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Joanna Piwowarczyk

Pierwsza edycja Święta Szlaku Orlich Gniazd za nami. W sobotę, 22 września tysiące turystów odwiedziło zamki jurajskie na
szlaku łączącym Częstochowę z Krakowem, na którym znajduje
się większość tzw. Orlich Gniazd, czyli warowni i zamków wybudowanych na wapiennych skałach. Podczas wydarzenia odbyło się
około 170 imprez w 30 lokalizacjach. Turyści nie mogli narzekać
na nudę i brak zajęć.
Sporo atrakcji czekało na turystów w naszej gminie.
Juromania to doskonały sposób na promocję Jury Krakowsko – Częstochowskiej, jako
regionu turystycznego. Bo chociaż w potocznym rozumieniu Jura to przede wszystkim ruiny
zamków, zrośniętych z białymi skałami, to jednak nie tylko ten jej atrybut decyduje o jej
wyjątkowości: Jura to również kraina jaskiń i niespotykanych nigdzie indziej krajobrazów
najeżonych ostańcami. Jura to raj dla wspinaczy, miłośników przyrody, fascynatów historii.
Jura ma swoje ciekawostki kulinarne i przyrodnicze. Dla tych różnorodnych walorów
przyjeżdża tu coraz więcej turystów, rozwija się baza noclegowa, gastronomiczna i usługowa,
pojawiają się produkty okołoturystyczne, takie jak np. warsztaty edukacyjne dla szkół.
Juromania, poprzez różnorodność organizowanych wydarzeń, pokazuje wieloaspektową
atrakcyjność Jury Krakowsko - Częstochowskiej.
Zamek Ogrodzieniec jest chyba najbardziej wypromowanym obiektem na Szlaku Orlich
Gniazd. Ma również bardzo szeroką ofertę turystyczną skierowaną do różnych grup odbiorców
oraz jako jedyny obiekt szlakowy posiada rozbudowany kalendarz imprez i wydarzeń. Jednak
Zamek Ogrodzieniec nie istnieje zawieszony w próżni. Jest częścią jurajskiej krainy, punktem
na szlaku Orlich Gniazd, chociaż z całą pewnością najwspanialszym. Chcieliśmy przy okazji
Juromanii zaprezentować coś czym zaskoczymy odwiedzających, dlatego wymyśliliśmy
formułę Żyjącego Zamku. Zaprosiliśmy więc wszystkich do spędzenia jednego dnia na
Zamku Bonerów. Założeniem było przygotowanie interaktywnego programu, który podziała
na wszystkie zmysły gości – mówi Iwona Pakuła-Błoch, prezes Spółki Zamek.
Na Zamku od samego rana Kucharka Małgorzata rządziła się w kuchni, przygotowując
najróżniejsze dawne przysmaki, którymi częstowała później turystów. Wspaniałe zapachy
przyciągały turystów do kuchni a to na pączki, a to na podpłomyki, a to na ... wątróbkę
w korzennym sosie. W sali Kredencerskiej oczy oglądających cieszył renesansowy bal,
do którego mogli się przyłączyć, a zamkowa krawcowa zorganizowała na dziedzińcu
przymierzalnię strojów dawnych dla chętnych, pragnących przeistoczyć się chociaż na chwilę
w księżniczkę, rycerza, dwórkę czy chociażby w samego króla.

Czekamy na kolejną edycję. Czy udało nam się osiągnąć zamierzony cel? Z całą pewnością
TAK: Moc przygotowanych atrakcji sprawiła, że Juromanię na Ogrodzieńcu można było
wąchać, smakować, próbować, oglądać i słuchać. Wszystkiego można było dotknąć i
przymierzyć, samodzielnie wyrobić ciasto na średniowieczne pączki, samodzielnie je upiec,
aby później zjeść. Pod okiem kowala mali i duzi mogli wykuć podkowę lub gwoździe,
inni własnoręcznie ubijali masło, kręcili kołem ganrcarskim albo uczyli się czerpać papier.
Zaproponowaliśmy odwiedzającym podróż w czasie i chyba się udało! Wieczorne
koncerty Roderyka, Jamala i Krzysztofa Cugowskiego były już tylko wisienką na torcie.
Spośród wielu pozytywnych komentarzy na temat ogrodzienieckiej Juromanii najbardziej
spodobał mi się jeden: „Juromania powinna trwać cały rok!” I te słowa są chyba
najlepszym komentarzem tego co się na ogrodzienieckim zamku wydarzyło 22 września
2018 r. – dodała Iwona Pakuła-Błoch

Fot. Mariusz Jeziorko www.barwnie.com - więcej zdjęć FB Zamek Ogrodzieniec

Remont trwa

Na Żyjącym Zamku uzbrojeni w halabardy strażnicy z Zamkowej Załogi pilnie sprawdzali
kto przechodzi przez bramy, a niepokorni turyści trafiali w ręce średniowiecznego wymiaru
sprawiedliwości. U stóp zamku swoje warsztaty rozłożyli rzemieślnicy, którzy chętnie udzielali
lekcji praktycznych swojego zawodu, a kuglarze, bębniarze i średniowieczni grajkowie
dostarczali rozrywki zebranej gawiedzi. W części pokazowej zaprezentowali się sokolnicy,
formacja szlachty XVII-wiecznej oraz regiment szwedzki. Dodatkowo przez cały dzień
trwania Juromanii, ubrani w stroje średniowieczne przewodnicy oprowadzali po zamku
oraz po Podzamczu, a z przystanków przy głównej ulicy można było się udać Jurobusem
na zwiedzanie sąsiednich Orlich Gniazd – Pilczy w Smoleniu i Bąkowca w Zawierciu. Przez
cały dzień w Baszcie Skazańców działał pokój zagadek, a po zapadnięciu zmroku liczni
chętni udali się na nocne zwiedzanie zamku. Również na Birowie w tym dniu dostępna była
niecodzienna atrakcja – turyści mogli udać się tam na spotkanie w wróżbitą runicznym,
magiem, alchemikiem i wiedźmą, a u stóp góry Birów ratownicy Grupy Jurajskiej GOPR
prowadzili zajęcia wspinaczkowe i animacje dla dzieci.
Juromania, czyli pierwsze święto Szlaku Orlich Gniazd zaliczyć można do bardzo
udanych i ciekawych wydarzeń kulturalnych w tegorocznym kalendarzu imprez zamkowych.

Remont Domu Kultury
rozpoczął się na dobre. Kontynuowane są prace przy
wejściu głównym i w środku
budynku. Budynek będzie
dostępny dla osób niepełnosprawnych, przy schodach wejściowych będzie
nowa pochylnia, a do sali widowiskowej na I piętrze będzie można dojechać windą.
Wcześniej muszą być zrobione wszystkie instalacje.
Aktualnie firma wykonuje
nową instalację pożarową,
wodną i kanalizacyjną, a w
najbliższym czasie przystąpi

do instalacji elektrycznej i
teletechnicznej. W budynku
wykonana również będzie
nowoczesna instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru połączona z Komendą

Państwowej Straży Pożarnej
w Zawierciu. Planowane zakończenie całości remontu
pomieszczeń przewidziane
jest w I połowie przyszłego
roku.

WYBORY SAMORZĄDOWE
21 października 2018 r.

Lokale wyborcze otwarte będą w godz. 7.00 – 21.00
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RADNI pytają
Na sesji Rady Miejskiej w
dniu 18 września br. wpłynęły
następujące zapytania i interpelacje radnych:
W imieniu mieszkańców Mokrusa zwracam się z zapytaniem
na jakim etapie przebiegają prace
związane z wytyczeniem drogi dojazdowej do działek rolnych za tzw.
„górą” tj. w kierunku Siamoszyc.
W imieniu mieszkańców Gulzowa nr posesji 56 zwracam się
z prośbą o poprawę stanu technicznego lin telekomunikacyjnych.
Prośbę proszę przekierować do
firmy Orange S.A.
Na jakim etapie jest procedura
dotycząca pozyskania działki 274
w Mokrusie oraz działki w Gulzowie za remizą od byłej Agencji
Nieruchomości Rolnych, obecnie
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Niejednokrotnie
zwracałam
się z prośbą do Zarządu Dróg
Powiatowych w Zawierciu o pomalowanie bocznych pasów Ryczów-Ogrodzieniec. Bez skutku.
Podczas mgły widoczność jest bardzo zła. Jest to wielkie utrudnienie dla kierowców. Zwracam się z
prośbą do Pana Burmistrza o wystosowanie odpowiedniego pisma
do Zarządu Dróg Powiatowych o
wykonanie tego zadania.
Mieszkańcy Ryczowa ul. Babiogórskiej proszą o wyjaśnienie
dlaczego nie została do końca położona nakładka asfaltowa na tej
ulicy. Jakie były tego przyczyny, czy
tyle było przeznaczonych środków
na to zadanie? Kto za to jest odpowiedzialny?
Na jakim etapie jest przetarg
dotyczący przydomowych oczysz-

