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o g r o d z ien ie cka
Minęło 85. lat od chwili powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczo-
wie. Z tej okazji w sobotę, 27 września br. odbyły się uroczystości związane  
z obchodami jubileuszu jednostki, w których uczestniczyli strażacy gminnych jed-
nostek, zaproszeni goście oraz społeczność ryczowska.
Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się zbiórką jednostek OSP przed remizą w 
Ryczowie. Następnie uformowane oddziały wraz z pocztami sztandarowymi pro-
wadzone przez Orkiestrę Dętą w Ryczowie przemaszerowały do kościoła parafial-
nego pw. NMP, gdzie uczestniczyły w uroczystym nabożeństwie celebrowanym 
przez ks. Leszka Kleszcza

Jesteście wspaniałą enklawą, idziecie ratować wartości, to co święte dla ojczyzny i całej 
wspólnoty. Jesteście największym skarbem i cieszę się, że tyle młodych ludzi zafascynowa-
nych mundurem idzie w wasze szeregi – te słowa skierował podczas homilii do uczestników 
mszy św. ksiądz proboszcz.  

cd. na str.4

Strażacki Jubileusz

W czwartek 18 września studenci UTW w 
Ogrodzieńcu wraz z Dyrektorem MGOK - u  
Dorotą Cygan i Przewodniczącą Rady Miej-
skiej w Ogrodzieńcu Maria Lipką – Stęp-
niewską – Starostą UTW, wzięli udział w 
uroczystości zakończenia projektu pn. „Let-
nia Akademia Seniora” . Spotkanie odbyło 
się w siedzibie WSB w Dąbrowie Górniczej 
- organizatora spotkania. Partnerami wyda-
rzenia był: Urząd Miejski w Dąbrowie Górni-
czej, Pałac Kultury Zagłębia oraz Posłanka 
na Sejm RP Beata Małecka – Libera.  
Gościem honorowym spotkania była Pierw-
sza Dama Rzeczypospolitej Polskiej Anna 
Komorowska.  
Po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości i 
przemowach zaproszonych gości, obecni 
wysłuchali recitalu zespołu „Sojka Band”.
Nasi studenci dzięki pomarańczowym szali-

kom wyróżniali się z ponad dwustu słucha-
czy UTW m.in. z Dąbrowy Górniczej, Za-
wiercia, Łaz, Czeladzi i Bobrownik. Naszą 
oryginalność zauważyła również Pierwsza 
Dama, która wyraziła to w rozmowie z na-
szymi przedstawicielkami.  
Po zakończeniu uroczystości tylko nielicz-
nym udało się spotkać z Panią Prezydento-
wą Anna Komorowską. Nam się udało. Pani 
Dorota Cygan i Maria Lipka – Stępniewska 
wręczyły Pierwszej Damie egzemplarz al-
bumu pt. „Wspólna pamięć, wspólna fo-
tografia. Ogrodzieniec – portret miasta i 
mieszkańców” oraz wyjątkowy indeks dla 
Honorowej Słuchaczki Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Ogrodzieńcu Anny Komo-
rowskiej. 

Marta Bejgier

Spotkanie z Pierwszą Damą W sobotę 27 września br. o godz. 13.00 w Miejsko – Gminnym 
Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta inauguracja I roku akade-
mickiego 2014/2015 Uniwersytetu Dziecięcego w Ogrodzieńcu. 

Uniwersytet Dziecięcy już działa!
Organizatorami przedsię-
wzięcia są Wyższa Szkoła 
Biznesu w Dąbrowie Gór-
niczej oraz MGOK w Ogro-
dzieńcu pod Honorowym 
Patronatem Burmistrza 
Miasta i Gminy Andrzeja 
Mikulskiego. Uroczystość 
swoją obecność zaszczy-
cili władze i koordynatorzy 
UDO z WSB w Dąbrowie 
Górniczej, władze samo-
rządowe Gminy Ogrodzie-
niec, Dyrektor MGOK w 

Ogrodzieńcu, a przede 
wszystkim tegoroczni stu-
denci i ich rodzice.
Na początku chwila prze-
mówień, uroczyste ślu-
bowanie, a potem już 
„gwóźdź programu”, czyli 
rozdanie indeksów. Mło-
dzi naukowcy odebrali 
je z rąk Prodziekana ds. 
kształcenia ustawicznego 
WSB, pana Dominika Pe-
nara oraz Burmistrza Mia-
sta i Gminy Ogrodzieniec 

Andrzeja Mikulskiego. Po 
części oficjalnej, rozpoczął 
się wykład pt. „Pamiętaj 
chemiku młody…”, który 
wygłosił Mateusz Stocki. 
Godzinny wykład wypeł-
niony był mnóstwem do-
świadczeń z zakresu fizyki 
i chemii oraz ciekawych i 
zaskakujących ekspery-
mentów. Nasi słuchacze z 
uwagą oglądali pokaz. 

cd. na str. 4

Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności składają
Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Maria Lipka-Stępniewska

Radni
Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu

Burmistrz Miasta i Gminy
Ogrodzieniec

Andrzej Mikulski
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Na sesji Rady Miejskiej 
w dniu 10 września br. 
wpłynęły następujące 
zapytania i interpelacje 
radnych:

Kiedy zagospodarowana 
zostanie mogiła powstań-
ców na Fugasówce?
Proszę o uporządkowanie 
terenu przy przystanku w 
okolicy „Baru pod strze-
chą”. Pasażerowie busów 
wsiadają do nich ze skarpy. 
Czy da się namalować pasy 
przy tych przystankach?
Na tablicach ogłoszeń 
ukazały się ogłoszenia o 
przystąpieniu do Studium 
uwarunkowań i kierunków 
rozwoju przestrzennego 
gminy. Jednak są one za-
klejane lub zrywane, a jest 
to ważna rzecz i proszę o 
doklejanie ogłoszeń na bie-
żąco.
Mieszkańcy Podzamcza 
proszą:
o oczyszczenie i pomalowa-
nie barierki na mostku przy 
ul. Wojska Polskiego na wy-
sokości budynku nr 67,
o oczyszczenie zarastające-
go chodnika i obcięcie zwi-
sających na chodnik gałęzi 
na ul. Wojska Polskiego od 

