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Pomysł zorganizowania podobnej zabawy 
i powrotu do dawnej tradycji narodził się 
przy okazji  planowania imprez upamiętnia-
jących 40 lecie odzyskania praw miejskich  
przez Ogrodzieniec. Plac po byłym przed-
szkolu okazał się doskonałym miejscem na 
właśnie taki rodzinny festyn połączony z 
zabawą taneczną.  Patronat nad imprezą 
objął Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec. Organizator, czyli Miejsko –Gminny 
Ośrodek Kultury podzielił program w tym 
dniu na dwie części: pierwsza to występy 
rodzimych zespołów Echo i Seniorzy oraz 
zaproszonych z sąsiednich miejscowości, 
czyli duet folkowy „Na swojską nutę”  i Ze-
spół Tęcza z Bzowa. Druga część to Gala 
Disco Polo, którą  otworzył ogrodzieniecki 
zespół SYSTEMATIC . W brawurowe wy-
konania muzycy wpletli fireshow, czyli duet 
tańczący z ogniem, który rozgrzewał do 
tańca i wspólnej zabawy.  Następnie wi-
dzom zaprezentowały się zespoły  DEVIS 
i IMPRESSIVE, porywając  wszystkich do 
tańca.
Zabawa zakończyła się tuż po północy. 
Organizatorzy zapraszają na festyn z okazji  
Święta Gminy już 23 sierpnia br. 

Joanna Piwowarczyk
Organizatorzy składają serdeczne po-
dziękowania panu Jerzemu Stępniowi 
i firmie Eko Gwajm, pani Iwonie Milej-
skiej Agencja Allianz, panu Grzegorzo-
wi Wałkowi – Pizzeria na Rynku, pani 
Agnieszce Dzienniak z Przedsiębior-
stwa Komunalnego „Ogrodzieniec” 
oraz pani Grażynie Gaweł i pracowni-
kom ZGK w Ogrodzieńcu za pomoc w 
organizacji i przeprowadzeniu imprezy.

Odpustowa Zabawa pod Laskiem
W sobotę, 10 sierpnia 
na placu po byłym 
przedszkolu 
w Ogrodzieńcu stanęły 
kolorowe kramy, 
karuzele, strzelnica, 
stoiska z cukrową watą, 
obwarzankami 
i popcornem, dmuchane 
zjeżdżalnie, kule wodne 
i tajemniczy „rajtobus”.  

Program imprezy na str. 8

Od wczesnego rana plac zapełniał się ko-
lejnymi atrakcjami, a na dzień wcześniej 
przygotowano olbrzymi namiot, pod któ-
rym odbyła się zabawa taneczna.  Imprezie 
nadano nazwę „Zabawa odpustowa pod 
Laskiem”, aby przywrócić pamięć dawnych 
zabaw, odbywających się w pobliskim La-
sku, miejscu, gdzie przybywano całymi 
rodzinami. Kocyk pod pachą, koszyk z 
prowiantem, radyjko na tranzystorach, 
mama, tata i dzieci, dziadek z babcią – taki 
był obrazek tego dnia w naszym mieście w 
latach 60-tych, 70-tych i na początku lat 
80. Podobno ostatnia zabawa odbyła się 
w roku 1983.
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Pielęgnowanie, tworzenie, 
kultywowanie kultury ludo-
wej i prezentacja folkloru 
jurajskiego na VII Folklo-
riadzie Jurajskiej – V Ogól-
nopolskim Przeglądzie Ze-

społów Jurajskich.
10-11 sierpnia 2013r. w 
Żarkach Letnisko odbyła się 
VII Folkloriada Jurajska - V 
Ogólnopolski Przegląd Ze-
społów Jurajskich organizo-

wana przez Gminny Ośro-
dek Kultury im. Janusza 
Gniatkowskiego w Poraju, 
w której zaprezentowało się 
38 zespołów folklorystycz-
nych, śpiewaczych, ludo-
wych, 4 kapele biesiadne 
w sumie 700 uczestników z 
Polski z 5 województw: ślą-

skiego, świętokrzyskiego, 
zachodnio-pomorskiego, 
małopolskiego i wielkopol-
skiego. Z naszej gminy na 
folkloriadzie wystąpiły dwa 
zespoły. 
Zespół Folklorystyczny 
„Wrzos” z Ryczowa-Kolonii 
za prezentacje regionalnych 

pieśni a, capella otrzymał II 
miejsce. Opiekunem arty-
stycznym zespołu jest Jo-
lanta Sprężak-Wawrzyk.
Drugi zespół to panie z 
KGW z Ryczowa – Zespół 
„Ryczowianki”, które zapre-
zentowały trzy utwory przy 
akompaniamencie.

Folkloriadzie towarzyszył 
koncert Zespołu Folklory-
stycznego „Lysec” z Bela-
Dubic (Słowacja), prezen-
tacja kapel biesiadnych, 
konkurs rękodzieła arty-
stycznego oraz konkurs na 
jurajski produkt kulinarny.

JSW

Jurajski folklor

Położono nowe płytki, 
wymalowano ściany. Od-
nowiono także korytarz i 
łazienkę, zamontowano 
prysznic. Pomieszczenie 
może służyć na różne cele 
społeczne, m.in. organiza-
cję spotkań, zebrań wiej-
skich, imprez kulturalnych 
a także może być wynaj-
mowane na uroczystości 
okolicznościowe – urodzi-
ny,  komunie, itp. Pomiesz-
czenie ma osobne wejście 
i jest połączone z częścią 
do przygotowywania po-
siłków. 