czalni ścieków i czy możliwe jest
wycofanie wkładów w przypadku
rezygnacji.
Co z oświetleniem ulicy Zamkowej w Podzamczu?
Brak koszy na śmieci na ul.
Zamkowej.
Mieszkańcy i turyści pytają o
ubikację w centrum Podzamcza
(taka jak w Ogrodzieńcu).
Co z odwodnieniem ul. Krakowskiej?
Co z poprawą oznakowania
przejść dla pieszych na ul. Wojska
Polskiego?
Co z programem rozwoju turystyki w gminie Ogrodzieniec?
Co z remontem kapliczki?
Dlaczego Radni Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu nie zostali poinformowani oraz zaproszeni na uroczystość obchodów II wojny światowej, a także koncert Orkiestry z
Włoch? Proszę o udzielenie informacji na piśmie i na łamach Gazety
Ogrodzienieckiej.
Wnioskuje o ponowne przeniesienie klas 5-8 dzieci z miejscowości Ogrodzieniec do Szkoły Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu.
Wnioskuję o doposażenie klasopracowni dla dzieci z klas IV w
Szkole Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu.
Wnioskuje o zapewnienie dzieciom takich warunków, aby nie
uczyły się w piwnicach szkoły w
Cementowni. Proszę o udzielenie
informacji na piśmie i na łamach
Gazety Ogrodzienieckiej.
W rozdziale XX pkt. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia o nazwie „Świadczenie usługi
odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych powsta-

Sportowiec roku
Joanna Piwowarczyk

Sandra Galas to laureatka tegorocznej nagrody przyznawanej młodym
mieszkańcom naszej gminy za wybitne osiągnięcia sportowe. Uroczyste
wręczenie dyplomu wraz nagrodą nastąpiło podczas sesji Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu w dniu 18 września 2018r.
Sandra, mieszkanka Markowizny od kilku lat jest Członkinią Klubu
Sportowego MKS Dwójka Zawiercie. Trenuje grę w piłkę siatkową od III
klasy szkoły podstawowej. Obecnie uczęszcza do VII klasy. W roku 2017 i
2018 odniosła następujące sukcesy sportowe:
- Zabrze, 26-29.06.2017 r. zajęła III w XXIII Ogólnopolskim Turnieju
Minisiatkówki o Puchar Kinder+Sport,
- Mikołów, 19.05.2018 r. zajęła IV miejsce w XXIV Wojewódzkim Finale
Minisiatkówki. Kategoria – czwórki dziewcząt.

jących na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy
Ogrodzieniec” Zawarto zapis,
że aspekt środowiskowy oferent
może uzyskać aż 20 pkt. (...)
Co było powodem, że oferent
za zastosowanie jednego samochodu ciężarowego nie starszego
niż 3 lata o normie emisji spalin nie
starszej niż EURO 6 otrzyma 5 pkt.
za każdy taki samochód, tj. maksymalnie 20 pkt za cztery lub więcej
takich samochodów?
Czy gmina posiada teren, na
którym wykonawca będzie mógł
zlokalizować Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów poza siedzibą
firmy Remondis?
Czy w planie zagospodarowania przestrzennego oraz w studium
są oznaczone nieruchomości, na
których może być zlokalizowany
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów?
W przypadku, gdy na terenie
gminy nie ma takich nieruchomości taki zapis wykluczy lub utrudni
udział w postępowaniu wykonawcom, którzy nie posiadają nieruchomości, na których można składować odpady na terenie gminy.
Zastosowanie takich zapisów
powoduje wzrost stawek za odbiór odpadów, a koszty te poniosą
mieszkańcy. Wnoszą o udzielenie
informacji na piśmie i na łamach
Gazety Ogrodzienieckiej.
Mieszkańcy ul. 1 Maja wnioskują o zamontowanie barierek przy
drodze wojewódzkiej, ponieważ
samochody jeżdżą z wyższą prędkością niż dozwolona, a to powoduje brak bezpieczeństwa dla
ruchu pieszego, a zwłaszcza młodzieży i dzieci. Wobec powyższe-

go składam wniosek o wystąpienie
do Zarządu Dróg Wojewódzkich
o zwiększenie bezpieczeństwa
pieszych, którzy korzystają z chodników przy tej drodze. Proszę o
udzielenie informacji na piśmie i
na łamach Gazety Ogrodzienieckiej.
Mieszkańcy ul. 1 Maja wnioskują o udrożnienie kanalizacji, przy
każdym większym deszczu na ul. 1
Maja wybija kanalizacja i unosi się
nieprzyjemny zapach. Uprzykrza to
życie mieszkańców i jest niedopuszczalne, aby takie problemy
techniczne nie były usuwane. Składam wniosek o udrożnienie kanalizacji ulicy 1 Maja, tak aby mieszkańcy posiadali komfort życia.
Odpowiedzi Burmistrza:
Wznowienie granic działki drogowej w Mokrusie, będącej drogą
dojazdową do pól zostało zlecone
geodecie. Obwisła linia telefoniczna – zgłosimy sprawę do operatora.
Poruszona w interpelacji działka w Mokrusie jest w zasobach
Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa. Z informacji, które kiedyś otrzymaliśmy wynika, że trwają
czynności zmierzające do założenia Księgi Wieczystej – jest to niezbędne, aby gmina mogła starać
się o przejęcie jej w przyszłości.
Przekażemy do PZD w Zawierciu wniosek o namalowanie linii
krańcowej na drodze w kierunku
Ryczowa.
Nakładka na ulicy Babiogórskiej. W latach ubiegłych wykonany został odcinek 1 kilometra
drogi asfaltowej od Ryczowa Kolonii w kierunku Ryczowa, w terenie
zamieszkałym . Pozostały odcinek
wykonany zostanie w przyszłości
po remontach, które są pilniejsze
i postulowane na zebraniach sołeckich .
Zapytania dotyczące szkoły
przekażę do pani dyrektor, która

udzieleni wyczerpującej odpowiedzi.
Przetarg na śmieci – jesteśmy w
trakcie przetargu, dlatego trudno
się odnosić do zapytań publicznie,
gdyż moglibyśmy się spotkać z zarzutem naruszenie ustawy o zamówieniach publicznych.
Zapraszanie radnych – są takie
uroczystości, na które nie zapraszamy oddzielnymi zaproszeniami,
ponieważ są one skierowane do
wszystkich mieszkańców, nie tylko
do radnych. I tak było w przypadku
koncertu orkiestry z Lavis w Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej. Na
koncert zaprosiliśmy wszystkich
poprzez ogłoszenia parafialne i
plakaty.
W sprawie barierek na ulicy 1
Maja zwrócimy się do zarządcy
drogi ZDW w Katowicach
Nie ma problemu z kanalizacją
na ulicy 1 Maja w Ogrodzieńcu.
Osoby, które zrezygnują z budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków, mogą zrezygnować z projektu i otrzymają zwrot wpłaconej
zaliczki. Na to miejsce znajdziemy
osobę z listy rezerwowej.
Oświetlenie na ulicy Zamkowej,
wg oświadczenia właściciela sieci,
będzie wyremontowane w październiku.
Kosze na śmieci na ul. Zamkowej zostały już ustawione przez Zakład Gospodarki Komunalnej.
Toaleta w Podzamczu jest bardzo potrzebna, ale zanim ona powstanie niezbędne jest wykonanie
kanalizacji w Podzamczu.
Odwodnienie ul. Krakowskiej
– wymaga udrożnienia i zostało to
już przekazane do PZD w Zawierciu.
Program rozwoju turystyki mamy oferty kilku firm, które podjęły się opracowania tego dokumentu – niebawem podpiszemy
umowy w tym zakresie.
Czekamy na termin rozprawy o
zasiedzenie kapliczki, co zezwoliłoby gminie zadbać o ten obiekt.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim Radnym Rady Miejskiej w
Ogrodzieńcu, Burmistrzowi Miasta i Gminy Andrzejowi Mikulskiemu oraz
pracownikom Urzędu Miasta i Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych za
cztery lata współpracy i wspólnych działań na rzecz Gminy Ogrodzieniec i jej
Mieszkańców.
Zapraszam wszystkich do wyborów w dniu 21 października br., kiedy będziemy
wybierać przedstawicieli samorządu lokalnego na 5-letnią kadencję.
Z wyrazami szacunku
inż. Zygmunt Podsiadło
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Szanowny Pan
Prof. dr hab. n. med. Jan Pilch
W uznaniu zasług za wieloletnią pracę na terenie Miasta i Gminy
Ogrodzieniec z okazji 60 – lecia pracy naukowo – badawczej proszę
przyjąć serdeczne gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności oraz wyrazy
wdzięczności i szacunku.
Jesteśmy dumni, że Pan Profesor jest naszym Honorowym Obywatelem
i życzymy sukcesów oraz satysfakcji z wypełniania misji leczenia i pomocy
pacjentom.
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
dr inż. Andrzej Mikulski
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Kilka pytań do...
Mariusza Gomulskiego, lekarza SPZOZ w Ogrodzieńcu, który w
ramach profilaktyki oświaty zdrowotnej przeprowadził dla mieszkańców gminy Ogrodzieniec cykl wykładów o grypie i konieczności
zapobiegania tej chorobie.
Rozmawiała Joanna Piwowarczyk