strony Morusów,
proszę o naprawienie ubyt-
ków na chodniku oraz 
rozsypujących się krawęż-
ników na wysokości od 
sklepu pana Czaińskiego do 
sanktuarium.
Mieszkańcy pytają, czy 
poczyniono jakiekolwiek 
starania w sprawie budo-
wy zatoczki na przystanku 
autobusowym w kierunku 
Zawiercia.
Mieszkańcy proszą o na-
prawę dziur na ul. Bonerów. 
Dziury są tak rozległe i głę-
bokie, że stwarzają zagro-
żenie dla użytkowników tej 
ulicy. 
Zwracam się z ponowną 
prośbą do p. Burmistrza o 
ustanowienie pasów na ul. 
Kościuszki przy ul. Wodnej 
umożliwiające przejście pie-
szych.
Ponownie zwracam się z 
prośbą o oczyszczenie i zli-
kwidowanie dzikiego  wysy-
piska za cmentarzem.
Na ul. Krakowskiej w Pod-
zamczu brak chodnika, a 
tam gdzie by można sta-
nąć lub przejść obok jezd-
ni (b. ruchliwej) stoją słupy 
telekomunikacyjne i ener-
getyczne, czy mógłby Pan 

wystąpić do tych instytucji o 
przesunięcie ich, co umożli-
wiłoby bezpieczne przejście 
i sprawne poruszanie się 
obok jezdni.
Jak długo będą straszyć 
pokrzywione i pordzewiałe 
barierki przy ul. Wojska Pol-
skiego, pl. Jurajskim.
Co z reorganizacją ruchu na 
ul. Bonerów, oraz poprawą 
bezpiecznego wyjazdu z ul. 
Zuzanka nr 5a, 9, 9a.
Kiedy zostaną wykonane 
zatoczki na przystankach 
autobusowych przy ul. Woj-
ska Polskiego.
Kiedy zostanie naprawiony 
i oczyszczony chodnik przy 
ul. Wojska Polskiego.
Co było powodem rozebra-
nia miniatury Zamku przed 
Urzędem Miasta.
Co z ciśnieniem wody na ul. 
Firleja, oprócz braku ciśnie-
nia leci woda brudna, zanie-
czyszczona i z piaskiem.
Na ul. Wojska Polskiego 
w rejonie Hotelu Boner po 
opadach stoi woda, brak 
odpływu, jeżeli przyjdą przy-
mrozki, będzie bardzo nie-
bezpiecznie.
Co z dzikimi wysypiskami 
przy drodze od Cmentarza 
do Podzamcza i na drodze 
Podzamcze – Bzów.
Co z obniżką opłat za śmie-
ci.

Odpowiedzi Burmistrza:
Postaramy zająć się mogiłą 
powstańców styczniowych 
przed Świętem Zmarłych.
Problem z wsiadaniem do 
autobusu na przystanku 
na Fugasówce zostanie 
rozwiązany w najbliższym 
czasie. Jestem po rozmo-
wach z Powiatowym Za-
rządem Dróg, który obiecał 
wykonać niezbędne prace 
w obrębie przystanku, dzię-
ki którym pasażer będzie 
mógł wsiadać i wysiadać 
bez problemu 
W chwili obecnej nie ma 
zgody na przejście dla pie-
szych, dopóki nie będzie 
chodnika po drugiej stronie. 
W tej sprawie wypowiadała 
się Policja i zarządca drogi.
Ogłoszenia urzędowe na 
tablicach na terenie gminy 
będą na bieżąco uzupeł-
niane.
Ulica Wojska Polskiego jest 
w utrzymaniu Powiatowego 
Zarządu Dróg w Zawierciu. 
Część barierek przy Placu 
Jurajskim jest już wykona-
na, a pozostała będzie w 
najbliższym czasie.
Naprawę ubytków na ulicy 
Bonerów przekażę do ZGK.
Pasy dla pieszych będą wy-
konane przy reorganizacji 
ruchu na ulicy Kościuszki.
Sprawę dzikiego wysypiska 
za cmentarzem przekażę 

do ZGK. 
Złożyliśmy do Starostwa 
Powiatowego projekt re-
organizacji ruchu dla całej 
sieci dróg gminnych w gmi-
nie i czekamy na zatwier-
dzenie ich przez starostę 
zawierciańskiego. Po po-
zytywnym zaopiniowaniu 
będziemy etapami przepro-
wadzać zmiany oznakowa-
nia, jednak nie wcześniej. 
Dla poprawy bezpiecznego 
wyjazdu na ul. Zuzanka za-
planowane jest lustro.
Miniatura zamku, która sta-
ła przy UMiG został usu-
nięta, ponieważ utrudniała 
widoczność przy wyjeździe 
z parkingu i była w złym 
stanie technicznym. Gdy 
zaczęliśmy remont placu 
przed urzędem pojawiały 
się liczne głosy mieszkań-
ców, aby tę makietę usu-
nąć.  Zaczęliśmy wówczas 
szukać dokumentacji tech-
nicznej, ale okazało się, że 
jej nie ma, a ustawienie było 
samowolą budowlaną, bez 
jakichkolwiek uzgodnień.  
Makieta postawiona została 
w pasie drogowym i znacz-
nie ograniczała widoczność 
dla wyjeżdżających samo-
chodów. Ponadto na bu-
dowli pojawiły się pęknięcia, 
które z czasem mogłyby 
się powiększać, co groziło 
zawaleniem. Często bawiły 

się tam dzieci i mogło to być 
dla nich niebezpieczne. Fir-
ma, która rozbierała obiekt 
stwierdziła, że nie posiadał 
on żadnych umocnień ani 
fundamentów. Zadecydo-
waliśmy o rozbiórce, gdyż 
w razie wypadku gmina 
ponosiłaby konsekwencje. 
Na tym miejscu urządzimy 
zieleniec, który ozdobi plac.
Ciśnienie wody na ul. Firleja 
powinno niebawem popra-
wić się, gdyż ZGK wymienia 
fragment wodociągu i bu-
dowana jest stacja hydrofo-
rowa, co poprawi ciśnienie 
w sieci.
Interpelacje w sprawie prac 
na ul. Wojska Polskiego 
przekażę do ZGK.
Sprawę zalegającej wody po 
opadach przekażę do ZGK, 
być może trzeba oczyścić 
sieć od ul. Wojska Polskiego i 
Krakowskiej.
Musimy wyjaśnić, czy moż-
na sfinansować sprzątanie 
dzikich wysypisk z pieniędzy 
z tytułu opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunal-
nymi. 
Obniżki za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi 
byłyby na poziomie 20-30 
groszy. W związku z tym 
warto rozważyć propozycję 
przeznaczenia tych środ-
ków na walkę z dzikimi wy-
sypiskami.

