wymaga
przygotowania. O terminie
powiadomię
wszystkich
Radnych odrębnym zaproszeniem
Nowa strona internetowa
gminy zostanie uruchomiona od stycznia 2012r.
Harmonogram pracy Rady
Miejskiej przygotowują poszczególne Komisje rady,
a nie Burmistrz. Prace Komisji na 2011 rok zostały
zatwierdzone, jeśli chodzi
o harmonogram pracy na
rok 2012 nie został jeszcze
przez radnych opracowany.
Grażyna Gołuchowska
Mieszkańcy Podzamcza
proszą Pana Burmistrza
o wytyczenie oznaczenia
przejścia dla pieszych na
ul. Wojska Polskiego i ul.
Partyzantów, w miejscu
gdzie idą turyści na Gród
Birów. W sezonie letnim
przemieszczało się tamtędy
dużo turystów i wycieczek.
Na ulicy Wojska Polskiego panuje wzmożony ruch
samochodowy. Trudno i
niebezpiecznie mieszkańcom oraz turystom przejść
na drugą stronę ulicy, może
dojść do nieszczęśliwego
wypadku.
Przejście dla pieszych powinno być oznaczone naprzeciwko
Sanktuarium
Matki Boskiej Skałkowej z
uwagi na dużą liczbę zatrzymujących się w tym miejscu
turystów i pielgrzymów. Po
mszy świętej przejście na
drugą stronę ulicy jest prawie niemożliwe.
Mieszkańcy pytają, czy jest
możliwość
przedłużenia
parkingu naprzeciw Sanktuarium.
Burmistrz odpowiedział:
Prośba mieszkańców o

wyznaczenie przejścia dla
pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej DW790 w okolicach Sanktuarium Matki
Bożej Skałkowej w Podzamczu zostanie spełniona
podczas budowy chodnika po stronie północnej
ul.Wojska Polskiego. W
chwili obecnej trwają prace
projektowe, które zakończą
się w grudniu 2011 uzyskaniem wszystkich uzgodnień
umożliwiających budowę.
W projekcie uwzględniono
prośbę o wyznaczenie tegoż przejścia dla pieszych.
Termin budowy zostanie
określony przez województwo śląskie.
Jerzy Kołodziej Mieszkańcy ulicy Sienkiewicza
pytają kiedy zostaną zaasfaltowane dziury w jezdni i
naprawiony murek wzdłuż
rzeczki.
Kierowcy z ulicy Słowackiego proszą o wymianę lustra
na ulicy 1 Maja.
Burmistrz odpowiedział:
Kompleksowa
naprawa
uszkodzeń
nawierzchni
ulicy zostanie wykonana
wiosną 2012 roku. W roku
bieżącym, przed okresem
zimowym, wykonane zostaną jedynie niezbędne
prace zapewniające bezpieczną eksploatację drogi.
Również wiosną przyszłego
roku planowane jest wykonanie naprawy umocnień
betonowych Potoku Ogrodzienieckiego.
Zbigniew Fabiańczyk W
imieniu mieszkańców sołectwa Giebła proszę Pana
Burmistrza o wystąpienie z
wnioskiem budowy nowego
dachu na dworku. Obecny dach jest w złym stanie
technicznym a uszkodzone rynny nie odprowadzają
wody, co skutkuje niszczeniem odnowionych ścian i
odpadaniem tynku, dlatego
mieszkańcy są zaniepokojeni złym stanem technicznym budynku. Nadmieniam, że w dworku mieści
się przychodnia zdrowia,
biblioteka, centrum kształcenia na odległość.
Burmistrz odpowiedział:
Od kilku lat czynię starania
pozyskania środków finansowych na ten cel. Starania
zakończyły się pozytywnie i
dach zostanie wyremontowany w roku 2012.
Marta Baryłka W imieniu mieszkańców Oś. E.
Orzeszkowej zapytuję o
możliwość zamontowania
progów zwalniających na

drodze prowadzącej do
osiedla, w celu poprawy
bezpieczeństwa dzieci i
młodzieży gimnazjalnej oraz
mieszkańców.
Proszę także – w imieniu
mieszkańców osiedla o
zamontowanie
barierek
uniemożliwiających przejazd różnych pojazdów
przez nowo wybudowany
chodnik prowadzący na
osiedle. Wielu kierowców
traktuję tę drogę jak na tzw.
„skróty” – dojeżdżając tędy
na osiedle, co powoduje
uszkodzenie w/w chodnika. Obecnie takie szkody
są już zauważalne.
W imieniu mieszkańców
Józefowa – Józefów III –
zapytuję o możliwość zamontowania lampy oświetleniowej na nowym słupie
elektrycznym (nowy słup
nie jest wykorzystywany do
oświetlenia – mógłby spełniać taką rolę i oświetlać
drogę dla mieszkańców
nowych budynków mieszkalnych).
Zwracam się także z prośbą o dowiezienie dwóch
wywrotek szlaki do utwardzenia (jeszcze przed okresem jesienno – zimowym)
w/w drogi. Mieszkańcy
zobowiązali się do samodzielnego utwardzenia tej
nawierzchni.
Burmistrz odpowiedział:
Po wizji w terenie negatywnie opiniuję zainstalowanie
progów zwalniających na
drodze dojazdowej do Gimnazjum wykonanej z trylinki.
Natomiast zainstalowanie
progów na drodze wewnętrznej na Osiedlu należy
do kompetencji Spółdzielni
Mieszkaniowej „Hutnik” w
Zawierciu.
W sprawie nielegalnego
przejazdu po ciągu pieszym
przez pojazdy samochodowe, zostanie skierowany
wniosek do Policji celem
wzmożenia kontroli. Proszę
jednocześnie o informacje,
jeśli jest to możliwe, którzy
kierowcy są sprawcami
uszkodzeń chodnika.
Do zadań własnych gminy
należy oświetlenie uliczne. Każde dobudowanie
nowej sieci energetycznej
oświetleniowej
wymaga
wykonania dokumentacji i
uzyskania pozwolenia na
budowę. W bieżącym roku
budżetowym nie ma środków na ten cel, dlatego
nie jest możliwe spełnienie
prośby w chwili obecnej. Z
pewnością oświetlenie byłoby możliwe do wykonania
w krótszym terminie, gdyby
inwestorzy, na etapie projektu przyłącza energetycz-
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13 września na zaproszenie właściciela Firmy VIG
– głównego wykonawcy
oczyszczania terenów byłego PMIB„Izolacja” odbyła się wizytacja terenu
rozbiórki i zrekultywowanego dzikiego wysypiska
azbestu w kamieniołomie.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firmy
oraz Burmistrz i pracownicy UMiG, zajmujący się
ochroną środowiska. Prace
związane z likwidacją nielegalnego wysypiska azbestu
w kamieniołomie zostały
zakończone, jednak trwają
jeszcze prace przy oczyszczaniu terenu, gdzie były
budynki
technologiczne
fabryki. Pierwotnie zakładany termin oczyszczenia
zakładu został przesunięty
do 2012r. Powodem przesunięcia terminu są trudności z utylizacją niezinwentaryzowanych
wcześniej
odpadów.
19 września w Paniówkach, gmina Gierałtowice,
odbyło się spotkanie wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zrzeszonych
w Śląskim Związku Gmin i
Powiatów. Tematem spo-