Ruszył program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców
gminy Ogrodzieniec w wieku 65 lat i więcej,
którego wykonawcą wyłonionym w konkursie jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu. Proszę powiedzieć coś więcej o tej inicjatywie.
Od 1 września br. w SPZOZ Ogrodzieniec
odbywa się akcja szczepień przeciwko grypie skierowana dla seniorów, czyli obejmuje
mieszkańców gminy Ogrodzieniec, którzy
ukończyli 65. lat. Szczepienia współfinansowane przez Gminą Ogrodzieniec i NFZ
przeprowadzamy w naszym ośrodku zdrowia
i są one darmowe dla pacjentów, którzy się
zakwalifikują do szczepienia.
Inicjatywa poprzedzona została szeroką
akcją informacyjną. Zorganizowany został
cykl spotkań, podczas których pacjenci wysłuchali wykładów na temat grypy i zapobieganiu tej chorobie.
Podczas wykładów starałem się uświadomić pacjentom jakie są korzyści płynące ze
szczepień profilaktycznych oraz jak wygląda
przebieg choroby i jej powikłania niebezpieczne zwłaszcza w grupie pacjentów powyżej 65 roku życia oraz u kobiet w ciąży i
dzieci. Zwracałem szczególną uwagę na
grupy pacjentów obarczonych przewlekłymi
schorzeniami układu oddechowego (astma,
POCHP), układu krążenia (wady serca, choroba wieńcowa, niewydolność serca) oraz z
przewlekłymi chorobami takimi jak cukrzyca,
niewydolność nerek, pacjenci po przeszczepach narządowych. Ci pacjenci powinni być
zaszczepieni przeciwko grypie.

Jaka to szczepionka?
Dysponujemy najnowszą szczepionką
czteroskładnikową, która zawiera zabite
szczepy wirusów – 2 wirusy grupy A i 2 wirusy grupy B. Dotychczas większość szczepień
przeprowadzane było szczepionką trójskładnikową, która nie zawsze zapewniała pełnego spektrum działania przeciwgrypowego.
Jakie mogą wystąpić uboczne objawy po
szczepienia?
Stwierdzone jest, że szczepionka przeciw grypie należy do najbezpieczniejszych
szczepień na świecie. Najczęstszymi objawami ubocznymi mogą być pobolewanie lub
zaczerwienienie w miejscu szczepienia lub
krótkotrwałe, przemijające objawy grypopochodne – stan podgorączkowy, bóle mięśni,
które mijają po 2-3 dniach.
Co należy zrobić, by się zaszczepić?
Proszę przyjść do lekarza, który zbada,
zbierze wywiad odnośnie aktualnego stanu
zdrowia i ewentualnych niekorzystnych reakcji przy wcześniejszych szczepieniach oraz
zbada pacjenta i zakwalifikuje do szczepienia.
Część ludzi z własnej woli zawsze się
szczepi, ale są też tacy, którzy nieufnie podchodzą do tego tematu i tym osobom należy przedstawić korzyści wynikające ze szczepień profilaktycznych. Grypa jest chorobą
zaraźliwą, a szczególnie narażeni są na nią
mieszkańcy domów wielopokoleniowych,
gdzie dzieci przynoszą chorobę np. z przedszkola, szkoły i zarażają nią pozostałych
domowników, w tym osoby starsze. Toteż
zaszczepienie się przeciwko grypie w znacznym stopniu ogranicza ryzyko zachorowania
i rozprzestrzeniania się choroby w środowisku.
Kiedy choruje się na grypę?
Na grypę można zachorować w ciągu całego roku. Najwięcej jednak zachorowań odnotowuje się od października do marca, a
szczyt przypada do stycznia do marca. U nas
akcja bezpłatnych szczepień dla seniorów
skończy się w listopadzie bieżącego roku,
ale szczepić się można przez cały rok, nawet
w samym środku epidemii.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i zachęcam do skorzystania z
naszego programu i zaszczepieniu się przeciwko grypie.

Do tej pory zaszczepiono już 156 osób.
Dodatkowy dzień szczepień 14 października w godzinach od 10.00 do 14.00
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu,
Plac Wolności 23.

UDO

Uniwersytet Dziecięcy
Ogrodzieniec

News

W sobotę, 29 września br.
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu
odbyła się inauguracja roku
akademickiego 2018/19 w
Uniwersytecie Dziecięcym,
któremu patronuje Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej. Ważnym momentem
uroczystości było złożenie
ślubowania przez wszystkich
małych studentów oraz immatrykulacja, czyli akt przyjęcia w poczet studenckiej
braci.

UTW
News

Abyście byli zawsze w
głębi serca dziećmi, bo dzieci są ciekawe świata, zadają
pytania. To mali odkrywcy
świata – tymi słowami prowadząca spotkanie Anna
Giertler w imieniu prof.
nadzw. dr Zdzisławy Dacko-Pikiewicz, rektora Akademii
WSB w Dąbrowie Górniczej
złożyła małym studentom
życzenia.
W drugiej części spotkania główną rolą przejął
Maciej Kupczak, przyrodnik,

Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Senioralia metropolitarne 2018

27 września w Dąbrowie
Górniczej odbyły się Senioralia metropolitarne, których
organizatorem był Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii WSB. Na niecodziennej imprezie nie zabrakło
również słuchaczy z ogrodzienieckiego uniwersytetu oraz członków projektu
,,Jak nie My, to kto”.
Bezpłatny projekt ,,Jak
nie My, to kto” trwający w
naszej Gminie od marca do
września 2018r. był okazją do
integracji środowisk senio-

rów. Ponad 70 osób z Gminy Ogrodzieniec skorzystało
z bezpłatnych warsztatów,
wykładów i laboratoriów.
Seniorzy w ramach projektu
reprezentowali naszą Gminę
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie UTW w Łazach, byliśmy
również na wyciecze naukowej ,,Pociąg do Warszawy”,
gdzie zwiedziliśmy Muzeum
Powstania Warszawskiego
oraz Centrum Nauki Kopernik.
Święto Seniorów rozpoczęła barwna parada, która

który wprowadził milusińskich w świat przyrody, a dokładnie w królestwo gadów
i płazów. Gdzie żyją, czym
się charakteryzują, kiedy się
pojawiły. Prezentowane były:
żółw Pazurek, kameleon jamajski Leon, pyton królewski
Klementynka oraz boa dusiciel, agama brodata, gekon grecki. Dzieci aktywnie
włączyły się w dyskusje na
temat prezentowanych zwierząt. Prowadzący pozwalał im
pogłaskać kameleona, węża,
jaszczurkę, żółwia. Dzieciom
sprawiło to wiele frajdy, odpowiadały na pytania - często bardzo trudne. Po emocjonującym i pełnym wrażeń
spotkaniu studenci zostali
obdarowani słodyczami.
J. Piwowarczyk

wyruszyła z Akademii WSB
do Pałacu Kultury Zagłębia. Podczas gali wręczono
nagrody samorządowcom
wspierającym
działania
międzypokoleniowe.
Na
scenie zaprezentowały się
grupy kabaretowe UTW z
Tąpkowic, zespoły z gminy

Bobrowniki i Wojkowic, Teatr UTW z Zawiercia i Czeladzi, a także Zespół Tańca
Linowego. Reprezentacja z
Ogrodzieńca przedstawiła
prezentację multimedialną
pt. ,,Sięgnij z nami do korzeni. O historii Ogrodzieńca.”
Na koniec wystąpił Zespół
Pieśni i Tańca ,,Śląsk”. Ten
dzień będziemy długo pamiętać!
Beata Stypa – Rus
Koordynator UTW

4

PAŹDZIERNIK 2018

Zjazd pojazdów z epoki PRL-u
Joanna Piwowarczyk

W niedzielę, 23 września w Ogrodzieńcu odbył się zjazd pasjonatów zabytkowych pojazdów z Siewierza i Zawiercia,
organizowany przez Gminę Ogrodzieniec. Punkt startowy wydarzenia miał miejsce na parkingu przed UMiG, gdzie
pojawiły się „maluchy”, „duże fiaty”, trabanty, żuki, nysy, uazy, jednoślady – komarki, jawy i zabytkowe motocykle.
Następnie pojazdy wyruszyły ulicami miasta w kierunku Krępy, gdzie każdy mógł zaprezentować swój pojazd.