Podczas sesji Rady 
Miejskiej w Ogrodzień-
cu w dniu 30 września 
wpłynęły następujące 
zapytania radnych:

Na Markowiźnie została 
ustawiona tablica ogłoszeń 
w złym miejscu. Nie zostało 
to skonsultowane z sołty-
sem. Trzeba ją ustawić w 
dobrym, dostępnym dla 
wszystkich miejscu.
Jest problem z wjazdem 
od ulicy Poniatowskiego 
na ścieżkę pieszo-rowero-
wą, który został zniszczony 
przez kosiarkę z wysięgni-
kiem.
Proszę o podanie do pu-
blicznej wiadomości do 
kiedy można zgłaszać po-
prawki do Planu zagospo-

darowania przestrzennego.
Odpowiedzi Burmistrza:
Poproszę ZGK o ustawie-
nie tablicy we wskazanym 
przez sołtysa miejscu na 
Markowiźnie.
Za drożność przepustu 
przy wjeździe do nierucho-
mości odpowiada właści-
ciel nieruchomości. Nato-
miast za stan techniczny 
poboczy  odpowiada za-
rządca drogi – Powiatowy 
Zarząd Dróg, który je  wy-
kasza na zlecenie Zarządu 
Dróg Wojewódzkich. 
W październikowym wyda-
niu GO podamy harmono-
gram do nowego studium 
zagospodarowania prze-
strzennego, aby właścicie-
le gruntów mogli wnosić 
wnioski do korekty.

Gmina Ogrodzieniec w dniu 06.08.2014 roku podpisała 
umowę z Pracownią Architektoniczno – Urbanistyczną 
GARD z Łodzi z Gminą Ogrodzieniec na opracowanie Stu-
dium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Ogrodzieniec wraz ze Studium Krajo-
brazu w granicach Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” 
i Studium Komunikacyjnym. 
W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców o termin 
uchwalenia studium przedstawiamy uproszczony harmo-
nogram prac:
- na początku września Wykonawca przygotował zawia-
domienia dla instytucji celem uzyskania uzgodnień, ogło-
szenie prasowe, które zostało opublikowane 5.09.2014 r. 
w Dzienniku Zachodnim - Tygodnik Zawiercie i obwiesz-
czenie o przystąpieniu do sporządzania Studium, które 
zostało umieszczone na Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Ogrodzieniec, tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec oraz na tablicach ogłoszeniowych na 
terenie całej gminy. 
- do dnia 26 września wpływały do Urzędu Miasta i Gmi-
ny wnioski zainteresowanych właścicieli dodo tyczące 
zmiany studium,
- ostatnim tygodniu września Wykonawca był na terenie 
gminy i wykonał  inwentaryzację analizę danych wyjścio-
wych. 
- po wykonaniu analiz Wykonawca sporządzi Studium 
Krajobrazu, które zostanie zaprezentowane Radnym Rady 
Miejskiej pod koniec października.
- w grudniu Wykonawca przygotuje opracowanie ekofi-
zjograficzne i koncepcję Studium Uwarunkowań i Kierun-

ków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ogrodzie-
niec. 
- po rozpatrzeniu wniesionych uwag do Studium, Wy-
konawca przygotuje skorygowaną koncepcje Studium i 
prognozę oddziaływania na środowisko, które w kwietniu 
2015 zostaną wysłane do dalszych uzgodnień i opinii. 
- po rozpatrzeniu otrzymanych uzgodnień i opinii, skory-
gowane Studium i prognoza oddziaływania na środowisko 
w czerwcu 2015 roku zostaną wyłożone do publicznego 
wglądu podczas którego mieszkańcy będą mogli zapo-
znać się z przyjętymi w Studium rozwiązaniami, wnieść 
uwagi i uczestniczyć w dyskusji publicznej. 
- Wykonawca przeanalizuje wniesione uwagi i we wrze-
śniu 2015 roku przygotuje rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag. 
- pod koniec września 2015 roku planujemy przedsta-
wić Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie uchwale-
nia Studium 
- uchwalone Studium Uwarunkowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy Ogrodzieniec i do-
kumentacja prac planistycznych na przełomie września 
i października 2015 r. zostaną przekazane Wojewodzie 
Śląskiemu i ocenione pod względem zgodności z przepi-
sami prawnymi.
- po pozytywnej weryfikacji uchwały przez nadzór prawny 
Wojewody Śląskiego i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego oraz jego uprawomocnieniu do-
kument stanie się obowiązującym.

UMiG Ogrodzieniec

Nowe Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Ogrodzieniec

Radni Pytają

Seniorze przebudź się!
Nie zamykaj się w czterech ścianach!
Wyjdź do ludzi!
Zapukaj do drzwi UTW!
Masz szanse tu zmienić swoje życie.
Poznać nowych przyjaciół,
Zrobić coś dla siebie i innych. 
Doskonalić swój umysł i ciało
Zwyczajnie być, po prostu żyć.

M. Guzik
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z notatnika burmistrza...

We wrześniu odbył się 
cykl zebrań sołeckich w 
sprawie funduszu sołeckie-
go na rok 2015. Zebrania z 
udziałem Burmistrza odbyły 
się w dniach:  4 września 
w Gieble Kolonii, 7 wrze-
śnia w Gieble, 9 września w 
Kiełkowicach,  11 września 
w Fugasówce, 12 wrze-

śnia w Ryczowie Kolonii, 
15 września  w Ryczowie, 
16 września w Żelazku, 18 
września w Podzamczu, 
19 września w Gulzowie. 
Zebranie w Mokrusie zo-
stało zwołane na dzień  22 
sierpnia br., w godzinach, 
w których odbywały się 
uroczystości w Ogrodzień-

cu związane ze Świętem 
Gminy. Z tego powodu 
burmistrz nie mógł uczest-
niczyć w zebraniu. 
5 września w szkołach, 
filiach Biblioteki Publicznej 
i MGOK odbyło się Naro-
dowe Czytanie „Trylogii” 
H.Sienkiewicza w ramach 
akcji ogłoszonej przez Kan-
celarię Prezydenta RP.
16 września odbył się 
przegląd gwarancyjny ul. 
Olkuskiej po trzech latach 
jej eksploatacji. W spotka-
niu brali udział przedstawi-
ciele Urzędu Miasta i Gmi-
ny Ogrodzieniec, Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w 
Katowicach i wykonawcy 
robót. W trakcie kontroli za-
kwalifikowano  kilkanaście 
studzienek kanalizacyjnych 
do reklamacji. Naprawy 
zostaną wykonane przez 
wykonawcę w ramach 
gwarancji. 
18 września odbyło się 
posiedzenie Rady Progra-
mowej LGD Perła Jury, na 