nego nowo budowanych
budynków na wspólnym
projekcie przewidzieli sieć
oświetleniową.
Małgorzata
Janoska
Zwróciła się do Burmistrza,
w imieniu mieszkańców
ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w Ogrodzieńcu,
z prośbą o wyrównanie i
utwardzenie uliczki łączącej
obydwie te ulice.
„Obecny stan naszej uliczki jest szczególnie uciążliwy dla codziennego życia,
utrudnia poruszanie, prowadzenie wózka dziecięcego i dojazd samochodem.
Prośba ta jest dla nas bardzo ważna i pilna, ze względu na zbliżające się jesień i

tkania było omówienie
przygotowań do wdrożenia
nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach. Zgodnie z ustawą, która została już podpisana przez Prezydenta RP,
każda gmina zobowiązana
jest do przygotowania systemu zbiórki odpadów komunalnych. Przewiduje się,
że przejmie ona obowiązek
odbioru ich od mieszkańców i przekazanie firmie
specjalistycznej posiadającej koncesję na odbiór
i transport śmieci. Mieszkańcy będą wnosić opłatę
za odbiór do gminy, a nie
jak dotychczas, do firmy
wywozowej. W ten sposób
każda nieruchomość objęta
będzie odbiorem odpadów,
będzie więc czyściej.
23 – 25 września w naszej gminie odbyły się zawody Sports Weekend
współorganizowane przez
Gminę Ogrodzieniec i firmę
Orientering z Krakowa. W
zawodach, na które składały się biegi na orientację,
kolarstwo górskie, zawody
sprawnościowe brało udział
kilkuset uczestników z całej
Polski, w tym również gru-

zimę, które dodatkowo pogarszają stan uliczki Sienkiewicza. Nadmieniamy, że
z powyższym problemem
borykamy się już od kilkudziesięciu lat. Bardzo prosimy o zrozumienie i pozytywne rozpatrzenie naszej
prośby”.
Prośba o odnowienie koryta
rzeczki przy ulicy Wodnej.
Burmistrz odpowiedział:
Po wizji w terenie stwierdzam, że w chwili obecnej
niemożliwe jest podjęcie
budowy drogi na działce
1229 łączącej ul.Sienkiewicza i ul.Mickiewicza w
Ogrodzieńcu. Powodem
jest brak środków finansowych oraz brak dokumen-

pa młodzieży szkolnej z
Ogrodzieńca. W klasyfikacji punktowej szkół nasze
Gimnazjum zajęło I miejsce
- 44 pkt. Drugie miejsce SP
Ryczów 24 pkt. Miejsce III Gimnazjum nr 15 z Krakowa 11 pkt, czwarte - SP 1
Ogrodzieniec 7 pkt. Kolejne
miejsca: SP 12 Kraków 7
pkt, SP 2 Orzesze 5 pkt,
Gimnazjum Bibice 5 pkt, SP
Bibice 4 pkt, SP 68 Kraków
3 pkt. Szczegółowe wyniki:
www.sportsweekend.pl/
24 września w remizie OSP
Ryczów Kolonia odbyło się
spotkanie z okazji jubileuszu XXX-lecia powstania
Koła Gospodyń Wiejskich
w Ryczowie Kolonii. Podczas uroczystości odbyła
się prezentacja filmu „Obgrywojki Stanisława”. Widowisko było nominowane
do XXV edycji Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi
Polskiej w Tarnogrodzie i
otrzymało nagrodę Ministra
Kultury. W 2010 roku było
prezentowane na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel,
Zespołów i Śpiewaków
Ludowych w Kazimierzu
Dolnym n/Wisłą. Na Jubileusz przybyli licznie goście i
przyjaciele zespołu, a wśród
nich I Wicewojewoda Śląski – Stanisław Dąbrowa,
Pani Lidia Kamińska-Koj
z Regionalnego Ośrodka
Kultury w Częstochowie
wraz ze współpracownikami - realizatorami filmu.
Obecny był także Janusz
Kopeć – były Naczelnik
Miasta i Gminy Ogrodzieniec, dzięki któremu zespół
powstał przed trzydziestoma laty. Każdy z uczest-

tacji i niezbędnych pozwoleń. Proponowane przez
Panią Radną nawiezienie
szlaki lub gruzu nie rozwiąże problemu, ponieważ na
odcinku od ul.Mickiewicza
do działki 1231/1 konieczne jest wykorytowanie
przyszłej drogi, a następnie
wykonanie podbudowy i
jej zagęszczenie. To z kolei
wymaga projektu i znacznych środków finansowych.
Z uwagi na inne rozpoczęte
inwestycje w gminie zadanie to musi być przesunięte
na lata przyszłe.
W części sesji poświęconej
wolnym wnioskom sołtys
Ryczowa Kolonii, Beata
Jakacz odczytała w imie-