Dwaj koledzy Kamil Królikowski i Wojtek Półkoszek
przyjechali swoimi jednośladami z Ryczowa. Kamil
na komarku 3, a Wojtek na
jawie 50.
Zaczęło się jak byłem u
kolegi i tam był stary komarek. Pomyślałem, że fajnie
byłoby mieć taki pojazd. I
udało się, z pomocą dorosłych złożyliśmy komarka i
mogę na nim jeździć - pełna nazwa to komar 2351 –
mówi Kamil Królikowski .
Ja mam swoją jawę po

moim dziadku. Po czterech
miesiącach pracy pojazd
został wyremontowany i
przywrócony został do użytku – mówi Wojtek Półkoszek.
Na spotkanie starych aut
przyjechali druhowie z OSP
Mokrus Żukiem rocznik
1988.
Pojazd jest na wyposażeniu naszej jednostki
i czynnie uczestniczy w
działaniach – mówi prezes
Edward Zieliński, który wraz
z naczelnikiem Krzysztofem

Błochem uczestniczył w wydarzeniu.
Marcin, Patryk, Paweł i
Bartosz to druhowie OSP w
Laskach w gminie Bolesław,
którzy przyjechali uazem
rocznik 1989 o pseudonimie „Dzik”, który ma zdejmowana plandekę i jest nadal w czynnej służbie.
„Dzikiem” wyjeżdżamy
do akcji poszukiwawczych,
dowozimy ludzi na trudny teren, do sprawdzania
hydrantów, dróg i kontroli
terenu. Jest w 100 procen-

Biblioteka poleca
Na chłodne, jesienne wieczory Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu ma do zaoferowania
swoim czytelnikom następujące pozycje książkowe.
„Przygody Fenka” to bajki skierowane do dzieci w wieku
przedszkolnym. Tworzone przez specjalistów książeczki
z serii „Emocje” (Tęsknota, Ufność) przybliżają małym
czytelnikom tematykę emocji pomagając w ich oswojeniu.
Seria „Miejsca” (Teatr, Restauracja, Biblioteka, Muzeum)
zawiera informacje o miejscach publicznych i zasadach
właściwego zachowania podczas pobytu w nich. „Przygody
Fenka” to seria nie tylko sprawdzająca uważność dzieci, ale
i stwarzająca możliwości rozmowy z rodzicami na ciekawe
tematy.
Kolejną książką jest pozycja „Zielone koktajle dla mam
i dla dzieci”, napisana przez autorów bloga „Zielone
koktajle”. Pięknie wydana książka przedstawia propozycje
365 przepisów na koktajle dla dzieci, kobiet w ciąży oraz
kobiet planujących ciążę. Znajdziemy tu takie podrozdziały
jak: koktajle na różne okazje, codzienne, celowane (np. na
przeziębienie, pamięć i koncentrację, dobry sen, dobry
humor, pobudzające apetyt , na obniżenie temperatury) oraz
koktajle dla matek karmiących. Piękne, kolorowe zdjęcia to
jedna z zalet tej pozycji. W naszej bibliotece znaleźć można
także książkę: „Zielone koktajle”.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Biblioteki.

Konkurs Przedsięwzięć
inicjatyw lokalnych
Gmina Ogrodzieniec uczestniczy w Konkursie
Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych ogłoszonym przez Zarząd
Województwa Śląskiego na 2018 rok.
Na podstawie zebrań wiejskich oraz zgłoszonych przez
mieszkańców potrzeb, w imieniu sołectw gmina złożyła
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
w Katowicach wnioski na realizację zadań we wszystkich
sołectwach.
•
•
•
•
•
•
•
•

W związku z remontem pomieszczeń i sali
widowiskowej w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka
Kultury w Ogrodzieńcu zajęcia plastyczne odbywają się w
sali w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu
w każdy wtorek w godz. 15.30 – 17.00 gr. I oraz w czwartek
godz. 15.30 – 17.00 gr. II, godz. 17.00 – 18.30 gr. III.
W najbliższym czasie zmieni się także lokalizacja
pozostałych zajęć stałych odbywających się w MGOK w
Ogrodzieńcu tj. sekcji baletowej, sekcji pianina, gitary
i skrzypiec, zajęć grupy kadetek młodszych Zespołu
Mażoretek „Fantazja”, wykładów Uniwersytetów
Dziecięcego i Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu, o czym
niezwłocznie Państwa będziemy informować.

tach oryginalny. Działał w
służbach Policji, wcześniej
w Milicji Obywatelskiej. Te
auta zabłysnęły w czasach
przyjazdów papieża Jana
Pawła II do Polski. Uazami
wtedy zabezpieczano teren
– mówią druhowie OSP w
Laskach.
Niezwykłą historię opowiedział Maciej Rzyman z
Katowic, właściciel Fiata
126p, którym właśnie wrócił
z Grecji z rajdu charytatywnego pn. Złombol.
Maluch objechał tra-

•
•

•

W ramach konkursu w poszczególnych sołectwach
zgłoszono następujące zadania:
Sołectwo Fugasówka: Przebudowa drogi w
miejscowości Markowizna
Sołectwo Giebło: Zadanie pn. Zagospodarowanie
terenu wokół stawu
Sołectwo Giebło-Kolonia: Przebudowa ul. Brzozowej w
miejscowości Giebło-Kolonia
Sołectwo Gulzów: Zakup galowych mundurów
i hełmów dla jednostki OSP w Gulzowie oraz
zorganizowanie festynu strażackiego
Sołectwo Kiełkowice: Zakup drzwi wewnętrznych do
budynku remizo-świetlicy oraz zorganizowanie Dnia
Dziecka w sołectwie
Sołectwo Mokrus: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w
sprzęt multimedialny
Sołectwo Podzamcze: Zakup wyposażenia do remizoświetlicy
Sołectwo Ryczów: Zakup instrumentów dla Orkiestry
Dętej w Ryczowie
Sołectwo Ryczów-Kolonia: Promocja sołectwa
poprzez wydawnictwo albumowe dla Zespołu
Folklorystycznego „Wrzos” oraz utrzymanie porządku
terenu rekreacyjnego przy ul. Turystycznej
Sołectwo Żelazko: Dokończenie przebudowy ul. Leśnej
w Żelazku przy posesji 8 i 15

Zadania współfinansowano przy pomocy środków z
budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu
Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych.

sę z Katowic do Grecji i z
powrotem. Tydzień temu
wróciliśmy z rajdu, który
ma na celu pozyskiwanie
środków na domy dziecka
-mówi Maciej Rzyman.
Niezwykle prezentował
się Fiat 125p – rocznik 1975
wersja na licencji polskiej.
Właściciel Tomasz Półtorak z Dzwono-Sierbowic
kupił go w Warszawie i
teraz delektuje się jazdą
zabytkowym autem.
W haśle przewodnim
zlotu padły słowa: pojazdy z epoki PRL-u, czyli nie
mogło zabraknąć milicyjnych radiowozów. Nysa
z lat 80-tych i funkcjonariusz w mundurze milicjanta drogówki przybyli
z Siewierza. Właścicielem
milicyjnej Nysy jest Tadeusz Sowa, a za milicjanta

przebrany był Mateusz
Kosteczka, pasjonujący się
rekonstrukcją umundurowania z różnych epok.
Miłośnicy Fiata 126p
popularnie zwanego Maluchem to Krystian właściciel rocznika 1991 i Damian właściciel rocznika
1993. Produkcja Malucha
szła 28. lat, w każdym roku
wprowadzano
zmiany
technologiczne, ale typy
auta można podzielić na
cztery wersje plus „bis”.
Produkcję „małego fiata”
zakończono w 2000 roku.
Wydarzenie cieszyło się
dużym zainteresowanie
mieszkańców, którzy w
tym dniu całymi rodzinami
wybierali się, by pooglądać stare, kultowe pojazdy i posłuchać motoryzacyjnych ciekawostek.

Filiżanka
Cisza stęskniona za głosem.
Ostatki rozmów izba w ścianach schowała,
lecz gdzie dom i w nim stół?
Filiżankę na nim babcia kładła
z dymiącą herbatką, słodzoną miodem.
Niezwykła filiżanka skoro się o niej pamięta.
Sześć ich było (olśniewająco białych, rzadko
używanych) z napisem MINTROPA.
Najpiękniejsze ozdoby izby bielonej
w ramowej szafce wiszące,
w małej smużce światła,
gdy w okienko zaglądało słońce.
Wpatrywałam się w nie chciwie, mając
przed sobą emaliowany garnuszek z mlekiem.
Babciu! Zrób mi herbaty w filiżance- wymuszałam.
Obejmowała mnie swoim łagodnym uśmiechem
i spełniała prośbę z nieodłącznym:
PIJ! MINTROPA. PIJE Z NIEJ CAŁA EUROPA!
Było w tym jakieś sekretne marzenie,
myśl – otwierająca wiejskiemu dziecku
powojnia bramy EUROPY.
Ona sama nie była nawet nad Bałtykiem.
Jedyna pielgrzymka do Częstochowy.
Wiedzę, jaką miała, czerpała z otwieranej
w wolnej chwili religijnej Księgi.
Zawsze, kiedy toczę zmagania z życiem,
filiżanka MINTROPA
jawi się z dymiącą herbatką
podawaną przez babcię
– niewysłowiony skarb –
wzmacniający serce nowym marzeniem.
Alicja Kmita-Żak
Czerwiec 2018r.
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Nasza najstarsza Nauczycielka