którym pozytywnie roz-
patrzono wniosek Gminy 
Ogrodzieniec o dofinan-
sowanie remontu ulicy 
Zamkowej w Podzamczu 
i rekomendowano go do 
dofinansowania ze środ-
ków PROW. Jeżeli wniosek 
zostanie pozytywnie zwery-
fikowany przez Urząd Mar-
szałkowski, to w przyszłym 
roku ul.Zamkowa zostanie 
przebudowana na odcinku 
od Placu Jurajskiego do 
wejścia głównego na za-
mek. 
19 września w Urzędzie 
Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec podpisano umowę 
na remont ulicy Krótkiej na 
Fugasówce. Przewidywany 
termin zakończenia prac – 
20 listopada br.
20 września odbyły się 
uroczystości związane z 
jubileuszem 50-lecia Koła 
Łowieckiego „Antylopa” w 
Chechle. Koło Antylopa ma 
swoje łowiska na części te-
renu gminy Ogrodzieniec, 

sąsiadującej z gminą Klu-
cze. 
27 września w MGOK 
odbyła się inauguracja 
pierwszego roku Uni-
wersytetu Dziecięcego w 
Ogrodzieńcu prowadzone-
go przez MGOK i Wyższą 
Szkołę Biznesu z Dąbrowy 
Górniczej. W obecności 
rodziców, przedstawicie-
li samorządu gminnego, 
pracowników MGOK,  aktu  
Immatrykulacji  czyli przy-
jęcia w poczet studentów 
dokonali:  Pan Dominik Pe-
nar - Prodziekan ds.Kształ-
cenia Ustawicznego WSB 
oraz Burmistrz Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec  - An-
drzej Mikulski. Słuchaczami 
UD są dzieci w wieku od 6 
do 12 lat, a w ramach dzia-
łalności zaplanowane są 
wykłady i zajęcia z różnych 
dziedzin nauki. Wykład In-
auguracyjny pn. „Pamiętaj 
chemiku młody …” wygłosił 
Pan Mateusz Stocki.
27 września w Ryczo-

wie odbyły się uroczysto-
ści związane z 85-leciem 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej, jednej z najstarszych 
jednostek w naszej gmi-
nie.
30 września w sali narad 
odbyła się kolejna, 58 se-
sja Rady Miejskiej w Ogro-
dzieńcu. Podjęto m.in. 
uchwały w sprawie przyję-
cia Strategii Rozwiązywa-
nia Problemów Społecz-
nych Gminy Ogrodzieniec 
na lata 2014-2020, udzie-
lenia pomocy rzeczowej 
dla Powiatu Zawierciań-
skiego na realizację zada-
nia publicznego związa-
nego z budową chodnika 
wzdłuż ulicy Turystycznej 
w miejscowości Kiełko-
wice oraz przekazaniem 
na ten cel materiałów bu-
dowlanych,  w sprawie 
zmiany w planach docho-
dów i wydatków w budże-
cie Gminy Ogrodzieniec 
na 2014 rok,  w sprawie 
zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy 
Ogrodzieniec na lata 2014 
– 2023.

Mamy swój plan na przyszłość i od kilku lat konsekwentnie 
go realizujemy, a opiera się na terenach poprzemysłowych 
byłej Cementowni „Wiek”, które zakupiliśmy w 2009 roku. 
Założyliśmy wówczas, że zaprojektujemy na nich nowe 
działki inwestycyjne i zaprosimy do ich nabycia przedsię-
biorców. Są bardzo atrakcyjne, bo znajduje się przy nich 
Główny Punkt Zasilania 2x110 kV, dużej średnicy gazociąg 
średniego ciśnienia, wodociąg oraz nowa oczyszczalnia 
ścieków, a w odległości ok. 2 km jedyny w Polsce rurociąg 
tlenu O2 umożliwiający dostarczenie tego gazu w dużych 
ilościach do celów technologicznych. Jeśli dodać, że za 
kilka lat w ich pobliżu będzie obwodnica Zawiercia, to 
atrakcyjność jest jeszcze większa. Niezwłocznie po zaku-
pie gruntów przystąpiliśmy do projektowania nowej prze-
strzeni gospodarczej. Dzięki dotacji od Ministra Gospodar-
ki zleciliśmy specjalistycznej firmie opracowanie studium 
atrakcyjności i klimatu inwestycyjnego naszych terenów, 
zleciliśmy również kompleksowe badania gruntu, jego 
nośności pod kątem wznoszenia przyszłych budynków 
oraz ustalenia poziomu wód gruntowych. Z obszernego 
materiału wyjściowego grupa architektów i projektantów 
zaproponowała różne warianty zagospodarowania działek 
uwzględniające podziały geodezyjne oraz lokalizację przy-
szłych budynków i hal. Po przedstawieniu propozycji do 
publicznej dyskusji z udziałem przedsiębiorców, samorzą-
du gminnego, organizacji pozarządowych i mieszkańców 
w dniu 26 kwietnia 2013 r. Rada Miejska w Ogrodzieńcu 
uchwałą XXXVII/302 przyjęła do dalszych prac projekto-
wych wariant przewidujący wybudowanie nowej drogi do-
jazdowej do terenów przez działkę po byłej IZOLACJI oraz 
wybudowanie na wysokości firmy SPAMET jej skrzyżowa-
nia z drogą wojewódzką DW791 (ul.Kościuszki). 
W międzyczasie przy dużym zaangażowaniu Starostwa 
Powiatowego w Zawierciu udało się oczyścić teren po 
byłym „eternicie” co zezwoliło nam na zaplanowanie tej 
drogi. W ciągu kolejnego półtora roku wykonana została 