ników spotkania otrzymał
płytę DVD z filmem. Można
go też oglądnąć na stronie Regionalnego Ośrodka
Kultury w Częstochowie
pod adresem: http://www.
rok.czestochowa.pl. Film
został sfinansowany ze
środków Urzędu Miasta
i Gminy w Ogrodzieńcu,
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu
i przy wsparciu Starostwa
Powiatowego w Zawierciu.
26 września odbyło się
podsumowanie 4 edycji
ligi gminnej na Orliku. W
tej edycji mistrzem została
drużyna „Piłkarski poker”
w składzie: Dawid Barczyk,
Piotr Sobczak, Krystian
Malinowski, Andrzej Zientarski, Patryk Małek, Marcin
Czeszczewik, Darek Dors,
Łukasz Tokarski. Królem
strzelców ligi został Dawid
Barczyk, który strzelił 14
bramek.
28 września odbyło się
kolejne spotkanie z projektantem chodników w Podzamczu i Gieble Kolonii,
na którym omawiane były
szczegóły inwestycji. Inwestorem przyszłego zadania
jest Województwo Śląskie,
jednak Burmistrz Miasta i
Gminy Ogrodzieniec przyjął
na siebie obowiązki przygotowania dokumentacji i
dokonania uzgodnień niezbędnych dla uzyskania
pozwolenia na budowę.
Prace projektowe zakończą
się do końca 2011roku.
5 października odbyło się
posiedzenie Sądu Rejonowego w Zawierciu w spra-

niu mieszkańców pisma
dotyczące inwestycji drogowych oraz energetycznych w sołectwie Ryczów
Kolonia.
Do przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu wpłynęło
pismo od radnych Zygmunta Podsiadło i Grażyny Gołuchowskiej, sołtysa
sołectwa Podzamcze i
przedsiębiorców z terenu
Podzamcza z prośbą „o
ujęcie w budżecie gminy
na rok 2012 inwestycji niezbędnych dla Podzamcza,
które poprawią jakość i wizerunek Gminy Ogrodzieniec”.

wie nieprawidłowości w
Spółce Jurajski Park Wodny. Na posiedzeniu Sąd
zlecił biegłym sporządzenie
opinii w zakresie wyceny
nieruchomości
zajętych
pod budowę Parku Wodnego oraz wyceny wykonanych prac na budowie.
6-7 października w Centrum Kultury im. K. Bochenek w Katowicach odbył się
Europejski Kongres Małej i
Średniej Przedsiębiorczości
współorganizowany przez
Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, na którym poruszane były sprawy
współpracy pomiędzy samorządem gospodarczym i
samorządem terytorialnym.
Kongres, w którym brał
udział Burmistrz Miasta i
Gminy był organizowany
po raz pierwszy i cieszył się
bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców z
kraju i zagranicy.
12 października odbyło
się posiedzenie Komisji ds.
przydziału i zamiany mieszkań, na którym osobie
oczekującej na przydział
przydzielono mieszkanie
komunalne w budynku
Wspólnoty przy ul. Słowackiego 3.
14 października obchodziliśmy w szkołach Dzień
Edukacji Narodowej. Szkoła Podstawowa nr 1 w
Ogrodzieńcu obchodziła jubileusz 80 lecia. Z tej okazji
okolicznościowe spotkanie
dla uczniów i absolwentów
zorganizowali nauczyciele
i młodzież szkolna. W programie artystycznym wy-
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stąpili zarówno uczniowie
jak i jej absolwenci: Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Zespół Echo,
Chór Seniora, Zespół Mażoretek „Fantazja” oraz indywidualni soliści – dawni
i obecni uczniowie. Z okazji
Dnia Edukacji Narodowej
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec przyznał
nagrody dwóm dyrektorom szkół: mgr Mirosławie
Skwarek z Gimnazjum w
Ogrodzieńcu, mgr Izabeli
Łypaczewskiej ze Szkoły Podstawowej w Gieble
oraz czterem wyróżniającym się nauczycielom: mgr
Małgorzacie Michalskiej ze
Szkoły Podstawowej nr 1
w Ogrodzieńcu, mgr Renacie Sergiel z Przedszkola w
Ogrodzieńcu, mgr Bożenie
Kajdan ze Szkoły Podstawowej w Gieble oraz mgr
Elżbiecie Gajdzie z Gimnazjum w Ogrodzieńcu.
17 października odbyło
się Walne Zgromadzenie
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w
Ogrodzieńcu, na którym
m.in. podjęto uchwałę o
nieprzyjmowaniu nowych
członków do Spółdzielni
do końca 2011r. oraz podwyższenia wpisowego do
100.000zł.
20 października w Urzędzie Marszałkowskim w
Katowicach Burmistrz i
Skarbnik Miasta i Gminy
Ogrodzieniec
podpisali
umowę na dofinansowanie remontu świetlicy w
Gulzowie oraz adaptacji
dworku w Gieble. Oba
projekty finansowane są
w ramach Programu Leader+. Wartość podpisanych umów wynosi ponad
450.000zł.

Serdecznie dziękujemy
Panu Krzysztofowi Uglorzowi,
Pracownikom Firmy Uglosch&Uglorz
CZARNY RYCERZ
oraz Pracownikom Spółki „Zamek”
w Ogrodzieńcu za pomoc i zaangażowanie
w przygotowaniu i realizacji
Święta Gminy Ogrodzieniec 2011
Andrzej Mikulski
Burmistrz
Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Dorota Cygan
Dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury
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Pierwszoklasiści

Klasa I Szkoły Podstawowej w Ryczowie

Kamil Bednarz, Bartłomiej Chwiećko, Dawid Grzegorczyn, Piotr Gryga, Hubert Kawka,
Dominika Klabis, Kamil Królikowski, Aleksandra Lipa, Jakub Lipa, Dawid Ładoń, Kamila
Miśkiewicz, Daniel Ostrowski, Mateusz Paciej, Bartosz Pieszczyk, Krystian Płowiec,
Nikola Rabenda, Anna Wiechetek
Wychowawca mgr Anita Bednarz

Klasa I Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Podzamczu
Oliwia Blewa, Alicja Dusza, Oliwier Krzosa, Natalia Marzecka, Klaudia Kolasińska,
Wojciech Jagła, Julia Wydra, Maciej Słowik
Wychowawca mgr Małgorzata Maciążek