Chcemy, aby to miejsce 
służyło wszystkim miesz-
kańcom sołectwa i było 
miejscem spotkań i inte-
gracji lokalnej. Wspólnie z 
dziećmi posadziliśmy tak-
że drzewka wokół remizy. 
Każde drzewko zostało 
nazwane przez osobę, 
które je posadziła.  Te-
raz są pielęgnowane, aby 
wyrosły na piękne drzewa 
i zdobiły teren  – mówi 
Sławomir Szlachta, sołtys 
Mokrusa.
W tym dniu nie zabrakło 
atrakcji dla nikogo; na 

placu przed remizą stra-
żacką dzieci korzystały z 
dmuchanej zjeżdżalni oraz 
rajtobusu, który oferował 
niezwykłe przeżycia dla 
każdego kto wszedł do 
środka. W kąciku kulinar-
nym każdy mógł skoszto-
wać kiełbaski lub kaszanki 
z grilla. Rozstawione wokół 
placu stragany oferowa-
ły mnóstwo przeróżnych 
gadżetów, zabawek, gier. 
Wieczorem wszyscy bawili 
się na zabawie tanecznej.  

Joanna Piwowarczyk

Festyn w Mokrusie W sobotę, 13 lipca br. w Mokrusie odbył się festyn dla mieszkańców połączony z otwarciem 
świetlicy wiejskiej, zorganizowany przez Radę Sołecką oraz Zarząd OSP w Mokrusie. Nowo 
otwarta świetlica to pomieszczenie na parterze remizy strażackiej wyremontowane z fundu-
szu sołeckiego.

Kolejny sukces ekologiczny naszej gminy! W czerwcu 
2013r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ogro-
dzieńcu: Agata Cholewa, Weronika Koza i Bartosz 
Kosiński pod kierunkiem pani Małgorzaty Janoskiej 
zaprezentowali swoją wiedzę i umiejętności przyrod-
nicze podczas IX Spartakiady Leśnej organizowanej 
przez Nadleśnictwo Siewierz. Nie było łatwo poko-
nać rywali, ale nasi uczniowie poradzili sobie świet-
nie zarówno w terenie rozpoznając gatunki roślin i 
zwierząt, jak również wykazali się dużą wiedzą z za-
kresu ekologii, leśnictwa i biologii, zajmując pierwsze 
miejsce. Jest to ogromny sukces, gdyż startujących 
drużyn z całego nadleśnictwa było sporo i to bar-
dzo dobrze przygotowanych. Gratulujemy dzieciom i 
pani, jesteśmy z Was dumni.

JP

Ekologiczny 
sukces

„Ryczowianki” ZF „Wrzos”
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2 lipca w Urzędzie Mia-
sta i Gminy miało miejsce 
spotkanie z architektem w 
sprawie przebudowy  Placu 
Piłsudskiego w Ogrodzień-
cu. Spotkanie było konty-
nuacją działań Burmistrza 
zmierzających do stworze-
nia publicznej przestrzeni 
będącej wizytówką miasta. 
W latach wcześniejszych 
odkupiono od GS-u stare 
budynki oraz uporządkowa-
no teren, a w chwili obecnej 
czynione są starania pozy-
skania środków unijnych na 
przebudowę placu. Auto-

rem projektu jest pracownia 
architektoniczna z Krako-
wa, która wykonała projekt 
rewitalizacji starego rynku 
zakładający, że będzie peł-
nił funkcje  rekreacyjne, 
wypoczynkowe i kultural-
ne. Jednym z elementów 
zagospodarowania terenu 
jest mały amfiteatr, gdzie w 
przyszłości będzie możliwe 
uruchomienie kina letniego, 
zorganizowanie występów 
artystycznych, festynów, 
itp. Planowana realizacja to 
rok 2014.
4 lipca odbyło się zebranie 

wiejskie w Podzamczu, na 
którym omówiono spra-
wy bieżące sołectwa oraz 
omówiono wdrożenie no-
wej ustawy „śmieciowej”.
5 lipca odbyło się ogłosze-
nie wyroku w sprawie Juraj-
skiego Parku Wodnego, po 
prawie siedmioletnim pro-
cesie sąd stwierdził, że były 
nieprawidłowości w Spółce 
JPW. Dwie osoby z Zarzą-
du Jadwiga M. i Andrzej O. 
zostały skazane.  Prezes 
Zarządu Jadwiga M. na 2 
lata ograniczenia wolności 
w zawieszeniu na 5 lat, na-
tomiast wiceprezes Zarzą-
du Andrzej O. został ska-
zany na 1 rok ograniczenia 
wolności w zawieszeniu na 
3 lata. Wyrok nie jest pra-
womocny.
8 lipca w Kancelarii Nota-
rialnej w Zawierciu zosta-
ły podpisane akty kupna 
przez Gminę działek zaję-
tych przed laty na ujęcie 
wody w Ryczowie na tzw. 
Grochowcu.
12 lipca w miejscowości 
Michniów w powiecie su-
chedniowskim odbyły się 
uroczystości 70-lecia pacy-
fikacji wsi przez okupanta 