kompletna dokumentacja i udzielono nam pozwolenia na 
budowę nowego układu komunikacyjnego, kanalizacji sa-
nitarnej, odwodnienia, sieci teletechnicznej oraz oświetle-
nia i dziś jesteśmy gotowi do uzbrajania naszych terenów 
inwestycyjnych. Pozostaje kwestia finansowania budowy 
tej infrastruktury …. Ale mamy dla Czytelników dobrą wia-
domość: w latach 2005-2020 będą fundusze europejskie 
na przywrócenie do ponownego wykorzystania terenów 
po zlikwidowanych zakładach. Złożyliśmy już wiosną tego 
roku odpowiedni wniosek do Urzędu Marszałkowskiego 
o ujęcie naszych projektów w ramach tzw. Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych i jest na liście podstawowej 
do realizacji, a rozpoczęcie budowy planowane jest na II 
półrocze 2015 roku. Czynimy starania, aby część nowych 
terenów inwestycyjnych została włączona do Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na sesji w dniu 23 kwiet-
nia 2014 r. Rada Miejska w Ogrodzieńcu przyjęła uchwałę 
LIII/401/2014 w tej sprawie. Obecnie  kończymy komple-
towanie dokumentów i jeszcze w październiku przekaże-
my je do Zarządu Katowickiej SSE, który zgodnie z usta-
wą o strefach ekonomicznych jest uprawniony do złożenia 
odpowiedniego wniosku do Ministra Gospodarki. Mam 
nadzieję, że odpowiedź będzie pozytywna i przyszli inwe-
storzy otrzymają prawo do ulg podatkowych w zamian za 
obowiązek tworzenia nowych miejsc pracy i wybudowania 
na tym terenie nowych zakładów. 
Jak ma wyglądać przyszła Ogrodzieniecka Strefa Inwe-
stycyjna pokazujemy w dołączonym do Gazety Ogrodzie-
nieckiej  dodatku, który przedstawia dokonania ostatnich 
czterech lat, a w jednym z punktów nawiązuje do Projektu 
„Jurajska kraina nieograniczonych możliwiości”. Projekt 
otrzymał dofinansowanie ze środków europejskich w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ, Priory-
tet 1 – „Badania i rozwój technologiczny (B+R)”.

Andrzej Mikulski
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Tereny inwestycyjne w Ogrodzieńcu naszą szansą
Jak planować przyszłość gminy? Co będzie stanowiło o jej gospodarczej sile za kilka, 
może kilkanaście lat? Te pytania zadaje sobie każdy samorząd i podporządkowuje im 
każde swoje działanie. Nas również, przy układaniu kolejnych budżetów gminy, nie-
ustannie nurtuje pytanie o zadania służące rozwojowi gospodarczemu i poprawie sytu-
acji na rynku pracy. 

W ostatnich tygodniach wykonany został remont oświetle-
nia Placu Wolności w Ogrodzieńcu. Przestarzałe i  nieefek-
tywne lampy zostały wymienione na oprawy nowego typu, 
które dają więcej światła i są energooszczędne. Poprzed-
nia instalacja oświetleniowa, budowana w II połowie lat 
90., była bardzo zużyta i przestarzała. Nowe lampy oświe-
tlają płytę skweru, teren wokół Domu Kultury, plac zabaw 
dla dzieci, parkingi za budynkiem urzędu i „trójbudynku”.

JP

Nowe 
oświetlenie na 
Placu Wolności
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Po nabożeństwie jednost-
ki udały się na plac przed 
remizą, gdzie nastąpiły ofi-
cjalne ceremonie – raport, 
przegląd jednostek i pod-
niesienie flagi na maszt. 
Prowadzący ceremonię  
Komendant Miejsko-Gmin-
ny OSP  Henryk Karcz po-
prosił Burmistraz Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec  An-
drzeja Mikulskiego, który 
pełni funkcję Prezesa Za-
rządu Miejsko-Gminnego 
ZOSP RP w Ogrodzieńcu, 
o powitanie wszystkich 
gości, wśród których byli 
m.in.: gen. Zbigniew Meres 
– senator RP, wiceprezes 
Zarządu Głównego OSP 
RP, przedstawiciele władz 
powiatu zawierciańskiego, 
gminy Ogrodzieniec -  prze-
wodnicząca i radni Rady 
Miejskiej w  Ogrodzieńcu 
oraz dyrektorzy i kierow-
nicy jednostek gminnych, 
przedstawiciele organizacji 
społecznych i mieszkańcy. 
Wśród gości był również 
pan Stefan Kajdan, miesz-

kaniec ocalały z Pacyfikacji 
w lutym 1944r. i strażacy z 
OSP Rokitno Szlacheckie.
Po powitaniu gości uczczo-
no minutą ciszy druhów,  
którzy „odeszli na wieczną 
służbę” , a następnie Zofia 
Adamusińska  przedstawiła 
rys historyczny jednostki.
W uznaniu zasług za cało-
kształt pracy społecznej w 
tym dniu odznaczeni zostali 
Krzyżem Koronnym zasłu-
żeni działacze i członkowie 
OSP: Zygmunt Bąk, Stefan 
Grzanka, Stanisław Uliniarz, 
Janusz Grzesiak, Michał 
Półkoszek, Andrzej Żak. 
Honorowym Krzyżem za 
zasługi odznaczeni zostali: 
Zofia Adamusińska, Marek 
Bednarz, Krzysztof Gruca, 
Dorota Grzesiak, Stanisław 
Janus, Arkadiusz Roch, 
Feliks Wójcik, Grzegorz 
Żak, Kazimiera Żak. Listem 
gratulacyjnym Zarządu 
Oddziału M-G ZOSP RP 
w Ogrodzieńcu wyróżnieni 
zostali: Zofia Adamusińska, 
Andrzej Żak, Janusz Grze-

siak, Michał Półkoszek. 
Jesteście tymi, którzy są na 
pierwszej linii w akcjach ra-
towniczych, niosąc pomoc 
w pożarach, powodziach, 
zawiejach i zamieciach. 
Dobrze przygotowani, wy-
szkoleni strażacy ochotnicy 
są podstawowym filarem, 
który zapewnienia bezpie-
czeństwo ludziom i mieniu 
społecznemu. Jest to także 
zasługa strażaków senio-
rów, którzy dzielą się swym 
doświadczeniem z młody-
mi  druhami. Cieszę się, że 
mogę z wami ten jubileusz 
świętować – zwrócił się do 
strażaków gen. Zbigniew 
Meres, senator RP.
Podziękowania straża-
kom złożył także Burmistrz 
Ogrodzieńca Andrzej Mi-
kulski. 
Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej  w Ryczo-
wie to  jedna z najstarszych 
organizacji w naszej gminie. 
Jesteście zawsze gotowi 
nieść pomoc potrzebu-
jącym. Poświęcacie swój 
czas i życie rodzinne. Dzię-
kuję wam za to zaangażo-

wanie, gotowość i sumien-
ność w wykonywaniu tej 
pięknej służby – powiedział 
Burmistrz, który pogratu-
lował jubileuszu i życzył 
pomyślności dla całej jed-
nostki.
W drugiej części uroczysto-
ści wszyscy zostali zapro-
szeni na koncert Orkiestry 
Dętej pod kierunkiem Zbi-
gniewa Czaja oraz zabawę 
taneczną z zespołem Pre-
stiż. Goście wpisali się do 
księgi pamiątkowej OSP 
Ryczów. 