Ryczów aktywny i kreatywny
DOROTA SUPKOWSKA
Od marca do sierpnia br.
odbywał się w Starej Szkole w Ryczowie kurs bibułkarski, w ramach którego
uczestniczki wykonały własnoręcznie okazałe kompozycje kwiatowe,
bukieciki, wiązanki i gałązki.
Panie (głównie mieszkanki
Ryczowa i Ryczowa Kolonii) zaprezentowały bardzo
ambitny poziom różnych
technik bibułkarskich. Było
co oglądać, wiele osób
chwaliło kunszt, precyzję i
wysmakowaną kolorystykę.
A ponieważ trudno uznać tę
ocenę za obiektywną (byłam
osobą prowadzącą zajęcia z
bibułkarstwa wykonały własnoręcznie; mnóstwo osób
odwiedzających prezentacje to znajomi; w zasadzie
nie mieliśmy w swojej dziedzinie konkurencji, więc
trudno o porównanie) postanowiliśmy się pochwalić
sukcesami artystycznymi
na polu „pozagminnym”.
Tegoroczny kurs bibułkarstwa był dobrym pretekstem do udziału w regionalnym (X już) konkursie
na kwiaty z bibuły. Konkurs
odbył się w gminie Olsztyn
i wzięło w nim udział wielu
uczestników.
W tym roku było to ponad
300 prac. Spośród prac
wykonanych w Ryczowie

nagrodzono cztery osoby,
nagrody odebraliśmy w
czerwcu na festynie rodzinnym w Olsztynie.
W trakcie trwania kursu bibułkarstwa mieliśmy okazję gościć w Starej Szkole
przedstawicieli Europejskiego Funduszu Społecznego
z różnych regionów Polski.
Zajęcia „z bibułki” bardzo
się gościom podobały, a
uczestniczki kursu świetnie
poradziły sobie w roli instruktorów.
Warsztaty artystyczne „Rękodzieło/Rzemiosło” odbywające już od dwóch lat w
Starej Szkole w Ryczowie
zostały bardzo wysoko
ocenione przez Regionalny
Ośrodek EFS w Częstochowie, a co za tym idzie
zostaliśmy
wytypowani
do reprezentowanie tzw.
„dobrych praktyk projektowych” podczas Pikniku Europejskiego, który odbył się
11 września b.r. na Polach
Marsowych w Chorzowie.
Oprócz wielkich gwiazd
estrady, które uświetniły tą
masową imprezę, prezentowane było kilkanaście
różnych projektów zrealizowanych w woj. śląskim w
latach 2010 i 2011; jednym
z nich było właśnie „rękodzieło w Ryczowie”. W czasie imprezy odbyły się tak-

że warsztaty artystyczne, w
których mógł uczestniczyć
każdy, kto chciał zmierzyć
się z nietypową dziedziną
rękodzielnictwa.
Kurs bibułkarstwa objął także pokazy, które prowadziły
osoby z różnych regionów
woj. śląskiego (Żywiecczyzny, regionu lublinieckiego
i regionu częstochowskiego), były to panie z wieloletnim doświadczeniem
zawodowo i profesjonalnie
zajmujące się dekoracjami

z bibułki. Te trzy prezentacje
poszerzyły i tak już bogaty warsztat i umiejętności
uczestników zajęć, a panie prowadzące te pokazy
wystawiły bardzo wysokie
„noty” naszej grupie.
Podsumowując projekt „Bibułkarstwo szansą rozwoju
jurajskiego rękodzieła”, warto dodać, że cieszy się on
naprawdę świetną frekwencją, poziom zaangażowania
uczestniczek zajęć i realizacji własnych pomysłów

przerósł wstępne założenia
projektowe, o czym mogła
świadczyć ilość i poziom
wykonanych prac. Kwiatki
z bibuły wyszły nam przecudnie i na tym nie koniec,
bo projekty z „rzemiosła” i
„rękodzieła” realizujemy w
dalszym ciągu.
Aktualnie w Starej Szkole
trwają warsztaty w ramach
projektu ”Dawne rzemiosło szansą na rozwój gmin
jurajskich”, efektami pracy
twórczej podzielimy się po
zakończeniu zajęć. Dodam tylko, że największym
sukcesem naszych wspólnych zmagań z Kapitałem
Ludzkim jest bardzo liczne

grono
zainteresowanych
mieszkańców Ryczowa i
okolic, którzy bardzo aktywnie współuczestniczą
we wszelkich działaniach
„projektowych” mimo natłoku obowiązków, ciągłego pośpiechu, braku czasu
oraz mało komfortowych
warunków. Im właśnie gratuluję i serdecznie dziękuję.
Pozostałych namawiam, by
w przyszłości brali przykład
z tych aktywnych, bo naprawdę warto, choćby dla
towarzyskich relacji w milej
atmosferze.
Zapraszamy serdecznie
Fundacja „Stara Szkoła”
w Ryczowie
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widowiska pt.: „Zabawa
pod Czubatką” przez Andrzeja Mikulskiego, Burmistrza Miasta i Gminy oraz
Dorotę Cygan, dyrektora
MGOK w Ogrodzieńcu. W
gronie licznie przybyłych
gości byli m.in: Stanisław
Dąbrowa – I Wicewojewoda Województwa Śląskiego, Janusz Kopeć – były
Naczelnik Miasta i Gminy
Ogrodzieniec,
przedstawicielka Biura Poselskiego Małgorzaty Handzlik
– Katarzyna Merta-Wałek, przedstawiciele ROK
w Częstochowie, Henryk
Karcz – Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego, Małgorzata Janoska i Janusz
Grzesiak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w
Ogrodzieńcu, Dariusz Ptaś