Rozmowa z panią Danutą Szymańską, emerytowaną nauczycielką, która z nakazu pracy otrzymanego w Bochni, ówczesne woj. krakowskie, została zobowiązana przez Kuratorium Oświaty do pracy
nauczycielskiej w Ogrodzieńcu – sierpień 1953r.
Rozmawiała Joanna Piwowarczyk

Materiał ten miał nosić tytuł Nasza Nauczycielka, ale
Prosiła pani, aby dopisać słowo najstarsza, dlaczego?
Ponieważ, gdy kilka miesięcy temu zmarła pani Anna
Janus, to ja właśnie zostałam najstarszą nauczycielką w
Ogrodzieńcu i najdłużej pracującą w mieście Ogrodzieniec.
Od dnia nadania nakazu pracy aż do emerytury.
Proszę powiedzieć, jakie były początki pani pracy w
szkole.
W przepiękny, gorący dzień 15 sierpnia 1953 roku
przyjechałam z mamą do Ogrodzieńca. W ręku trzymałam
tobołek osobistych rzeczy związany sznurkiem i stojąc na
przystanku rozglądałam się, w którą stronę mamy się udać.
Nie było nawet, kogo zapytać. Przypadkowi przechodnie
pokazywali palcem, gdzie znajduje się szkoła. Ja świeżo
upieczona nauczycielka, dostałam przydział pracy w
Ogrodzieńcu i stąd moja tu podróż. Kierownik szkoły,
do której zostałam skierowana powinien zapewnić mi
mieszkanie, ale tego nie zrobił. Wieczór zbliżał się, a my
siedziałyśmy na ławce. Doszła do nas jakaś pani i zapytała co
my tu robimy? Odpowiadamy jej, że czekamy na autobus do
Olkusza, bo jakoś musiałyśmy wrócić do domu. Połączenia
o tej porze już nie było, więc osoba ta zaproponowała nam
nocleg – była to pani Matyskowa z ulicy Cmentarnej. Rano
odprowadziła nas na przystanek i dotarłyśmy do Olkusza,
skąd dalej udałyśmy się do domu, do Kierlikówki koło
Limanowej. Pakunek ze swoimi rzeczami zostawiłam u p.
Matyskowej, bo musiałam tu wrócić do pracy, jak rozpocznie
się rok szkolny. Gdy wróciłam sytuacja moja się nie zmieniła
– nadal nie miałam mieszkania. Pomogła mi nauczycielka
pani Maria Ziemska, która prowadziła w szkole harcerstwo.
Po konferencji pedagogicznej zabrała mnie do siebie,
do pokoju u pana Stachury i pozwoliła w nim mieszkać,
dopóki nie znajdę własnego lokum. Po dwóch tygodniach
zamieszkałam u pani Marszalik. Po przepracowaniu
czterech miesięcy w szkole podstawowej w Ogrodzieńcu
postanowiłam przenieść się do Olkusza i tam w szkole w
Żuradzie przepracowałam niecałe dwa lata.
Ale wróciła pani do Ogrodzieńca?
Tak, jednak wróciłam do Ogrodzieńca, bo tu poznałam
swego przyszłego męża Józefa Szymańskiego, który po
studiach wrócił do rodzinnej miejscowości i postanowiliśmy
się pobrać. A poznaliśmy się w pierwszym dniu mojego
pobytu w Ogrodzieńcu.
Dzięki panu Molendysowi, dyrektorowi Cementowni
„Wiek” otrzymałam mieszkanie nauczycielskie, gdzie
mieszkaliśmy 10 lat. Tu urodziły się nasze dzieci Andrzej i
Barbara. Tu wybudowaliśmy nasz dom, w którym mieszkamy
do dziś.
A jak poznała się pani z przyszłym mężem. Proszę
uchylić rąbka tajemnicy, bo to niezwykła historia.
Ja lubiłam zwiedzać cmentarze. W pierwszym dniu
pobytu w Ogrodzieńcu poszłam na cmentarz, gdzie
odbywał się pogrzeb pana Szczerbińskiego. Padał wtedy
deszcz i chciałam przeskoczyć rów z wodą i wpadłam prosto
w ramiona wysokiego, przystojnego chłopaka, który jak się
okazało grał w orkiestrze podczas ceremonii pogrzebowej.
I w ten sposób w pierwszym dniu mojego pobytu w
Ogrodzieńcu poznałam swojego męża. Mój powrót z

Olkusza spowodowany był zawartym małżeństwem 15
sierpnia 1954 roku.
Jaka była wtedy szkoła w Ogrodzieńcu?
W szkole podstawowej w Ogrodzieńcu pracowało wtedy
siedmiu nauczycieli – pani Szotowa, pani Gębkowa, pani
Zakrzewska, pan Zakrzewski (kierownik szkoły), pan Wnuk,
pani Barczykowa i ja Ludwika Szymańska znana wszystkim
jako Danuta Szymańska. Po rozbudowaniu szkoły, przybyło
więcej nauczycieli.
W ówczesnej szkole było siedem klas – nauczyciele
przeważnie ukończyli licea pedagogiczne – uważam, że były
lepsze niż dzisiejsze studia, bo uczyły pedagogiki i nauki
nauczania. Sale lekcyjne były ogromne, uczyło się w nich 3040 dzieci. Moja klasa była 45-osobowa i została podzielona
na dwie klasy – jedną otrzymałam ja, drugą p. Franciszek
Wnuk. Od tej pory szkoła rozwija się w błyskawicznym tempie
Zaczęła się rozbudowa szkoły – nauczanie rozdzielono
w różnych miejscach – w domu u p. Korczaka, w Domu
Kultury. W roku 1962 wróciliśmy do nowej szkoły, zastaliśmy
pracownie przedmiotowe i wiele sal lekcyjnych- a wcześniej
z powodu braku miejsca uczyliśmy się na trzy zmiany. Ja
byłam wuefistą i geografem. Pensum nauczyciela w tych
latach wynosiło 36 godzin tygodniowo, pensja po trzech
latach pracy 750zł. Od tej pory zaczęło przybywać pracowni,
dobudowano salę gimnastyczną. Największa liczba uczniów
to ok. 600, a nauczycieli 27. Były to lata największego rozkwitu
szkoły. Zaczęto od nauczycieli wymagać studiów wyższych.
Pierwszy, który poszedł na studia był p. Henryk Zakrzewski
(historia), potem p. Anna Janus (matematyka), p. Józefa
Pilarczyk (historia). Ja ukończyłam studium pedagogiczne
i w roku 1977 złożyłam egzamin przed Państwową Komisją
Egzaminów Kwalifikacyjnych dla Nauczycieli przy Instytucie
Kształcenia Nauczycieli w Katowicach i otrzymałam dyplom
nr 4/G-71/77 w zakresie geografii. Kadra pedagogiczna
często się zmieniała, rosła liczba mieszkańców Ogrodzieńca,
budowało się osiedle domów, dzieci przybywało do naszej
szkoły. Mieliśmy nawet klasę dla dzieci trudnych z całej
gminy, ale przetrwała tylko 2 lata i została zlikwidowana ze
względu na brak nauczyciela do kształcenia specjalnego.
W szkole przepracowałam 35. lat na pełnym etacie. Po
przejściu na emeryturę dyrektor Dusza często zatrudniał
mnie na zastępstwa, bo uważał mnie za osobę kompetentną
do pracy z dziećmi, czego dowodem są otrzymane
odznaczenia i nagrody, z których jestem ogromnie dumna.
Najważniejszym odznaczeniem jest otrzymany w roku 1983
Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Złoty Krzyż Zasługi
- 1975r. i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - 1985r.
Proszę opowiedzieć coś o swoich zainteresowaniach,
pasji.
Moją pasją było odkrywanie pięknych krajobrazów,
zachwycona byłam Zamkiem Ogrodzienieckim, Jurą Krakowsko-Częstochowską. W czasie mojej pracy zabierałam
uczniów na wycieczki do Krakowa, Wieliczki, Tarnowskich
Gór, Wisły. W wakacje pracowałam jako wychowawca kolonijny. Praca dawała mi dużo satysfakcji. Kiedy przeszłam
na emeryturę zajęłam się ukwiecaniem mojego ogrodu.
Wyglądał pięknie. Koleżanki i koledzy przychodzili do mnie
po kwiaty. Z chęcią im je dawałam, zanosiłam też do szkoły

naręcza mieczyków, róż, bo mnie to cieszyło. Teraz, mając 84
lata już nie uprawiam kwiatów, gdyż nie mogę się schylać i
wykonywać tych wszystkich prac, wymagających dużej sprawności fizycznej. Ale ogród pozostał, a w nim drzewa i krzewy,
które rozkwitają wiosną i cieszą mój wzrok przez całe lato.
Jak z perspektywy lat patrzy pani na to miejsce i ludzi?
Jestem zadowolona, że pozostałam w Ogrodzieńcu. Największą moją radością są
moi uczniowie. Jest mi niezwykle miło, gdy spotykam
moich uczniów na ulicy, pozdrawiają mnie, rozmawiamy
ze sobą.
Czuję się ogrodzienianką
i kocham wszystkich mieszkańców Ogrodzieńca, a
szczególnie uczniów i ich rodziców, jak swoich bliskich.
Dziękuję za rozmowę i
miłe przyjęcie u Państwa
w domu. Ja należę do Pani
uczennic, naszą klasę uczyła Pani geografii. Była Pani
bardzo wymagającym nauczycielem. Pamiętam, że na
lekcje szło się z lekkim dreszczykiem, bo dla nieprzygotowanych nie było taryfy ulgowej. Ale każdemu dawała Pani
szansę poprawienia słabej oceny. A wiedza zdobyta na Pani
lekcjach przydała się w przyszłości każdemu z nas.
Fotografie
1. Danuta i Józef Szymańscy
2. Moja szkoła – liceum pedagogiczne w Bochni 19481953. Mając lat 12, bez egzaminów przyjęto mnie do klasy
wstępnej, przygotowującej do nauki w liceum pedagogicznym. Hasło przewodnie, które nam przyświecało – „Bądź
sprawny do pracy i obrony”.
3. Na lekcji z klasą - rocznik 1971
4. Kolonie letnie w Kopańcu.