Joanna Piwowarczyk

Najaktywniejsze dzieci wykładowca zapraszał na środek 
sali, by asystowały przy doświadczeniach. Wykład podo-
bał się i dzieciom, i dorosłym, którzy z uwagą oglądali i słu-
chali prelekcji. Na zakończenie na naszych najmłodszych 
studentów czekał słodki poczęstunek przygotowany przez 
„Kawiarnię u Giena” oraz wystawa geologiczna pt. „Jura 
Ogrodzieńca i okolic”, którą przygotował i zaprezentował 
Marek Trzepla – mieszkaniec Ogrodzieńca, z wykształce-
nia geolog, a miłośnik przyrody z zamiłowania.
Wspaniała sobota, pełna uśmiechów dzieci i rodziców, ale 
także nauki, przeszła do historii. 
I oficjalnie ruszyło nasze kolejne przedsięwzięcie, tym ra-
zem skierowane dla najmłodszych. Jesteśmy dumni z na-
szych studentów i już dziś zapraszamy na kolejny wykład 
Uniwersytetu Dziecięcego w Ogrodzieńcu pt. „To nie jest 
koniec świata, czyli jak żyją nasi rówieśnicy w odległych 
krajach”, który odbędzie się 8 listopada 2014r. o godz. 
12.00. Przypominamy, że  wszystkie wykłady odbywają 
się w sali MGOK w Ogrodzieńcu. 

Marta Bejgier
MGOK Ogrodzieniec

Strażacki Jubileusz cd. ze str.1 Uniwersytet Dziecięcy już działa! dokończenie ze str.1

Składam serdeczne podziękowania dla Andrzeja Mikulskiego - Burmistrza  
Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Henryka Karcza – radnego Powiatu Zawierciań-

skiego, Zofii Adamusińskiej i Janusza Grzesiaka  - radnych Rady Miejskiej  
w Ogrodzieńcu, ks. Leszka Kleszcza – proboszcza parafii NMP w Ryczowie,  

Strażaków z OSP Ryczów i z jednostek z terenu miasta i gminy Ogrodzieniec 
oraz delegacji z OSP Rokitno Szlacheckie za udział, przygotowanie i pomoc  

w organizacji obchodów 85-lecia powstania OSP Ryczów.  Szczególne  
podziękowania pragnę skierować do sympatyków i osób wspierających  

działalność OSP Ryczów  za wszelką pomoc i zaangażowanie w rozwój jednostki.

dh Andrzej Żak
Prezes OSP Ryczów

19 września w Przedszkolu w Ogrodzieńcu odbyło się 
święto z okazji Dnia Przedszkolaka. W tym dniu czekało 
na dzieci mnóstwo niespodzianek. Przedszkolaki ubra-
ne w kolorowe czapeczki od rana świętowały w swoich 
pięknie przystrojonych salach, tańcom i śpiewom nie było 
końca. Po zabawie tanecznej czekała na dzieci główna 
atrakcja dnia- pokaz magicznych sztuczek w wykonaniu 
Magika Andrzeja oraz jego uroczej asystentki. Iluzjonista 
zaprezentował wiele interesujących sztuczek magicznych 
oraz zaprosił do wspólnego czarowania przedszkolaki. 
Pokaz sztuczek magicznych okazał się wspaniałym prze-
życiem dla dzieci, które były oczarowane umiejętnościami 
magika. Po występie iluzjonisty dzieci otrzymały słodki po-
częstunek, który spałaszowały  z apetytem.  Sprzyjająca 
aura pozwoliła na kontunuowanie obchodów Dnia Przed-
szkolaka na świeżym powietrzu. Na zakończenie święta,  
każdy Przedszkolak otrzymał balonik, z którym dumnie 
pomaszerował do domu podzielić się z rodziną wrażeniami  
z tego uroczego dnia.

Ilona Rybińska

Dzień
Przedszkolaka
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Sezon turystyczny powo-
li się kończy. Co się aktu-
alnie dzieje  się na Zam-
ku Ogrodzienieckim?
Faktycznie, okres wzmożo-
nego ruchu turystycznego 
oraz imprez plenerowych 
zakończył się razem z wa-
kacjami. Ale u nas wcale nie 
jest spokojnie.  Jesteśmy 
w trakcie realizacji dwóch 
projektów związanych z 
zamkiem, a dopiero co  w 
czerwcu zakończyliśmy re-
alizację dużego projektu. 

Jaki to projekt? 
Przez cały rok 2013 i pierw-
szą połowę roku 2014 
trwały prace moderniza-
cyjne na Zamku Ogrodzie-
nieckim. Ich efektem jest 
nowa jednokierunkowa tra-
sa zwiedzania  na obiekcie, 
drewniane ganki na Murze 
Kurtynowym i wyremonto-
wana spora część murów 
zamkowych, m.in. w połu-
dniowym skrzydle - Kurzej 
Nodze.   Szalety publiczne 
pod zamkiem,  z okrop-
nego bunkra, jakim były 
jeszcze w zeszłym roku, 
przeobraziły się w efektow-
ny przybytek na miarę XXI 
wieku.  Spółka „Zamek”,  
pozyskała  na ten cel czę-
ściowe dofinansowanie ze 
środków unijnych.   Koszt 
całego projektu wyniósł po-
nad 1,6 mln złotych.

Skąd pochodzą środki 
na te działania?
Środki pozyskujemy z 
funduszy zewnętrznych, 
unijnych i nie tylko. W za-
leżności od konkursu, a 
także rodzaju projektu,  
pozyskujemy od 40 % do 
85 % kosztów kwalifikowa-
nych zadania, co oznacza, 
że pozostałą wartość  oraz 
wszystkie koszty niekwalifi-
kowane, musimy sfinanso-

wać we własnym zakresie. 
Są  to duże kwoty, więc 
czasami nie wystarczają 
środki bieżące i  musimy 
posiłkować się kredytami 
zaciągniętymi na realizację 
projektu.