hitlerowskiego. W pacyfika-
cji tej wsi 12.07.1943 r. zgi-
nęła cała ponad 200-oso-
bowa społeczność. Dla 
upamiętnienia tych tragicz-
nych wydarzeń utworzono 
mauzoleum martyrologii 
wsi, w którym gromadzo-
ne są informacje i pamiątki 
dotyczące pacyfikowanych 
w czasie II wojny światowej 
miejscowości z całej Polski. 
Z inicjatywy p. Stefana Kaj-
dana z Kwaśniowa, byłego 
mieszkańca, ostatniego ży-
jącego uczestnika z pacy-
fikacji Ryczowa w dniu 22 
lutego 1944r. oraz p. Piotra 
Smętka, podczas tegorocz-
nych uroczystości udało się 
przekazać dla mauzoleum 
również tablicę pamiątko-
wą z naszej gminy. Tablica 
została ufundowana przez 
Gminę Ogrodzieniec a jej 
oficjalnego przekazanie 
dokonał Sekretarz  Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec Da-
riusz Ptaś.
12 lipca w MOK Zawier-
cie odbyły się uroczysto-
ści związane z obchodami 
Święta Policji.
13 lipca w Mokrusie odbył 
się festyn rodzinny orga-

nizowany przez Radę So-
łecką oraz Zarząd OSP w 
Mokrusie.
8 – 21 lipca Burmistrz prze-
bywał na urlopie wypoczyn-
kowym.
28 lipca w UMiG Ogro-
dzieniec została podpisana 
umowa z firmą BUDREM z 
Zawiercia na dokończenie 
niezrealizowanej w ubie-
głym roku budowy chodni-
ka w Gieble Kolonii.
27 lipca w Gulzowie odbył 
się festyn rodzinny organi-
zowany przez Zarząd OSP 
Gulzów.
2 – 4 sierpnia dziewczęta 
z Zespołu Mażoretek „Fan-
tazja” z grupy Kadetek i 
Juniorek oraz dziewczęta 
i chłopcy z Dziecięco-Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej w 
Ogrodzieńcu uczestniczyli 
w warsztatach muzycznych 
i tanecznych w wojewódz-
twie łódzkim. Inicjatorami 
warsztatów, w których 
uczestniczyło siedem or-
kiestr z grupami mażoret-
kowymi z 4 województw – 
łódzkiego, mazowieckiego, 
opolskiego i śląskiego byli 
Starosta Powiatu Wieru-
szowskiego oraz Burmistrz 

Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec, realizatorem Lokalna 
Grupa Działania „Między 
Wartą a Prosną”. Projekt 
pn. „Na marszową nutę” 
finansowany był z FAPA 
(Fundacja Programów Po-
mocy dla Rolnictwa będą-
cych w dyspozycji Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

W okresie od 7 lipca do 9 
sierpnia na terenie leśnym 
w okolicach Krępy miało 
miejsce prawie 20 poża-
rów, w których spłonęło 
lub zostało zniszczonych 
ponad 30 ha lasu, głów-
nie młodnika nasadzo-
nego w miejsce usunię-
tego lasu po gradobiciu 
z 1996 roku. Do pożaru 
zużyto ponad 1000m3 
wody z hydrantów miej-
skich oraz bardzo dużą 
ilość wody ze zbiornika 
Krępa. W akcjach brało 
udział prawie 20 zastę-
pów PSP i ponad 90 z 
OSP. Do gaszenia zaan-
gażowanych było ponad 
600 ratowników. Straty 
finansowe dla budżetu 
gminy są ogromne.

Niestety, wielu spośród nich  nie chce słuchać wyjaśnień  ani zrozumieć wyjątkowości  
sytuacji. 
Nie chce też ograniczyć zużycia wody twierdząc, że jeżeli płaci za wodę, to może ją nawet 
wylewać.
To przykre, że tak mało w nas obywatelskiej postawy.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz.U. nr 124 z 24 
lipca 2009r poz. 1030) - § 7 pkt 2:
Wodociąg, który służy nie tylko do celów pożarowych powinien mieć wydajność zapew-
niającą łącznie wymaganą ilość wody dla potrzeb:

1. przeciwpożarowych,
2. bytowo-gospodarczych, ograniczonych do 15%,
3. przemysłowych, ograniczonych do niezbędnej obsługi urządzeń technologicznych.

W związku z powyższym,  Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu informuje, że 
nie znajduje nieprawidłowości  swoich działań w zaistniałej sytuacji. Obowiązkiem gminy 
jest wywiązać się z zapewnienia ochrony przeciwpożarowej. Woda do celów pożarowych 
pobierana jest bezpośrednio z sieci wodociągowej. W czasie wystąpienia pożaru priory-
tetem jest jego niezwłoczne ugaszenie.  Na cele socjalne Zakład winien zapewnić  wodę 
w ilości ograniczonej do 15%.
Mając jednak na względzie niedogodność dla mieszkańców Ogrodzieńca, ZGK podjął 
decyzję o sprowadzeniu cysterny z wodą pitną, która dowoziła wodę dla mieszkających 
w górnych partiach miasta ( ulice Wschodnia, Narutowicza, Sawickiej, Sikorskiego), czyli 
do miejsc, gdzie wystąpiły przerwy w dostawie wody.
 Aby ograniczyć zużycie wody, w dniu 6.08.2013r Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gmi-
ny wprowadzono zakaz podlewania ogródków wodą z sieci wodociągowej dla mieszkań-
ców Ogrodzieńca i Fugasówki. Zakaz obowiązuje do odwołania.