5. W młodości uprawiałam sport, należałam do Klubu
Sportowego „Górnik” w Bochni. Grałam w drużynie szczypiornistek, w obronie. Nasz klub zwyciężył na szczeblu wojewódzkim i wysłano nas na ogólnopolską olimpiadę szkół
średnich we Wrocławiu. Z tego wydarzenia pozostały fotografie – (czerwiec 1953 z moją drużyną- ja siedzę i trzymam
piłkę).
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ARKADIA
DOM POGRZEBOWY
rok założenia 1993

TEL. 695 729 499
jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę

Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 42
www.arkadia-ogrodzieniec.com.pl
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NAUCZYCIEL NA MEDAL!
„Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze
dzieci-stara się zobaczyć ich dusze.”
C.CAGE
Z ogromnym zaszczytem chciałabym
poinformować, iż Nauczycielka z naszej GminyPani IWONA GRABOŚ ze Szkoły Podstawowej
nr 1 im. S. Żeromskiego w Ogrodzieńcu,
została nominowana w Plebiscycie Dziennika
Zachodniego, organizowanym pod Honorowym
Patronatem Marszałka Województwa ŚląskiegoWojciecha Saługi, do grona najbardziej
cenionych i lubianych przez uczniów i rodziców
Nauczycieli Województwa Śląskiego.
Nominacja w kategorii NAUCZYCIEL KLAS I-III
Laureaci zostaną wybrani w głosowaniu. Pierwszy powiatowy etap plebiscytu trwa od
05.10 do 09.11.2018.
Szczegóły dotyczące możliwości wzięcia udziału w głosowaniu, dostępne będą na łamach
gazety Dziennik Zachodni oraz na stronie Facebook.
Proszę o zjednoczenie sił i pomoc w awansie do finału wojewódzkiego.
Pamiętajmy, że jest to wyróżnienie nie tylko dla Pani Iwony, która dla nas już jest Zwycięzcą,
ale również dla całej Szkoły oraz Gminy Ogrodzieniec.
Serdecznie gratuluję w imieniu Dzieci jak i Rodziców!
Trzymamy kciuki za ZWYCIĘSTWO i życzymy dalszych sukcesów dydaktycznych oraz
pomyślności w realizacji odpowiedzialnej misji pedagogicznej!
Eliza Szwedowska

Wehikuł Usamodzielnienia
Fundacja Robinson Crusoe, która od dziesięciu lat prowadzi w Zawierciu Wehikuł
Usamodzielnienia skupiający usamodzielniającą się młodzież z pieczy zastępczej oraz
potrzebującej wsparcia do samodzielnego, dorosłego życia (w wieku 16 - 24 lat) z terenu
Zawiercia i powiatu zawierciańskiego. Fundacja Robinson Crusoe jest organizacją
pozarządową działającą od 2002 r. W ramach FRC pomagamy wychowankom z różnych
placówek opieki zastępczej w usamodzielnianiu się, przygotowujemy ich do wejścia w
dorosłe życie. Stwarzamy sposobność do podejmowania samodzielnych przedsięwzięć,
rozwijania kreatywności, pomagamy w zdobywaniu doświadczeń zawodowych. Poprzez
spotkania warsztatowe, specjalnie przygotowane obozy i inne przedsięwzięcia staramy się
stwarzać młodym ludziom szansę na podejmowanie świadomych wyborów, zbudowanie
wiary we własny potencjał, rozwijanie postawy otwartości, współpracy, empatii i gotowości
niesienia pomocy innym potrzebującym.
W tym roku szkolnym po raz dziesiąty organizujemy na terenie Zawiercia Wehikuł
Usamodzielnienia, który będzie skupiał usamodzielniającą się młodzież (około 15-18 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 6
października 2018 r. do końca czerwca 2019 r (soboty w godzinach od 10.00 do 14:00).
Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się 06.10 2018 r. o godzinie 10.00 w MOK-u w
Zawierciu w sali 307, a następne spotkanie 20.10.2018 roku.

UTW

Uniwersytet
Trzeciego Wieku

18 października 2018 roku o godz. 16.30 w Miejsko –Gminnym Ośrodku Kultury w
Ogrodzieńcu odbędą się uroczystości rozpoczęcia VII roku akademickiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu. Inaugurację rozpoczniemy wykładem pt:” Muzyka dla
Niepodległej w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości”- wygłoszonym przez
prof. Mirosława Kisiela.

Zespół „Echo”
w Międzyzdrojach
W dniach 21 - 23 września 2018 r,
zespół „Echo” działający
przy MGOK w Ogrodzieńcu,
uczestniczył w XVI Spotkaniach
Artystycznych Seniorów w Międzyzdrojach. Za prezentację muzyczną Jury przyznało zespołowi wyróżnienie. Występy „Echa” podczas
przesłuchań konkursowych a także
koncertów plenerowych, cieszyły
się dużym zainteresowaniem i sympatią ze strony słuchaczy. Repertuar
wykonywany przez zespół nagradzano gromkimi brawami.
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Jeszcze w październiku br. rozpocznie się remont
konserwatorski w obrębie zabytkowych ruin Zamku
Ogrodzienieckiego w Podzamczu. Środki finansowe na
realizację remontu zostały pozyskane przez „Zamek” Sp. z
o.o. z Unii Europejskiej w związku z konkursem z działania
5.3.1. Dziedzictwo Kulturowe, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
Lata 2014-2020. Zaplanowane prace są kontynuacją prac
realizowanych na zamku przez Spółkę „Zamek” od roku
2014.
Zakres robót planowanych do realizacji obejmie prace
konserwatorskie w obrębie Dziedzińca Pańskiego i Zamku
Wysokiego oraz w skrzydle zachodnim i północnym
zamku. Remontowi poddany zostanie również kolejny
fragment murów obwodowych otaczających przedzamcze.
Pracom remontowym będą towarzyszyć prace instalacyjne,
związane z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej na
całym obiekcie, w tym instalacji iluminacyjnej wewnętrznej
oraz instalacji do efektów audiowizualnych na Zamku oraz
instalacji światłowodowej. Dzięki tym instalacjom możliwe
będzie podświetlenie ruin zamku od wewnątrz oraz
uatrakcyjnienie zwiedzania obiektu poprzez zastosowanie
efektów dźwiękowych oraz multimedialnych, a w przyszłości
organizacja nowoczesnej ekspozycji w pomieszczeniach
zamkowych. Wewnątrz ruin zamkowych zaplanowano
również instalację toalety dostosowanej do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
W chwili obecnej Spółka „Zamek” jest już po wyłonieniu
wykonawcy robót. Koszt zaplanowanych robót budowlanych
wynosi 2.442.848,68 zł netto. Kwota dofinansowania to
1.609.756,67 zł. Realizacja prac zaplanowana jest do końca
września 2020 r.

Fundacja „Stara Szkoła” składa serdeczne podziękowania
Radzie Sołeckiej Sołectwa Podzamcze i Radzie Sołeckiej
Sołectwa Ryczów oraz mieszkańcom Podzamcza i
mieszkańcom Ryczowa za przekazanie środków finansowych
funduszu sołeckiego na prowadzenie zajęć artystycznych w
Podzamczu i w Ryczowie.