Jubileusz 30 lecia działalności obchodziło we wrześniu br.
Koło Gospodyń Wiejskich z Ryczowa Kolonii. Dzień 14
września 1981 roku to data powstania zespołu, który wtedy liczył 35 członkiń, a przewodniczącą została Henryka
Pilarczyk, pełniąca tę funkcję do dziś. Panie z Koła pomagały przy budowie remizy strażackiej, w której otrzymały
pomieszczenie dla swojej działalności. Kołu towarzyszyła
kapela ludowa w składzie: Stefan Kołton z synem Stanisławem Kołtonem, Bolesław Kuźniak i Marian Ścisłowski.
JOANNA PIWOWARCZYK
Z okazji jubileuszu 30 lecia
w sobotę, 24 września w
remizie OSP w Ryczowie
Kolonii odbyła się premiera
filmu „Obgrywojki Stanisława”. Jest to widowisko filmowe zrealizowane przez
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, wg
scenariusza i reżyserii Jolanty Sprężak – Wawrzyk.
Konsultacji merytorycznych
przy opracowaniu filmu
udzielała mgr Lidia Kamiń-

ska – Koj (etnograf z Regionalnego Ośrodka Kultury
w Częstochowie). W filmie
nagrywanym jesienią 2010r.
i wiosną roku bieżącego
wystąpił cały Zespół Folklorystyczny „Wrzos” (dawne KGW Kolonia Ryczów)
wraz z Kapelą „Stanisław”.
Akcja filmu rozgrywa się w
naturalnych plenerach sołectwa: pola, łąki oraz chata i obejście wiejskie wraz
ze studnią, gospodarskimi

sprzętami i naczyniami.
Głównym motywem widowiska jest dawny zwyczaj
obchodzenia popularnych
imienin Stanisława, czyli obgrywojki Stanisława.
Tradycja ta wywodzi się z
okresu przedwojennego i
była kultywowana w Ryczowie Kolonii jeszcze długo po wojnie.
Przed pokazem filmu odbyło się wręczenie dyplomów
uczestnikom projektu „Ożywić jurajski folklor” i uczestnikom nagrania filmowego

Sylwester
na skwerze
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec zaprasza wszystkich
Mieszkańców i Gości na imprezę sylwestrową z okazji powitania
Nowego Roku 2012 na skwerze przy Placu Wolności
w Ogrodzieńcu. Impreza rozpocznie się o godz. 20.00 a zakończy
ok. 2.00, w programie m.in.: występy DJ-ów, program kabaretowy,
koncert zespołu COVER.
Szczegółowy program imprezy ukaże się na plakatach.

– Sekretarz Miasta i Gminy
Ogrodzieniec, przedstawiciele Zespołu Echo i Chóru
Seniora oraz przyjaciele i
sympatycy zespołu.
O oprawę artystyczną jubileuszu zadbała Kapela
„Stanisław” w składzie: Marian Ścisłowski, Bolesław
Kuźniak, Mariusz Kołton,
Andrzej Wawrzyk, Angela
Wawrzyk i Mateusz Kołton.
Cieszę się, że mogłem
obejrzeć razem z wami to
widowisko. Zagraliście tak
jak to czujecie. Potrafiliście
przez wiele lat zbudować
ogromną więź pokoleniową. Ucieszyło mnie bardzo,
gdy w kapeli zobaczyłem
małego chłopca, grającego
na bębenku – tymi słowami
zwrócił się do całego zespołu Janusz Kopeć, który
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pogratulował przewodniczącej Henryce Pilarczyk
sukcesów w trzydziestoletniej działalności KGW.
Uroczystość była także
okazją do wręczenia licznie przybyłym gościom
oraz członkom zespołu jubileuszowego podarunku
wydawnictwa płytowego
ZF WRZOS „Pradziadowie,
Dziadowie, Ojcowie i My
z Ryczowa” i „Obgrywojki
Stanisława”.
To, co się działo w tej remizie przez ostatni czas, to
historia ludzi i zdarzeń. Tak
wiele cennego powstało w
tak krótkim czasie. Udało
się wydać płytę i nakręcić
film. Dorobek artystyczny
zespołu pozostanie spuścizną dla młodych pokoleń.

cmyk

Film na jubileusz
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„Uważaj na azbest” to Program edukacyjny dla Powiatu Zawierciańskiego,
oparty o wydawnictwo materiałów
edukacyjnych, szkolenia dla nauczycieli oraz dzieci szkół podstawowych
i gimnazjalnych, który wdraża Stowarzyszenie Ekopsychologia przy
wsparciu partnerskim Urzędu Miasta
i Gminy Ogrodzieniec. Projekt jest
dofinansowany ze środków Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Uważaj na azbest
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azbestowymi i w obszarze identyfikacji zagrożeń
zdrowotnych, jakie stwarza
azbest. Więcej informacji na
stronie www.ekopsychologia.pl
Od Ogrodzieńca rozpoczynamy cykl szkoleń edukacyjnych, które mają uczulać ludzi na szkodliwość
azbestu i wyrobów azbestowych oraz wzmocnić
świadomość w tej dziedzinie, zaczynając od najmłodszych, czyli uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Chcemy dotrzeć do
jak największej liczby osób

poprzez materiały edukacyjne tj. publikacja książkowa
„Uważaj na azbest – zestaw
edukacyjny” oraz plansze
edukacyjne i ulotki –mówi
Anna Marek ze Stowarzyszenia Ekopsychologia.
Głównymi grupami, do
których kierowana jest
działalność Stowarzyszenia są: uczniowie klas IV,
V, VI szkół podstawowych
i gimnazjów, nauczyciele,
pracownicy urzędów gmin
i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Dla
uczniów przewidziane są
ćwiczenia tj. zlokalizowanie

na makiecie domu tych części, gdzie występuje azbest.
Dla dorosłych i dzieci plansze edukacyjne.
Podczas prezentacji zostały
omówione także zagrożenia
dla zdrowia i choroby spowodowane kontaktem z
azbestem, regulacje prawne związane z usuwaniem
azbestu oraz finansowanie działań związanych z
azbestem. Podczas dyskusji uczestnicy spotkania
wyrazili
zainteresowanie
propagacją
materiałów
edukacyjnych. Pojawiły się
także uwagi dotyczące nie-

aktualnych baz danych firm
zajmujących się utylizacją
azbestu. Często pojawiają
się także niejasności w regulacjach prawnych, gdyż
nasze ustawodawstwo w
zakresie działań związanych
z azbestem opiera się głównie na tłumaczeniu unijnych
dyrektyw.
Największe nagromadzenie
wyrobów
zawierających
azbest występuje w województwach wschodnich,
najmniejsze w zachodnich.
Województwo Śląskie zajmuje czwarte miejsce wśród
16 województw.