Kierownik ZGK w Ogrodzieńcu

Pożary lasów a brak wody w kranach
W ostatnim okresie odnotowano powtarzające się pożary lasów w 
rejonie Krępy.  Utrzymująca się przy tym wysoka temperatura i brak 
opadów spowodowały większe zapotrzebowanie na wodę do celów 
gospodarczych, w tym do podlewania ogródków, napełniania base-
nów ogrodowych,  itp. Wszystko to złożyło się na  czasowe przerwy 
w dostawie wody z sieci wodociągowej dla części mieszkańców Ogro-
dzieńca.

z notatnika burmistrza...

Dziesięć lat temu na terenie naszej gminy 
został zorganizowany Międzynarodowy 
Zlot Skautów „Eurojam 2003” pod hasłem 
„Duc in altum”. Od 2 do 11 sierpnia 2003 w 
Żelazku przebywało ponad 9 tys. skautów 
z 20 krajów Europy oraz z Kanady i Liba-
nu. Pierwszy zlot odbył się w 1984 roku we 
Francji (Chateau-Landon), drugi w 1994 
roku we Włoszech (Viterbo k. Rzymu), trze-
ci na terenie Żelazka i Śrubarni. Kolejny 4 
zlot będzie we Francji w 2014. Wiele się 
wydarzyło w czasie tych dni: przyjazd po-
nad 9 tys. skautów do liczących 200 osób 
Żelazka i Śrubarni, wizyty: prymasa kard. 
Józefa Glempa, Rzecznika Praw Dziecka, 

ambasadora Belgii w Polsce, specjalny 
list papieża Jana Pawła II do uczestników 
zlotu, pielgrzymka na Jasną Górę, umiesz-
czenie pamiątkowej tablicy ze zlotu Euro-
jam 2003 w Żelazku w kaplicy Matki Bożej 
Częstochowskiej na Jasnej Górze, wyda-
wanie gazety zlotu „The Daily Żelazko” w 
kilku językach i kilkutysięcznym nakładzie. 
Wiele też zmieniło się wśród uczestników 
zlotu - mówi się nawet, że jest „pokolenie 
Żelazko 2003”. Z tamtych dni pozostały 
wspomnienia, zdjęcia, filmy ...

Dariusz Ptaś
Fot. Zbigniew Minda: blog

Eurojam 2003 - wspomnienie
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USŁUGI
ASENIZACYJNE

tel. 500 709 342

wywóz nieczystości płynnych

Ryczów ul.Ogrodzieniecka 7

Obsługujemy gminy:
Włodowice, Łazy, Zawiercie, 
Ogrodzieniec, Pilica, Klucze

sprzedaż węgla

Rodaki, ul. Rzeka

Tel. 728 122 613
Tel. 514 617 132
Tel. 505 576 275  

Czynne:  
Pn-Pt 7.30-16.00
Sob    8.00-14.00

Dom Pogrzebowy

tel. całodobowy 603 337 500
Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 42 

(naprzeciw Kościoła)

G. Wałek, M. Bodziony

Najtańsze kompleksowe usługi pogrzebowe
Zasiłek pogrzebowy wypłacany od ręki

Sala pożegnań
Bezpłatna chłodnia

Kopanie grobów, wykonywanie piwniczek

SIERPIEŃ 2013

290
zł

TYLKO
O B I A D

*

*

za 100g

obiady do domu

zamówienia tel. 518 18 30 60

1590
zł

TYLKO

pizza 1990
zł

2990
zł

30cm

40cmz 11dodatków:
skomponuj swoją pizzę

szynka, salami, boczek, kurczak, kiełbasa
ser, papryka, pieczarki, cebula, pomidory, kukurydza 

gmina ogrodzieniec

Pilica, Zawiercie, Łazy zamówienie pow. 50zł dowóz gratis, do 50zł dowóz 5zł
d o w ó z  g r a t i s

Przez kilka tygodni strażacy 
z całego powiatu zawier-
ciańskiego walczyli z poża-
rami lasów 
w okolicach Krępy. Syste-
matycznie od 26 lipca, co-
dziennie strażacy wyjeżdżali 
w rejony lasów na Krępie, 
ogień zazwyczaj pojawiał 
się jednocześnie w dwóch 

lub trzech miejscach i naj-
pierw paliła się ściółka. Po-
żary objęły łącznie 17,5 ha 
lasów. 
Akcje ratownicze prowa-
dzone są w trudnych  wa-
runkach. Strażacy pracują z 
ciężkim sprzętem, dodatko-
wym utrudnieniem jest upał 
i trudny dostęp do lasów. W 

lesie najprawdopodobniej 
grasuje podpalacz – infor-
mował Radosław Lendor, 
rzecznik PSP 
w Zawierciu. 
Obecnie codziennie teren 
Krępy patrolują strażacy, a 
sprawą zajęła się również 
policja.

Marta Bejgier

Pożary na Krępie – przypadek czy zamierzone działanie?