Składam podziękowania p. Annie Pilarczyk-Sprycha
Radnej Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu za pomoc w
rozwiązaniu uciążliwego problemu związanego ze
studzienką w drodze.
Mieszkanka Ogrodzieńca
Janina Skubis
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KANDYDAT
DO RADY POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO

Adam GŁĄB
CZAS NA KONKRETY

KKW SLD Lewica Razem

SLD LEWICA RAZEM
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Program Andrzeja Mikulskiego - kandydata na Burmistrza Miasta
i Gminy Ogrodzieniec oraz kandydatów na radnych
z Komitetu Wyborczego Wyborców
RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ na lata 2018-2023
RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ
1. Rozwój gospodarczy i wsparcie dla przedsiębiorców
– pozyskanie inwestorów prowadzących działalność przyjazną
środowisku na w pełni uzbrojone ze środków Unii Europejskiej
tereny Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej po byłej
Cementowni „Wiek” i „Izolacji”
– tworzenie w gminie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości:
wprowadzenie ulg podatkowych dla przedsiębiorców
inwestujących w gminie, uruchomienie Centrum
Przedsiębiorczości
– aktywna współpraca gminy z przedsiębiorcami przy tworzeniu
rynku pracy
– wspólna promocja turystyczna gminy oraz podmiotów w branży
turystycznej.

6. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej
– nowe zagospodarowanie Pl.Wolności w Ogrodzieńcu
odpowiadające aktualnym potrzebom mieszkańców,
– urządzenie małej architektury przy rondzie w Ogrodzieńcu
i odnowienie figury św.Jana Nepomucena,
– poprawa estetyki każdego sołectwa,
– utworzenie parku miejskiego w Cementowni.

2. Kontynuacja poprawy bezpieczeństwa na drogach
– dokończenie modernizacji dróg wojewódzkich na odcinku od
Ogrodzieńca do Wydry Zielonej,
– kontynuacja Programu przebudowy i remontu dróg gminnych,
– współpraca z powiatem przy remontach dróg powiatowych.

8. Nowoczesna edukacja i opieka nad dzieckiem w gminnych
szkołach
– budowa nowych sal gimnastycznych przy szkołach
podstawowych,
– doposażenie pracowni i sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne,
– rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w szkołach odpowiadające
potrzebom i zainteresowaniom uczniów,
– rozszerzenie kształcenia artystycznego we wszystkich szkołach
prowadzonych przez gminę,
– wprowadzenie dodatkowych zajęć z języków obcych,
– „Przedszkole dla każdego dziecka w gminie” – objęcie opieką
przedszkolną wszystkich dzieci w gminie w wieku od 3 lat,
– uruchomienie opieki dla dzieci poniżej 3 lat w Ogrodzieńcu,
– rozwój Uniwersytetu Dziecięcego w Ogrodzieńcu przy wsparciu
gminy.

4. Wsparcie gminy dla poprawy zdrowia mieszkańców
– wprowadzenie dla mieszkańców kolejnych programów profilaktyki
zdrowotnej,
– objęcie szczególną opieką profilaktyczną byłych pracowników
PIMB „Izolacja” oraz osób narażonych na kontakt z azbestem,
– rozszerzenie działalności SPZOZ w Ogrodzieńcu o usługi
rehabilitacji.
5. Rekreacja, turystyka i wypoczynek dla każdego
– „Rowerowa gmina” - rozbudowa i oznakowanie sieci ścieżek
rowerowych,
– „Biegamy dla zdrowia” – urządzenie tras biegowych i ich promocja,
– rozbudowa infrastruktury turystycznej wokół Góry Birów w
Podzamczu
– nowe zagospodarowanie „Krępy” wg uzgodnionego z
mieszkańcami projektu,
– rozbudowa sieci siłowni na świeżym powietrzu i placów do
rekreacji.

9. Wsparcie dla seniorów
– „DoRada Seniorów – ważny głos w sprawach gminy” – rozpoczęcie
działalności Rady Seniorów w gminie,
– rozwój Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu przy
wsparciu gminy,
– „Męska szopa” - organizacja zajęć dla Panów seniorówmajsterkowiczów,
– „Babska izba” – organizacja zajęć integracyjnych dla Pań seniorek,
– wsparcie gminy dla zespołów artystycznych seniorów.
10. Nowe oblicze Kultury
– dostosowanie działalności kulturalnej po remoncie budynku
MGOK w Ogrodzieńcu do potrzeb mieszkańców,
– wykorzystanie nowej Sali widowiskowej na organizację imprez
kulturalnych,
– wsparcie dla działalności zespołów artystycznych.

KWW RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ

3. Poprawa stanu środowiska i warunków zamieszkania
– „Likwidujemy SMOG” - wprowadzenie nowego Programu wymiany
starych kotłów na kotły ekologiczne,
– „OZE w każdym domu” - dofinansowanie do instalacji
odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców,
– kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w
sołectwach,
– rozszerzenie dofinansowania do wymiany dachów azbestowych.

7. Doskonalenie systemu bezpieczeństwa mieszkańców
– wymiana na nowe starych pojazdów ratowniczo-gaśniczych w
OSP Kiełkowice, OSP Ryczów, OSP Ryczów Kolonia i OSP Mokrus,
– rozszerzenie systemu ostrzegania ludności z wykorzystaniem
syren cyfrowych na pozostałe miejscowości w gminie.
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OKRĘG 1

OKRĘG nr 2

OKRĘG nr 3

Ilona Rybińska
(Szwedowska)

Marek Cholewa

Jolanta
Ciołczyńska

RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ
Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego w Przedszkolu
Publicznym w Ogrodzieńcu. Ukończyłam Uniwersytet Śląski w Katowicach
oraz Filmową Szkołę Charakteryzacji im.Dziewulskich w Warszawie. Mam
wspaniałą rodzinę i synka. Moim hobby jest szeroko rozumiany wizaż
oraz charakteryzacja filmowa. Lubię czytać i podróżować. Jestem otwarta
na rozwiązywanie problemów mieszkańców i będę wspierać inicjatywy
społeczne
Nasze miasto wymaga kontynuacji inwestycji poprawiających jego wygląd,
dlatego jako radna będę dążyła do:
- przebudowy ul.Cmentarnej
- zagospodarowania terenu przy rondzie na ul.Kościuszki
- remontu parkingu przy cmentarzu w Ogrodzieńcu
- renowacji figury św.Jana na skrzyżowaniu ul.Kościuszki i ul.Narutowicza
- przebudowy parkingu „na wikaryjce”

Mieszkam w Ogrodzieńcu od urodzenia. Jestem żonaty, mam córkę
Agatę. Jestem nauczycielem, trenerem i wychowawcą. Ukończyłem
Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz trenerskie Studia
Podyplomowe. Pracuję w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu
jako nauczyciel. Mam doświadczenie samorządowe. W latach 2002-2006 oraz
2006-2010 byłem radnym Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, a w latach 20062010 pełniłem funkcję Wiceprzewodniczącego Rady .
Jako radny chciałbym zająć się następującymi sprawami:
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ogrodzieńcu
- kontynuacja przebudowy dróg i chodników w Ogrodzieńcu
- renowacja kapliczki przy ul.Olkuskiej
- poprawa funkcjonalności i wizerunku Krępy
- systematyczna rozbudowa placów zabaw i siłowni na świeżym powietrzu
- zagospodarowanie źródeł Czarnej Przemszy pod figurą św.Jana przy
ul.Kościuszki i potoku przy ul.Wodnej

RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ
Jestem mężatką, mam dwóch dorosłych synów. Pracuję jako pielęgniarka
rodzinno-środowiskowa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Ogrodzieńcu. Mam duże doświadczenie samorządowe - dzięki
Waszemu zaufaniu jestem radną Rady Miejskiej od 2006 roku. W minionej
kadencji zrealizowałam prawie wszystkie obietnice sprzed czterech lat,
dzięki czemu wyremontowane są: ul.Piastowska, ul.Południowa, ul.Różana,
ul.Spacerowa oraz wybudowany plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu
na Krępie. Nie udało się jednak zrobić wszystkiego, dlatego w przyszłej
kadencji chciałabym kontynuować rozpoczęte plany inwestycyjne:
- zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie Piaskowni na cele rekreacyjne,
- wytyczenie i budowa ścieżki rowerowo-pieszej na Krępę,
- dokończenie kanalizacji na osiedlu „Złote Piaski”,
- podnoszenie poziomu i zakresu usług medycznych w SP ZOZ w
Ogrodzieńcu.