JOANNA PIWOWARCZYK
W piątek, 7 października
na sali narad Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu odbyły się
warsztaty pt. „Uważaj na
azbest”, przeprowadzone
przez Annę Marek i Andrzeja
Fiertaka ze Stowarzyszenia
„Ekopsychologia” z Krakowa. Dariusz Ptaś, sekretarz
Miasta i Gminy Ogrodzieniec powitał prowadzących
warsztaty oraz przybyłych
gości, wśród których byli
pracownicy urzędów gmin i
organizacji pozarządowych
m.in. przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku
z Zawiercia. Wprowadzając
gości w tematykę warsztatów D. Ptaś przybliżył
problem azbestu w naszej
gminie, głównie dotyczący
byłego zakładu produkcyjnego „Izolacja”.
Z problemem Izolacji Gmi-

na Ogrodzieniec borykała
się przez wiele lat, ale udało
się pozyskać środki przez
Starostwo Powiatowe w
Zawierciu na jego odazbestowienie. W ramach prac
zakład został wyburzony,
odpady wywiezione na wysypisko odpadów niebezpiecznych. Do usunięcia
na terenie byłych zakładów
„Izolacja” pozostają odpady
ropopochodne, które mają
być zutylizowane do czerwca 2012 r. Zrekultywowany
został również teren „dzikiego wysypiska azbestu” na
kamieniołomie – zwrócił się
do zebranych D. Ptaś.
Celem projektu edukacyjnego jest poszerzenie wiedzy
oraz wzrost świadomości
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie postępowania z wyrobami

Czy wiesz że...
Obecnie wydobywa się na świecie ponad 2 mln ton rocznie azbestu. Najwięksi
producenci azbestu to Rosja, Chiny, Kazachstan, Kanada, Brazylia i Zimbabwe,
zaś największymi konsumentami tego surowca są kraje Azji, Ameryki Południowej oraz byłego Związku Radzieckiego.

Rzeźbili w drewnie lipowym Podziękowania
Od sierpnia br. w Ryczowie odbywają się bezpłatne warsztaty dawnych technik rzemieślniczych tj.: rzeźbienie w
drewnie, garncarstwo, ceramika unikatowa, wypiek ciasta
dekoracyjnego, malowanie techniką szablonu na tkaninie,
ozdoby choinkowe czy okazjonalna dekoracja stołu.
IWONA RAJCA
Zajęcia odbywają się w
„starej szkole” w Ryczowie, której określenie „stara” nabiera ostatnio innego
kulturalno – regionalnego
znaczenia. To również siedziba powstałej w tym
roku Fundacji Wspierania
Aktywności Twórczej i Regionalnej „Stara Szkoła”,
której założycielami są Dorota Supkowska i Wojciech
Jagielski, artyści – plastycy
zajmujący się m.in. rzemiosłem artystycznym, aktywnie uczestniczący w życiu
kulturalnym gminy Ogro-

dzieniec. Fundacja „Stara
Szkoła” to tak naprawdę
pierwsza fundacja powstała
na terenie naszej gminy.
Podczas warsztatów rzeźbiarskich uczestnicy, pod
czujnym okiem artysty –
plastyka, uczyli się posługiwania dłutkiem rzeźbiarskim, ćwicząc rzeźbienie
aniołków i rybek w drewnie lipowym. To kolejne
warsztaty nawiązujące do
miejscowego regionalizmu,
tworzącego zasoby kulturowe tej miejscowości i
okolicy. W ostatnim czasie

olbrzymim zainteresowaniem cieszyły się warsztaty
bibułkarskie, a wykonane
podczas nich kompozycje
kwiatowe
uatrakcyjniały
niejeden kiermasz gminny.
Warsztaty realizowane są
w ramach projektu Klubu
Sportów
Ekstremalnych
Jura w Zawierciu w partnerstwie z Gminą Ogrodzieniec oraz Centrum Inicjatyw
Lokalnych w Zawierciu.
Projekt pod nazwą „Dawne
rzemiosła szansą na rozwój
gmin jurajskich” współfinansowany jest przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Ogrodzieńcu składa podziękowania wszystkim gościom
i mieszkańcom, którzy uczestniczyli w
uroczystościach jubileuszowych 220-lecia edukacji w mieście Ogrodzieniec oraz
80-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu w dniu 14 października 2011 r.
Serdeczne podziękowania kierujemy do
tych, którzy swoimi występami uatrakcyjnili szkolną uroczystość:
Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej
pod batutą kapelmistrza pana Stefana
Łebka, członków zespołu Echo i chóru
Seniora, pani Marii Lipki- Stępniewskiej za
lekcję historii i eksponaty na wystawę, mażoretek – uczennic SP nr 1 w Ogrodzieńcu
prowadzonych przez panią Agatę Barteczko - instruktorkę MGOK w Ogrodzieńcu,
pana Dariusza Kosińskiego i jego córki
Gabrieli, uczniów: Dominiki Czelakowskiej,
Szymona Gajdy, Sebastiana Nawary i Zuzanny Wyleciał, pana Konrada Burzyńskiego, pracownika MGOK Ogrodzieniec za
akustyczną oprawę akademii, pani Doroty