5GAZETAo g r o d z ien ie cka

w Ogrodzieńcu

CHARON
Z A K Ł A D  P O G R Z E B O W Y

J A R O S Ł AW  L I B E R S K I  -  A D M I N I S T R ATO R  C M E N TA R Z A  W  O G R O D Z I E Ń C U

G WA R A N T U J E  N A J N I Ż S Z E  C E NY
NA KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

 Zasiłek pogrzebowy na miejscu, od ręki

 Własna bezpłatna chłodnia

 Kaplica pożegnalna

 Groby ziemne i murowane

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

SIERPIEŃ 2013

działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu
ogłasza nabór na rok akademicki 2013/14 

Zapisy dla nowych słuchaczy UTW i wpisy na rok dla dotychczasowych uczestników 
ruszają już 2 września br.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura UTW w MGOK  Ogrodzieniec, 
Plac Wolności 24, tel. 32 67 32 044 od poniedziałku do piątku (poniedziałek  8.00-

16.00, od wtorku do piątku 8.00-20.00).

Zajęcia odbywać się będą w sekcjach tematycznych – kontynuacja z poprzedniego 
roku i nowych zaproponowanych na rok akademicki 2013/14.

Szczegóły w następnym wydaniu GO oraz na stronach:
www.ogrodzieniec.pl
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Gminne inwestycje - sierpień 2013
Tropikalne upały, które w ostatnim czasie  dały się znać wszystkim nie wpłynęły na zasto-
powanie gminnych przedsięwzięć:

I.  W ramach projektu  pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej” dofinansowanego z Programu Operacyjnego  Inno-
wacyjna   Gospodarka 2007-2013   nadal trwają  uzgodnienia i prace projektowe w 
zakresie kompleksowego uzbrojenia nowych terenów inwestycyjnych w Ogrodzień-
cu w pobliżu ulicy Kościuszki.

II.  Finalizowane są prace w zakresie zamówienia telebimu mobilnego i bilbordów mo-
bilnych oraz wykonania    materiałów i gadżetów promocyjnych , filmu promocyj-
nego i wirtualnego spaceru, które wykorzystane zostaną podczas kompleksowej 
kampanii promocyjnej nowych terenów inwestycyjnych w ramach zadania „Gmina 
Ogrodzieniec- jurajska kraina nieograniczonych możliwości. Promocja terenów in-
westycyjnych” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
2007-2013 w ramach poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna.

III. Na finiszu znajdują się  roboty  w ramach zadania „Termomodernizacja budynku 
Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec”. 

IV. W wyniku przetargu nieograniczonego  na budowę kolejnego odcinka chodnika w 
Gieble Kolonii „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 od km 28+384 
do km 29+795 w miejscowości Giebło Kolonia etap II” został  wyłoniony  realizator  
tego zakresu, którym został Zakład  Usługowo-Budowlany „BUD-REM” Tomasz  Ski-
pirzepa, ul. Pomorska 39/56, 42-400  Zawiercie. Wykonawca rozpoczął już prace, 
które zgodnie z umową zawartą 25 lipca br. mają się zakończyć do 25 listopada br.

Na upalne dni Miejsko - 
Gminna Biblioteka Publicz-
na w Ogrodzieńcu propo-
nuje następujące pozycje 
literackie
„Tina Turner. Po prostu 
najlepsza” Mark Bego. 
Tina Turner – niestrudzo-
na wokalistka obdarzona 
charakterystycznym za-
chrypniętym głosem. Ka-
rierę rozpoczęła ponad pół 
wieku temu od występów 
gospel. Sławę przyniósł jej 
duet z Ikiem Turnerem, z 
którym związała się też w 
życiu prywatnym. Choć ich 
toksyczne małżeństwo i 
głośne rozstanie zachwiało 
pozycją Tiny, dzięki wytrwa-
łości i niezwykłej charyzmie 
udało jej się w wielkim sty-
lu powrócić na szczyty list 
przebojów. 
Jako megagwiazda estra-
dy i symbol seksu odniosła 
wiele sukcesów, a utwory 
takie, jak Private Dancer, 
The Best czy Typical Male 
do dziś rozbrzmiewają w 
audycjach radiowych na 
całym świecie.
W tej zajmującej biografii 
Mark Bego przybliża czy-
telnikowi nie tylko kolejne 
etapy kariery scenicznej 
artystki. Poznajemy też jej 
dzieciństwo w stanie Ten-
nessee, burzliwe małżeń-
stwo zakończone spek-
takularnym rozwodem, a 
także życie Tiny jako matki.

Kolejna propozycja to:
„Trochę większy ponie-
działek” Katarzyna Gro-
chola.
Katarzyna Grochola zabie-
ra nas w literacką podróż  
pełną przygód, cudownych 
chwil, niespodzianek i ży-
ciowych wskazówek.
Uwielbiana  przez  czytelni-
ków autorka — z przymru-
żeniem oka i całkiem na 
serio,  z dużą dozą ciepła 
i wdzięku —opisuje świat i 
ludzi i podpowiada jak żyć 
w zgodzie ze sobą, poka-
zuje magię codzienności, 
uświadamia nam  czym 
są bliskość i prawdziwa 

miłość. A przede wszyst-
kim udowadnia, że nasze 
dziś i jutro zależą od nas, 
a szczęście jest na wycią-
gnięcie ręki.
Trochę większy poniedziałek 
– na każdy dzień tygodnia, 
na każdy miesiąc, na każdą 
porę i pogodę.  Książka, po 
którą warto sięgnąć, kiedy 
jest dobrze, kiedy jest źle i 
tak po prostu, bez okazji, 
by poczuć, że życie jest 
piękne, ale  wcale nie takie 
oczywiste, jak by się mogło 
zdawać…
Serdecznie zapraszamy 
wszystkich do odwiedzania
i korzystania ze zbiorów 
Naszej Biblioteki.