OKRĘG nr 4

OKRĘG nr 6

OKRĘG nr 7

Łukasz Trawiński

Jerzy Kołodziej

Dariusz
Ciołczyński

RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ
Mam 38 lat, od urodzenia mieszkam w Ogrodzieńcu. Jestem żonaty, mam
dwójkę dzieci. Ukończyłem Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki na
Politechnice Częstochowskiej. Od 2006 r. prowadzę własną firmę. Jestem osobą
przedsiębiorczą, ambitną i konsekwentną w działaniach.
Moje doświadczenie przedsiębiorcy chciałbym wykorzystać w pracy
samorządowej. Jestem odpowiedzialny, otwarty na potrzeby ludzi i ich problemy.
Uważam, że człowiek i jego sprawy są najważniejsze a obowiązkiem radnego
jest pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz dążenie do poprawy warunków i
poziomu zamieszkania. Moją pasją jest sport: biegi, narciarstwo i jazda na rowerze.
Lubię aktywny wypoczynek, dobrą książkę oraz podróże, w czasie których można
poznać ciekawych ludzi i nawiązać nowe kontakty.
W pracy samorządowej chciałbym:
- przyczynić się do rozwoju gospodarczego gminy i wykorzystać własne
doświadczenia przy pozyskiwaniu i obsłudze inwestorów
- wspierać edukację dzieci i młodzieży poprzez kolejne inwestycje w placówkach
oświatowych oraz realizację programów prewencyjnych w szkołach i stypendia
dla uzdolnionej młodzieży

RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ
Jestem mieszkańcem ul.Słowackiego i znam bardzo dobrze problemy
okręgu, z którego kandyduję. W latach 2006 – 2010 oraz 2010 - 2014 byłem
radnym Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu i skutecznie interweniowałem w
sprawach swojego okręgu. Od wielu lat jestem członkiem Społecznej Komisji
ds. przydziału i zamiany mieszkań. Znam potrzeby mieszkańców osiedla
i chciałbym swoją działalnością w Radzie Miejskiej wpływać na dalszy
rozwój Wspólnot Mieszkaniowych i poprawę warunków zamieszkania przy
ul.Słowackiego.
Ponadto, jako radny chciałbym zająć się następującymi zagadnieniami:
- dokończenie remontu ulicy Słowackiego i dróg na osiedlu wspólnot
mieszkaniowych,
- poprawa estetyki osiedla i miasta

RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ
Mieszkam w Ogrodzieńcu-Cementowni. Jestem przedsiębiorcą w branży
motoryzacyjnej, pochodzę z rodziny o ponad stuletniej tradycji rzemieślniczej.
Mam doświadczenie samorządowe, w latach 2006-2010 byłem radnym Rady
Miejskiej.
W przyszłej kadencji, jako radny chciałbym podjąć następujące działania:
- zabieganie o inwestorów i nowe miejsca pracy,
- przystąpienie do kanalizacji ul.Kościuszki od strony Ogrodzieńca w kierunku
Fugasówki,
- zagospodarowanie budynku po byłym klubie sportowym,
- remont nawierzchni ulicy Orzeszkowej
- dokończenie remontu dróg na Józefowie

OKRĘG nr 8

OKRĘG nr 9

OKRĘG nr 10

Tomasz Kaliściak

Janusz Grzesiak

Halina Lipa

RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ

RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ

Jestem żonaty, mam dwóch synów w wieku szkolnym. Mieszkam na Fugasówce
od 19 lat, ale rodzina mojej żony żyje tam od pokoleń. Na co dzień pracuję
w branży motoryzacyjnej. Jestem bezpartyjnym, a więc wolnym człowiekiem
czynu. Rzetelnym, odpowiedzialnym, uczciwym, otwartym na pomysły i
potrzeby innych.
Kandyduję, bo chcę się przyczynić do poprawy jakości i poziomu życia
mieszkańców Fugasówki. Będąc radnym obiecuję kreatywność, zaangażowanie
i świeże pomysły na lepsze funkcjonowanie i rozwój gminy. W szczególności
będę zabiegał o bezpieczeństwo mieszkańców Fugasówki poprzez
doprowadzenie do modernizacji ul.Poniatowskiego. Przede wszystkim zwrócę
uwagę na przejścia dla pieszych w miejscach podwyższonego zagrożenia.
Będę się starał o powstanie placu zabaw na Fugasówce i miejsca rekreacji dla
mieszkańców. W dobie XXI wieku nie mamy kanalizacji... Zapomniano o nas, ale
jeśli zostanę radnym to będę w pierwszej kolejności walczył o skanalizowanie
naszej miejscowości.

Mieszkam w Ryczowie. Jestem żonaty, mam dwóch żonatych synów i
dwóch wspaniałych wnuczków. Prowadzę firmę budowlaną i transportową.
W latach 2006-2010 i 2010-2014 byłem radnym Rady Miejskiej. Lubię działać
wśród ludzi i staram się im pomagać. Nie są mi obojętne sprawy społeczne.
Jestem członkiem OSP Ryczów, strażacy powierzyli mi też funkcję Wiceprezesa
Zarządu Miejsko-Gminego OSP w Ogrodzieńcu. Jestem odpowiedzialny
i obowiązkowy. W okresie kiedy byłem radnym z Ryczowa skutecznie
zabiegałem o wodociąg przy ul.Agrestowej, remont Szkoły Podstawowej oraz
budowę boiska sportowego i placu zabaw. Byłem osobiście zaangażowany w
remont remizy OSP w Ryczowie.
W przyszłej kadencji chce zająć się:
- rozbudową szkoły podstawowej, aby dostosować ją do lepszych warunków
funkcjonowania przedszkola i szkoły
- remontem pomieszczeń punktu lekarskiego w remizie OSP
- dokończeniem remontów dróg w Ryczowie
- budową wodociągu przy ul.Basztowej
- budową parkingu przy cmentarzu w Ryczowie

RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ
Mieszkam od urodzenia w Żelazku. Jestem ekonomistką, ale aktualnie
nie pracuję już zawodowo. Jestem matką dorosłego syna, babcią dwojga
wnucząt. Moją pasją jest ogród, w którym spędzam każdą wolną chwilę.
Ubiegając się o mandat radnego, chciałabym:
- doprowadzić do korekty granic Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”, aby
umożliwić rozwój zabudowy budowlano-rekreacyjnej przy jednoczesnym
zachowaniu walorów krajobrazowych
- pozyskać większe fundusze na rozwój wsi
- doprowadzić do budowy ulic Wiejska i Sadowa na Śrubarni
- doprowadzić do budowy ulicy Grabowej w Żelazku
- zadbać o polepszenie stanu oświetlenia ulic
Będę skuteczne reprezentować interesy wszystkich mieszkańców i wspierać
inicjatywy społeczne, szczególnie z Żelazka, Śrubarni i Ryczowa Kolonii.

OKRĘG 13

OKRĘG nr 14

OKRĘG 15

Mariusz Kaziród

Elżbieta Stanek

Marcin
Jędruszek

RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ

KWW RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ

RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ

Mam 40 lat i od urodzenia mieszkam w Gieble. Jestem żonaty, mam dwójkę
dzieci. Mam wykształcenie średnie i pracuję jako mistrz w firmie ciepłowniczej.
Jestem strażakiem-ochotnikiem, a od kilku lat pełnię funkcję naczelnika OSP
Giebło. Jako naczelnik dążę do rozwoju naszej jednostki i angażuję młodzież do
aktywnej działalności. Moje zainteresowania to: sport, przyroda i ekologiczna
hodowla kur ozdobnych.
Zdecydowałem się kandydować na radnego z naszej miejscowości, bo widzę
jej potrzeby inaczej niż to było do tej pory. Jeśli wyborcy dadzą mi szansę,
postaram się wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności, aby żyło nam się lepiej.
Jako radny chciałbym:
-doprowadzić do budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gieble
- wspierać gminę o budowę drugiego etapu chodnika w Gieble przy
ul.Częstochowskiej (Zakościele)
- przeznaczyć środki na modernizację dróg gminnych i dojazdu do gruntów
rolnych
- dokończyć zagospodarowanie terenu wokół stawu i Dworku w Gieble.

RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ

RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ

Jestem matką dwojga dorosłych dzieci i babcią czworga wspaniałych
wnucząt. W Kiełkowicach mieszkam od urodzenia. Moją pasją jest praca
społeczna. W latach 2007-2011 pełniłam funkcje sołtysa , a w kadencji
2010-2014 i 2014-2018 byłam radną Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu. W
minionej kadencji zrealizowałam obietnice sprzed czterech lat i skutecznie
zabiegałam jako radna o dokończenie budowy ul.Łąki, budowę placu zabaw
i siłowni na świeżym powietrzu, nowy wodociąg i remont ul.Adwokackiej.

Mam 39 lat od 16 lat mieszkam w Gulzowie. Od niedawna jestem
emerytowanym żołnierzem, więc mam teraz więcej czasu aby zająć się
sprawami naszych miejscowości. Od 3 lat pełnię zaszczytną funkcję Prezesa
OSP w Gulzowie i staram się, by nasza jednostka była jedną w najlepszych w
okolicy. Jestem osobą otwartą, chętną do współpracy, nie boję się nowych
wyzwań. Ta część gminy – obejmująca Gulzów i Mokrus zasługuje na więcej
i mam nadzieję, że będę mógł to udowodnić jako radny Rady Miejskiej w
Ogrodzieńcu.

Nie udało się jednak zrobić wszystkiego, dlatego jeśli zostanę wybrana będę
kontynuować rozpoczęte plany inwestycyjne:
- dokończenie budowy chodnika wzdłuż ulicy Turystycznej,
- dokończenie budowy ul.Adwokackiej,
- remont remizy OSP
- zagospodarowanie budynku dawnej szkoły,

Ubiegając się o mandat radnego chciałbym przyczynić cię do:
- rozwiązania problemu odwodnienia ul.Młodzieży
- dokończenia budowy chodnika w ciągu ul.Młodzieży,
- połączenia drogą asfaltową Gulzowa z Mokrusem.
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