Cygan, dyrektora MGOK w Ogrodzieńcu
za możliwość prezentacji wystawy pt.:
„Wspólna pamięć – wspólna fotografia.
Ogrodzieniec 1911 – 2011”, pani Doroty
Supkowskiej i pana Wojciecha Jagielskiego, pani Teresy Masłowskiej, pana Stanisława Smętka za udostępnienie eksponatów na wystawę.
Podziękowania za pomoc w organizacji
uroczystości jubileuszowych dla:
księdza proboszcza Jacka Furtaka za odprawienie uroczystej mszy, pana Piotra Molendy za wykonanie gablot wystawowych,
państwa Ewy i Adama Lipków za wykonanie dekoracji, pani dyrektor gimnazjum Mirosławie Skwarek, sponsorów: „KEY-POL”
państwo Fabjańscy, „KONSDACH” Bożena Bromblik, „SERIT” Sławomir Janiczek,
pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej, rodzicom i pracownikom szkoły,
którzy aktywnie włączyli się w przygotowania obchodów jubileuszy.
Do końca listopada br. zapraszamy do
obejrzenia wystawy okolicznościowej, która znajduje się na górnym korytarzu w naszej szkole.
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Domu Kultury zaprasza
WTOREK
10.00-12.00 – spotkania Związku Emerytów i Rencistów i Inwalidów
(prawa strona budynku - I piętro)
11.00 -12.00 - zajęcia z rytmiki w SP w Podzamczu
13.00 -19.00 - zajęcia świetlicowe
13.00 -18.00 – zajęcia muzyczne (nauka gry na pianinie i gitarze)
14.00 - 20.00 – nauka gry na instrumentach dętych
15.00 -17.00 – trening Zespołu Mażoretek „Fantazja”
		
(sala gimnastyczna w SP w Ogrodzieńcu)
14.15 -16.15 – każdy II wtorek miesiąca – dyżur psychologa
16.00 -18.00 – co drugi wtorek miesiąca – miting AA
16.00 -19.00 – próby Zespołu „Echo”
18.45 -19.45 – aerobic z p. Nataszą
ŚRODA
13.00 -19.00 - zajęcia świetlicowe
13.45 – 15.45 - zajęcia muzyczne (nauka gry na pianinie i gitarze)
15.00 - 16.30 - zajęcia plastyczne - dzieci starsze
17.00 -19.00 - próby zespołu „Ryczowianki” (remiza OSP Ryczów)
CZWARTEK
12.00 -12.45 - rytmika w SP w Ryczowie
13.00 -19.00 - zajęcia świetlicowe
14.00 - 20.00 - nauka gry na instrumentach dętych
14.30 –18.00 - zajęcia muzyczne (nauka gry na pianinie i gitarze)
15.00 -19.00 - próby Orkiestry Dętej z Ryczowa (remiza OSP Ryczów)
18.45 -19.45 – aerobic z p. Nataszą
PIĄTEK
14.00 -18.00 - zajęcia muzyczne (nauka gry na pianinie i gitarze)
15.00 -16.30 - zajęcia plastyczne – dzieci młodsze
16.00 -18.00 - próby Chóru „Seniora”
19.00 - 20.30 - próby zespołu „Marzenie”- poezja śpiewana.
17.00 - 20.00 - próby zespołu Folklorystycznego „Wrzos”(remiza OSP Kolonia- Ryczów)
13.00 - 20.00 - zajęcia świetlicowe
SOBOTA
8.00 -13.00 – zajęcia Dziecięco –Młodzieżowej Orkiestry Dętej
11.30 -14.30 - trening Zespołu Mażoretek „Fantazja”- grupy: kadetek, juniorek i seniorek
(sala gimnastyczna w SP w Ogrodzieńcu)
NIEDZIELA
9.00 - 13.00 - każda II niedziela miesiąca - zebrania Koła Pszczelarzy
10.00 -13.00 - próby Orkiestry Dętej z Giebła (OSP Giebło)

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 24
Tel. 32 6732044
www.mgok-ogrodzieniec.pl

Uśmiech jesieni
Zbudziła się jesień wcześnie
w gorsecie mgieł muzykę miastu niesie
szeptami spadających liści
Zwiewną ręką błękitu podnosi słońca
rozkwitłe promienie coraz wyżej
jakby to były lata gorące umizgi
i te kolory i blaski
w mozaikowej grze odcieni
rozlane w zaułkach
wpadają w oko

spóźnionych jaskółek
przelotem
Co za urzekająca chwila
czuć smak rozedrganego dnia
i patrzeć jak jesień rzuca
uśmiech miastu
którąkolwiek ulicą idę.
Alicja Kmita-Żak
30 września 2011r.
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Kompleksowe utrzymanie terenów zielonych (przycinanie żywopłotów, koszenie trawy,
grabienie liści, zamiatanie), w okresie zimy odśnieżanie.
Tanio, szybko i solidnie
Zadzwoń:
Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o. tel. 32 67 33 665

DYŻURY LEŚNICZEGO W GMINIE OGRODZIENIEC
Nadleśnictwo Siewierz uprzejmie informuje, że od dnia 12.10.2011r. dyżur pracownika
Nadleśnictwa sprawującego bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy, w celu przyjmowania interesantów w sprawach dotyczących lasów nadzorowanych, będzie w każdą środę
miesiąca, w godzinach 9-11, w kancelarii leśnictwa, mieszczącej się w Ogrodzieńcu przy
ulicy 1-go Maja 163.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz
mgr inż. Kazimierz Szydło

Serdeczne podziękowania dla Burmistrza Miasta
i Gminy Ogrodzieniec Andrzeja Mikulskiego,
Zarządu Dróg Powiatowych w Zawierciu, Radnego
Powiatu Zawierciańskiego Lecha Jarosa oraz
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu za
zaangażowanie i pomoc w remoncie pierwszego etapu
drogi Mokrus-Gulzów
składa
Sołtys i Rada Sołecka Mokrusa
Dziękujemy za przygotowanie wspaniałego przyjęcia
weselnego Państwu Marzannie i Stanisławowi
Jagłom, właścicielom Restauracji Ratuszowej.
Podziękowania składają Rodzice Młodych:
Kowalczykowie i Ciosowie.
Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci naszej koleżanki