Justyna Pilarczyk   

BIBLIOTEKA POLECA

Budynek Urzędu Miasta i Gminy

W dniu 26 sierpnia 2013 r. 
o godz. 19.25 na antenie 
TVP Katowice emitowana 
będzie relacja z rywalizacji 
Ogrodzieńca z Pszczyną w 
Turnieju Europejskim.
Ogrodzieniec został zakwa-
lifikowany do Turnieju przez 
Urząd Marszałkowski Wo-

jewództwa Śląskiego jako 
jeden z liderów pod wzglę-
dem pozyskanego unijnego 
wsparcia w naszym regio-
nie.
Gminy rywalizują ze sobą 
w czasie gier plenerowych, 
które dotyczą projektów 
dofinansowanych z Regio-
nalnego Programu Opera-
cyjnego dla Województwa 
Śląskiego, zagadnień unij-

nych oraz ciekawostek tu-
rystycznych.
Po emisji odcinka zostanie 
uruchomione głosowanie 
SMS-owe dla widzów, któ-
re zadecyduje, czy Ogro-
dzieniec przejdzie do na-
stępnego etapu turnieju.
 
Więcej na stronie
www.rpo-promocja.slaskie.pl

Gmina Ogrodzieniec rywalizuje w Turnieju Europejskim!

W ostatnich latach wyre-
montowaliśmy większość 
budynków gminnych. Z na-
szego budżetu oraz dzięki 
dotacjom, o które gmina 
zabiegała poprawiliśmy 
ich wygląd i wyposaże-
nie. Mamy ładne wszystkie 
szkoły, ośrodek zdrowia, 
dom kultury oraz świetlice 
wiejskie przy remizach stra-
żackich w Ryczowie, Ry-
czowie Kolonii, Gulzowie, 
Mokrusie i Gieble. Nadszedł 
czas na remont budynku 
Urzędu Miasta i Gminy, bo 
straszył już swoim wyglą-
dem, a koszty przestarzałe-
go ogrzewania stały się nie 
do zaakceptowania. 
Niestety nie zostanie on 
(na razie) wykonany tak 
jak zaplanowaliśmy. Na 
przeszkodzie stanął … „lo-
kator” w  budynku – Bank 
Spółdzielczy w Zawierciu 
mający swoją filię w Ogro-
dzieńcu. 
Niezręcznie jest pisać o tej 
sytuacji. Instytucja ta na-
leży przecież do tych dla, 
których dobry wizerunek i 
zaufanie są najważniejsze. 
Ale jednocześnie nie mogę 
przemilczeć faktu, że Za-
rząd odmówił wstępu do 
zajmowanych pomieszczeń 
brygadom remontowym 
w celu wymiany na koszt 
Gminy Ogrodzieniec sta-

rych spróchniałych okien 
oraz przestarzałej instalacji 
c.o. Choć działka i budy-
nek przy Pl.Wolności 25 w 
Ogrodzieńcu  są własno-
ścią Gminy Ogrodzieniec 
nie będzie ona siłą wdzie-
rać się do bankowych po-
mieszczeń – powinny być 
udostępnione dobrowolnie, 
bez zbędnych utrudnień. W 
konsekwencji tych decyzji 
w obecnej chwili bank jest 
pozbawiony ogrzewania, a 
w pomieszczeniach nadal 
są nieszczelne okna. Prace 
przy elewacji zostały zakoń-
czone, wymieniono wszyst-
kie okna oprócz tych w po-
mieszczeniach banku. Idzie 
zima i trudno mi wyobrazić 
sobie funkcjonowanie pla-
cówki w takich warunkach. 
Dziwnie wygląda po remon-
cie ten budynek. Estetycz-
na, ciekawa kolorystycznie 
elewacja i rząd starych 
drewnianych okien na jego 
parterze – wątpliwa wizy-
tówka w centrum miasta. 
Niezrozumiała jest postawa 
Zarządu Banku, który nie 
chce poprawy warunków 
pracy i jakości obsługi klien-
tów pomimo to,  iż gmina w 
całości chce pokryć remont 
budynku. 
Na nic się zdały rozmowy 
z Zarządem Banku, spo-
tkania i pisma o wykonanie 

zaplanowanych robót. Nie 
wykonanie remontu w ca-
łości jest ewidentną stratą 
dla Gminy Ogrodzieniec. 
Nasza inwestycja ma pro-
ekologiczny charakter i za-
kładała uzyskanie poprawy 
efektywności energetycznej 
budynku poprzez docieple-
nie jego ścian, eliminację 
strat ciepła poprzez wymia-
nę okien na niskoemisyjne 
oraz modernizację kotłowni 
i instalacji c.o. Gdybyśmy 
uzyskali tzw. „efekt ekolo-
giczny”, wówczas mogli-
byśmy uzyskać pomoc z 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowi-
cach  w postaci umorzenia 
ok.500 tys.zł  pożyczki za-
ciągniętej w latach wcze-
śniejszych na inwestycje 
gminne. Takie umorzenie 
to jedna z podstawowych 
i najczęściej stosowanych 
przez Fundusz form po-
mocy dla samorządów. W 
naszej sytuacji finansowej 
taka kwota to bardzo duża 
pomoc, ale niestety z niej 
nie skorzystamy. 
Do niedawna wydawało mi 
się, że inwestycje służą-
ce poprawie jakości życia 
mieszkańców są w pełni 
akceptowane przez wszyst-
kich. Okazuje się jednak, że 
tak nie jest.