To nie jest pierwszy pro-
jekt realizowany przez 
Spółkę „Zamek” ze środ-
ków  unijnych?
To prawda, w 2012  i 2013 
r. przy współfinansowaniu 
unijnym rozbudowaliśmy 
dawny hotelik Boner w 
Podzamczu. Teraz jest to 
nowocześnie wyposażony 
obiekt -  Gościniec pod Lilij-
ką, specjalizujący się w ob-
słudze  grup szkolnych od-
wiedzających naszą gminę 
i Jurę.  Koszt tego projektu 
wyniósł ostatecznie około 
1,5 mln zł.

A co się teraz dzieje na 
Zamku? 
Od czerwca  trwają prace 
remontowe na zamku w 
pomieszczeniu Biblioteki 
Bonerów i jednej ze ścian 
przy Dziedzińcu Pańskim. 
Prace te realizowane są 
przy współudziale finan-
sowym  Śląskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora 
Zabytków.  Wraz z pracami 
towarzyszącymi koszt tego 
zakresu wyniesie około 200 
tys. zł.
Ponadto  Spółka „Zamek” 
otrzymała dofinansowanie 
na realizację projektu pn.: 
„Rozwój infrastruktury oko-
łoturystycznej przy Zamku 
Ogrodzienieckim w Pod-
zamczu”. W ramach tego 
projektu wykonana zosta-
nie  iluminacja oświetlenio-
wa zewnętrznych murów 
całego założenia zamkowe-
go wraz z murami obwodo-
wymi i wkomponowanymi 
w nie skałami. Częścią tego 

projektu jest również zago-
spodarowanie terenu przy 
szaletach publicznych pod 
Zamkiem. 
Na bieżąco realizujemy 

również inne mniejsze za-
dania i remonty, które fi-
nansujemy w 100 % we 
własnym zakresie. Bardzo 
często towarzyszą one 
właśnie realizacji jakiegoś 
projektu, ale wykraczają 
poza jego zakres albo wy-
nikają z sytuacji awaryjnej 
i wymagają podjęcia dzia-
łań natychmiastowych. W 
ciągu trzech ostatnich lat 
wykonaliśmy takich prac na 
prawie 100 tys. zł. W tym 
roku  i następnym zapla-
nowaliśmy kolejne roboty 
związane z murami obwo-
dowymi.

Proszę powiedzieć więcej 
na temat iluminacji zamku.
Dzięki realizacji tego pro-
jektu  nasz najważniejszy 
zabytek w gminie będzie 
prezentował się bardzo 
efektownie również w po-
rze wieczorno – nocnej. W 
ramach projektu zostanie 
ponadto zagospodarowany 
teren  przy niedawno wy-

remontowanych szaletach 
publicznych pod zamkiem. 
Dzięki temu przestrzeń wo-
kół zamku zostanie upo-
rządkowana, uczytelnione 

zostaną ciągi komunika-
cyjne, powstaną miejsca 
postojowe w tym również  
miejsce postojowe dla 

osób niepełnosprawnych, a 
przed zamkiem pojawią się  
elementy małej architektury 
w postaci ławek i koszy na 
śmieci.
Prace związane z realizacją 
tego zadania rozpoczęły się 
we wrześniu 2014 r..  Pro-
jekt ma zostać zrealizowa-
ny do końca czerwca 2015 
roku, ale, o ile okoliczności 
i aura będą sprzyjały, jest 
szansa, że zamek zosta-
nie oświetlony jeszcze tej 
jesieni! Projekt  wartości 
459.501,89 zł. jest realizo-
wany  przez „Zamek” Sp. 
z  o.o.  w Ogrodzieńcu  w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 
2007-2013 r.

Czy Spółka posiada jakiś 
plan rozwoju naszego 
bezcennego zabytku?
Tak, w 2011 roku opraco-

waliśmy i zatwierdziliśmy 
od konserwatora projekt 
kompleksowego remontu 
Zamku Ogrodzienieckiego 

i niezbędnych prac ada-
ptacyjnych. Mamy również 
na ten zakres ważne po-
zwolenie na budowę.  Jest 
to całościowa ogólna wizja 
rozwoju i remontu zamku, 
którą konsekwentnie reali-
zujemy, dostosowując się 
do ogłaszanych konkur-
sów i możliwości finanso-
wych. Modernizacja trasy 
turystycznej to był pierwszy 
etap, jaki zrealizowaliśmy. 
Oświetlenie zamku to  etap 
drugi. Sukcesywnie reali-
zujemy remont murów wg 
przyjętego w tej dokumen-
tacji programu postępowa-
nia konserwatorskiego. 
Ponadto posiadamy uzgod-
nioną z konserwatorem 
koncepcję rekonstrukcji 
stajni i wozowni na terenie 
przedzamcza, a także kon-
cepcję adaptacji dawnych 
spichlerzy, pomieszczenia 
kuchni kurnej i studni do 
celów konferencyjno – wy-
stawowych. Są to  jednak 
na razie tylko założenia, 
które wymagają opracowa-
nia i uzgodnienia w wersji 
projektowej. W najbliższym 
czasie powstaną również  
projekty nowoczesnych 
multimedialnych wystaw, 
jakie chcemy zorganizować 
w zamkowych wnętrzach. 
Te ostatnie z wymienionych 
prac to plany, na które bę-
dziemy szukać środków 
finansowych.  Z niecierpli-
wością czekamy na nowe 
konkursy w ramach RPO 
WSL. Chcemy być  gotowi 
kiedy zostaną ogłoszone.

Zamek się zmienia...
To prawda, na zamku już 
zaszły spore zmiany, a 
szykują się jeszcze więk-
sze. Nie da się tego zrobić 
ot, tak, przez pstryknięcie 
palcem. Wszystkie zmiany 
wymagają czasu, środków 
finansowych  i bardzo dużo 
pracy. Efekty doceniają tu-
ryści, otrzymujemy dużo 
pozytywnych komentarzy 
i opinii na temat tego co 
dzieje się na samym Zam-
ku. Kto tu nie był ostatnio, 
musi koniecznie nadrobić 
zaległości. W tym roku Za-
mek będzie otwarty dla 
zwiedzających do końca 
jesieni.

Warto dodać, że nowe in-
westycje generują nowe 
miejsca pracy – obecnie 
Spółka zatrudnia ponad 30 
osób. 

Rozmawiała 
Joanna Piwowarczyk

Nowe inwestycje zmieniają Zamek Ogrodzieniecki
Kilka pytań do Iwony Pakuły-Błoch, prezesa Spółki „Zamek” w Ogrodzieńcu
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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
 Wiązanka na trumnę i wieniec - gratis! 