Stefanii
Szeląg
Rodzinie składają:

w imieniu Zespołu Folklorystycznego „Wrzos” z Ryczowa-Kolonii:
Jolanta Sprężak-Wawrzyk
Henryka Pilarczyk
,,Nie czas jest nam dany, ale chwila.
Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas”
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Najmłodsza jednostka w gminie
IWONA RAJCA
Ochotnicza Straż Pożarna
w Ryczowie Kolonii to najmłodsza jednostka strażacka na terenie Gminy Ogrodzieniec, w roku bieżącym
przypada jej trzydziestolecie. Prezesem jednostki
jest druh Andrzej Żak, w jej
skład wchodzi 36 członków
oraz 10-osobowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.
Z kroniki OSP dowiadujemy
się, że powstała we wrześniu 1981 roku, a jej pierwszym prezesem został druh
Stanisław Kuźniak, inicjator
jej powstania.
Kolejnym krokiem była budowa siedziby dla nowo
powstałych w tym samym
czasie OSP, KGW i Rady
Sołeckiej. Mieszkańcy powołali Społeczny Komitet

pleczem kuchennym i własną chłodnią, toalety. Ma
tu również siedzibę sklep
spożywczy.
Strażacy poza ochroną
przeciwpożarową, uczestnictwem w akcjach ga-

zentują gminę. Od kilku lat
strażacy w gminie wydają
kalendarze, wcześniej jednak zbierają się na sesji
fotograficznej np. w plenerze, jak druhowie z OSP
Ryczów Kolonia

Zwiedzili z przewodnikiem
ruiny zamku oraz Park Miniatur. Zarówno pozostałość starego zamczyska jak
i wizualizacja czasów jego
świetności były nie lada
ciekawostką. Park Miniatur
pozwolił dzieciom wyobrazić sobie, jak wyglądały jurajskie zamki i strażnice w
czasach swojej potęgi. Opis
każdego i krótka legenda,
możliwość obejrzenia zrekonstruowanego obiektu
w trójwymiarze, na pewno
„otworzyły oczy” niejednemu bacznemu obserwatorowi. Tego dnia pogoda
dopisała, było ciepło i słonecznie. Dzieci z ochotą
pobiegły w okolice zamku
piec przy ognisku kiełbaski.
W niezwykłej scenerii, w
otoczeniu młodych rycerzy i
dam dworu goście zjedli je z
apetytem.
Ostatnią atrakcją tego niezwykłego dnia był pokaz
umiejętności i uzbrojenia
średniowiecznych rycerzy
oraz piękna tańca z tamtej
epoki. Damy i wojowie z
„Bractwa Ziemi Ogrodzienieckiej” pokazali dzieciom
walkę rycerzy oraz elementy zbroi, damy zatańczyły
na scenie. W tym miejscu,

w takich okolicznościach
pasowanie uczniów klas
pierwszych na pewno nabrało
niepowtarzalnego
charakteru. Rycerz kładł
miecz na ramieniu pierwszaka i pasował go na
ucznia. Pani Maria Lorek z
Fundacji „Elementarz” wręczyła wszystkim uczniom
biorącym udział w wizycie
studyjnej dyplomy uczestnictwa oraz podziękowała
dyrektorowi szkoły w Podzamczu, pani Małgorzacie Szar, nauczycielom i
uczniom za tak serdeczne i
oryginalne przyjęcie.
Warto nadmienić, że spotkanie u nas było rewizytą.
Uczniowie szkół prowadzonych przez Fundację spędzili w maju bardzo miły i
ciekawy dzień w szkole w
Soli-Kiczorze. Wiosną odwiedzimy placówki w gminie
Niegowa.
Takie spotkania nie tylko
zbliżają do siebie społeczność szkół prowadzonych
przez Fundację, ale także
pozwalają pokazać innym
wyjątkowość i charakter regionu, w którym mieszkamy.
Są lekcją „małego patriotyzmu”, gospodarności, integracji i kultury.

Budowy Remizy Strażackiej, a jego przewodniczącym został wybrany
Edward Półkoszek. Do
grudnia wyżej wymienione
grupy organizowały zabawy taneczne, z których
zysk został przeznaczony
na budowę remizy. W 1982
roku dokonano uroczystego wmurowania kamienia
węgielnego, a dwa lata
później oddano do użytku
remizo-świetlicę w Ryczowie Kolonii.
Remiza mieści się przy ul.
Wolności 5. Jest siedzibą
organizacji w sołectwie.
Posiada garaże i pomieszczenie strażackie, pomieszczenie zespołu ludowego
i kapeli, klub młodzieżowy,
dużą salę taneczną z za-

Wizyta studyjna w Podzamczu
W ramach projektu „Mała Szkoła-Wielka Sprawa” realizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej w szkołach Fundacji Wychowanie i Sztuka „Elementarz”

EWA ŁAPA
29 września tego roku odbyła się wizyta studyjna.
Szkoły wiejskie prowadzone przez Fundację gościły

śniczych,
szkoleniach,
organizowaniem
zebrań
strażackich, dbaniem o
swoją strażnicę, ochraniają
imprezy gminne, uczestniczą w zawodach sportowo-pożarniczych, repre-

w Podzamczu. Dyrektorzy,
nauczyciele oraz uczniowie
z Łutowca, Tomiszowic,
Postaszowic, Siamoszyc,

Moczydeł i Soli-Kiczory
spędzili dzień pełen niespodzianek i atrakcji. Uczniowie szkoły w Podzamczu
przywitali gości po rycersku. Pięknie ubrani w stroje
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z epoki pokazali gościom na
powitanie spektakl: „Jak to
dawniej bywało, czyli jeden
dzień na średniowiecznym
zamku. Autorką scenariusza jest nauczycielka języka
polskiego, pani Ewa Łapa.
Nad całością czuwały również panie: Bożena Koza i
Małgorzata Maciążek.
Widzowie z dużym zainteresowaniem oglądali występ
uczniów, którzy z prawdziwie aktorskim talentem
pokazali kolegom i koleżankom, jak wyglądało życie
na zamku ogrodzienieckim
przed siedmiuset laty. Śliczne dekoracje, nastrojowa
muzyka,
średniowieczne
tańce oraz spora dawka wiedzy na temat rycerstwa, ich
obyczajów i życia w dawnej
wsi, okazały się świetną lekcją historii. Gromkie oklaski
i słowa uznania były dla aktorów i twórców spektaklu
miłą nagrodą.
Tymczasem na uczniów
przybyłych do Podzamcza
czekały kolejne atrakcje.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY w OGRODZIEŃCU

zaprasza na ZAJĘCIA PLASTYCZNE

ŚRODA – 15.00-16.30 – dzieci w wieku szkolnym
PIĄTEK – 15.00-16.00 – przedszkolaki i zerówka
16.00- 17.00 – dzieci starsze
Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego udziału