Andrzej Mikulski
Burmistrz Miasta i Gminy 

Ogrodzieniec

Niezupełny remont
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Po ubiegłorocznym sukcesie Programu Stypendiów Pomo-
stowych wdrażanego przez Fundację Edukacyjną Przed-
siębiorczości (FEP) w naszej gminie (stypendia przyznano 
4 osobom przyp. red.) i w tym roku tegoroczni maturzyści 
będą mieli okazję wziąć udział w XII edycji programu. Sty-
pendia w wysokości 5000 zł na pierwszy rok studiów to nie 
tylko zachęta do zdobywania wiedzy, ale także duża ulga 
finansowa dla rodzin młodych studentów.  Opiekę nad 
programem w gminie w roku 2013 i rolę organizacji reko-
mendującej pełni LOS Ogrodzieniec. Głównym autorem i 
Fundatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja 
Wolności, zaś grono lokalnych sponsorów tworzą Anna Pi-
larczyk-Sprycha, Małgorzata Janoska, Lech Jaros i Patryk 
Szczygieł. 
Kto się kwalifikuje/ pytania dla studentów:
1. czy jesteś maturzystą/tką z roku 2013? 
2. zostałaś/łeś przyjęty na I rok studiów stacjonarnych 

jednolitych magister skich, lub studiów licencjackich 
pierwszego stopnia na polskiej państwowej uczelni 
wyższej? 

3. jesteś zameldowana/ny w Gminie Ogrodzieniec? (przy 
czym wymagany okres zameldowania nie może być 
krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia pro gramu 
na stronie www.stypendia-pomostowe.pl) 

4. dochód Twojej rodziny na osobę nie przekracza 
1120 lub 1280 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 
2013r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legi-
tymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, lub 
orzeczeniem o umiar kowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności. 

5. osiągnęłaś/ąłeś na egzaminie maturalnym przynaj-
mniej 105 punktów? 

Jeżeli spełniasz powyższe warunki, wypełnij w formie on-
line wniosek, który znajduje się na stronie www.stypendia-
pomostowe.pl. Więcej informacji znajdziecie państwo na 
stronie www.moj-ogrodzieniec.pl/stypendia. Życzę powo-
dzenia. 

Patryk Szczygieł

Dwudniowe warsztaty i 
udział w niecodziennym 
wydarzeniu, jakim niekwe-
stionowanie jest festiwal 
pod nazwą „Lato na mar-
szową nutę”, a wszystko to 
w ramach projektu szkole-

niowego pod tym samym 
tytułem, złożonego do 
Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich przez Lokalną 
Grupę Działania „Między 
Prosną a Wartą”. Każdy 
kto kiedykolwiek miał oka-
zję uczestniczyć w tej im-
prezie zgodnie przyzna, że 
jest to promocja nie tylko 
dla Dzietrzkowic, gdzie od-
bywa się festiwal, ale także 
powiatu Wieruszowskiego, 
a także regionu. Z roku 
na rok impreza cieszy się 
coraz większą popularno-
ścią, a w tym roku na 7 już 
edycji „Lata na marszową 
nutę” nie mogło zabraknąć 
Dziecięco Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej oraz Ze-
społu Mażoretek Fantazja.

W piątek,2-go sierpnia już 
wczesnym rankiem wyru-
szyliśmy z Ogrodzieńca do 
Kobylej Góry, aby jeszcze 
tego samego dnia rozpo-
cząć warsztaty pod okiem 
najlepszych instruktorów. 

Orkiestra dęta została 
podzielona na sekcje, w 
których ćwiczyła utwory, 
jakie miały się pojawić na 
niedzielnej uroczystości. 
Mażoretki natomiast przez 
dwa dni trenowały ukła-
dy, które zaprezentowały 
podczas przemarszu ulicą 
Dzietrzkowic. Zarówno w 
piątek, jak i w sobotę po-
goda zaskoczyła nas re-

kordowymi temperaturami, 
co jednak nie zmniejszyło 
naszego zapału do pra-
cy. Na szczęście pomię-
dzy kolejnymi treningami 
i warsztatami znaleźliśmy 
wszyscy chwilę czasu na 

odpoczynek oraz kąpiel w 
zalewie.
Trzeciego dnia naszego 
wyjazdu,4-go sierpnia, 
nadszedł czas festiwalu. 
Rano opuściliśmy Kobylą 
Górę i udaliśmy się w stro-
nę Dzietrzkowic. Przywitał 
nas deszcz, lecz i to nas 
nie wystraszyło i dzielnie 
ruszyliśmy przemarszem. 
Na miejscu 7 połączonych 

STYPENDIA POMOSTOWE
po raz drugi!

Festyn miejski

Popołudnie wybiegło z zieleni drzew
w trawnikowe rozety kęp iglaków
i na cztery strony miasta otwarło powietrze
Klomby wysunęły z alejek ogródki piwne
Bursztynowym blaskiem spod pianki
leje się chód w gardła smakoszy
Gęstnieje ulewa uśmiechniętych ust
nad czymś niebiańskim dla podniebienia
Plac Wolności w tęczach rodzimego rękodzieła
serwuje aromatyczne warianty dań dla zmysłów
Woń kawy rozlana na dróżkach
płynie ciepłym prądem hen za miasto
Słońce na strunach promieni gra
niemniej gorące rytmy niż w południe
Nogi same rwą się do tanga walca
W duecie trio singlem jak miejsce pozwoli
Sięgają nieba rozochocone radości
w mażoretkowych popisach na wagę złota
w taktach młodzieżowego objawienia
orkiestry z mocnym akcentem dęta
Zawierzam myśli świątecznej frajdzie
Po błękicie płyną na żaglu przygody
Póki czas gitar marzenia sieje
z naprawdę dobrymi przyprawami
Rozświetlona spokojną bielą serwetka
zachęca do spisywania biegu przyjemności
w przypływie porywających tonów koncertu
gwiazdy rozigranej światłami estrady
Nocą pulsującą intonacjami znanych melodii
echo dnia w Jurę idzie z fantazją
szukać zagubionej pieśni seniora
nim zapadnie w cichą niszę zapomnienia

Alicja Kmita-Żak
Sierpień 2012r.

 ***

Zostań jeszcze lato z nami
tak nam Ciebie szkoda
blasku słońca pięknych kwiatów
w polu lesie i ogrodach.
 Tych weekendów i wycieczek
 pięknych dni nad wodą
 gdzie beztrosko się spędzało
 ciesząc się swobodą.
Zostań jeszcze lato z nami
bo nam żal jest Ciebie
Niech nam słonko jeszcze świeci
wysoko na niebie.

Lucyna Golba

Lato na marszową nutę orkiestr dętych wykonało 
wspólnie cztery utwory, 
wśród których znalazły się 
m.in. hymn festiwalu oraz 
utwór zespołu Weekend 
pt.: „Ona tańczy dla mnie”. 
Wykonując wspólny reper-
tuar nasza orkiestra współ-
pracowała z orkiestrami 
z Dzietrzkowic, Łubnicy, 
Pułtuska, Łomnicy, Zającz-
ków Pierwszych i Kłomnic. 
Podczas koncertu mażo-
retki również dały popis 
swoich umiejętności.
Później nadszedł czas na 
prezentacje każdej orkie-
stry z osobna. Przez 25 
minut niemała publiczność 
miała okazję podziwiać na-
sze „Ogrodzienieckie Pe-
rełki”. Występ został ciepło 
odebrany i sowicie nagro-
dzony gromkimi brawami.
Zarówno mażoretki Fan-
tazja, jak i Dziecięco Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta 
po raz pierwszy wzięli 
udział w tym festiwalu, ale 
myślę, że zgodnie może-
my stwierdzić, że jest to 

niesamowite wydarzenie 
muzyczne, na którym pa-
nuje wspaniała atmosfera. 
To co dzieje się w małych 
Dzietrzkowicach jest wiel-
kie i mamy nadzieję, że 
jeszcze nie raz będzie nam 
dane wziąć udział w tym 
wspaniałym festiwalu. 

Gabriela Kosińska
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24.08.2013r. - sobota
TANECZNE ZAKOŃCZENIE LATA
Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu*

17.30 Rozpoczęcie imprezy
17.45 koncert grupy SYSTEMATIC
19.00 Koncert zespołu CASANOVA
Wręczenie nagród w plebiscycie kulinarnym 
Supersmak Dziennika Zachodniego 
i portalu Naszemiasto.pl
20.30 Koncert zespołu BOYS
21.50 Pokaz pirotechniki
22.15 Koncert zespołu MILANO
Ok. 23.30 Zakończenie imprezy

*WSTĘP WOLNY NA TEREN 
IMPREZY OD GODZ. 16.00

23.08.2013r. - piątek
plac przy ul. Kościuszki 69 w Ogrodzieńcu 
(teren po byłym przedszkolu)

16.00 – „Kolorowe podwórko” - program dla 
najmłodszych

16.45 – „Na marszową nutę” – występy Ze-
społu Mażoretek FANTAZJA  i Dziecię-
co-Młodzieżowej Orkiestry Dętej w 
Ogrodzieńcu

17.30 – występ Zespołu Echo i Zespołu 
Seniorzy

18.00 – Młode talenty – recital uczestników 
zajęć muzycznych w MGOK

18.20 – koncert zespołu MEGA DANCE 
19.30 – koncert  zespołu THE SHOUT 
21.00 – zabawa taneczna z zespołem Sonet
0.30 – zakończenie imprezy
Imprezę poprowadzi aktor Tomasz Bednarek
Ponadto atrakcje dla dzieci: RAJTOBUS, kule 
wodne, „dmuchańce”, zjeżdżalnia, tor prze-
szkód, basen z piłeczkami, trampolina
oraz dorosłych: ogródek piwny, gastronomia

WSTĘP WOLNY

Wakacje w obiektywie

Rajd pieszy Ryczów - Smoleń

Rezerwat Kadzielnia w Kielcach