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

Do każdego badania zestaw prezentów niezbędny 
dla Twojego samochodu.

USŁUGI
ASENIZACYJNE

BART-POL
F.H.U.

tel. 500 709 342

wywóz nieczystości płynnych

Ryczów ul.Ogrodzieniecka 7

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

NAGROBKI GRANITOWE - n i s k i e  c e n y
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Lubisz nieść pomoc
osobom starszym?  

Zgłoś się do nas 
i wyjedź jako Opiekun/ka do Niemiec. 

Z Promedica24 pewna praca cały rok! 

Częstochowa, ul. Śląska 22 lok.2
tel.: 519 690 504

ZUMBA
poniedziałek godz. 19.00 – 20.00
czwartek godz. 19.30 – 20.30 w sali tanecznej MGOK 
Prowadząca Agata Wdowik

Aerobik – Tańczące Mamy!
poniedziałek godz. 17.00 – 18.30
sala taneczna MGOK 
Prowadząca Martyna Brożek - Zajęcia BEZPŁATNE!

MGOK w Ogrodzieńcu zaprasza na zajęcia gimnastyczno – taneczne
Warsztaty taneczne z elementami SALSY
poniedziałek godz. 15.30 – 16.30
sala taneczna MGOK
Prowadzący Witold Sobczak
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INFORMACJA
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec

z dnia 7 października 2014 r.

o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu, Rady Powiatu Zawierciańskiego, Sejmiku Województwa Ślą-
skiego i Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmi-
strza, prezydenta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek należy 
złożyć najpóźniej do 9. dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 listopada 2014 r. 
Wniosek może być złożony pocztą, lub przez dowolną osobę w urzędzie gminy. Wniosek 
musi być podpisany przez wnoszącego o sporządzenie aktu pełnomocnictwa lub przez 
osobę mającą być pełnomocnikiem w przypadku, gdy wnioskujący nie może lub nie umie 
podpisać wniosku.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania 
ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy;
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej 
niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Do wniosku należy dołączyć:
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa,
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia nie-
pełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie bę-
dzie miał ukończonych 75 lat.
Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym 
miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporzą-
dzenie przed wójtem (burmistrzem, prezydentem) lub przed innym pracownikiem urzędu 
gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta) do sporządzania aktów peł-
nomocnictwa do głosowania.
Wyborca ma prawo cofnąć pełnomocnictwo:
1) głosując osobiście, jeśli nie zagłosował przed nim jego pełnomocnik (głosowanie oso-
biste unieważnia pełnomocnictwo);
2) składając stosowne oświadczenie: 
- wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi), najpóźniej do 14 listopada 2014 r.
- właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, jeśli nie zagłosował wcze-
śniej jego pełnomocnik (głosowanie osobiste unieważnia pełnomocnictwo).

B u r m i s t r z
Miasta i Gminy

dr inż. Andrzej Mikulski

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec

z dnia 3 września 2014r.

w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgach wybor-
czych, numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wybor-
czych oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
 Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy 
(Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr 
XXVIII/230/2012 z dnia 11 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Ogrodzieniec na 
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każ-
dym okręgu, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII/371/2014 z dnia 22 stycznia 
2014r,, podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, nume-
rach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz 
o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do organów samorządu 
terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

OKRĘGI WYBORCZE

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Plac Wolności 25, II piętro pok. 32

Numer
Okręgu Granice okręgu

Liczba
radnych
w okręgu

1
Ogrodzieniec ulice: 
Bzowska, Cmentarna, Kościuszki od Nr 2 do 188 i od Nr 1 do 73, Mickiewicza, Sienkiewicza, Wodna 

1

2

Ogrodzieniec ulice: 
Bolesława Chrobrego, Cicha, Królowej Jadwigi, Lachowizna, Narutowicza od Nr 25 do Nr 51 i od Nr 36 
do Nr 40, Olkuska, Plac Piłsudskiego, Polna, Sawickiej, Generała Sikorskiego, Stefana Batorego, 
Władysława Jagiełły, Wschodnia 

1

3

Ogrodzieniec ulice: 
Hetmańska, Kolorowa, Książęca, Leśna, Malinowa, Mieszka I, Ogrodowa od Nr 23 do Nr 45 i od Nr 32 
do Nr 60, Piastowska, Południowa od Nr 25 do Nr 61 i od Nr 34 do Nr 58, Różana, Słoneczna, 
Spacerowa, Spokojna, Wrzosowa 

1

4

Ogrodzieniec ulice: 
Jana III Sobieskiego, Konopnickiej, Kopernika, Krasickiego, Krótka, Mostowa, Narutowicza od Nr 3 do 
Nr 19 i od Nr 4 do Nr 32, Nowy Świat, Ogrodowa od Nr 1 do Nr 16, Paderewskiego, Plac Wolności, 
Południowa od Nr 2 do Nr 17, Szeroka 

1

5
Ogrodzieniec ulice: 
Centuria, 1 Maja, Słowackiego od Nr 16 do Nr 62 i od Nr 15 do Nr 43 

1

6
Ogrodzieniec ulice: 
Słowackiego od Nr 1 do Nr 14, Szkolna

1

7
Ogrodzieniec ulice: 
Józefów, Kościuszki od Nr 192 do Nr 216 i od Nr 79 do Nr 135, Osiedle Elizy Orzeszkowej 

1

8 Fugasówka, Markowizna 1

9 Sołectwo Ryczów 1

10 Ryczów Kolonia, Żelazko, Śrubarnia 1

11
Podzamcze ulice: 
Birowska, Krótka, Bursztynowa, Partyzantów, Piaskowa, Skałkowa, Wojska Polskiego, Zuzanka, 
Zwycięstwa, 

1

12
Podzamcze ulice: 
Bonerów, Dąbrowskiego, Firleja, Krakowska, Morusy, Szkolna, Szlak, Widokowa, Zamkowa 1

13 Sołectwa: Giebło, Giebło Kolonia 1

14 Sołectwo Kiełkowice 1

15
Sołectwa: 
Mokrus, Gulzów 1

Warunki udziału w głosowaniu
Głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wy-
borach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbywa się wyłącznie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyborcy głosują w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca ich stałego zamiesz-
kania, za wyjątkiem osób przebywających w szpitalach, domach pomocy społecznej, 
zakładach karnych i aresztach śledczych. 
Zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania nie 
wydaje się.

Więcej informacji na temat wyborów samorządowych - BIP Ogrodzieniec

Informujemy, że przyjmujemy ogłoszenia 
związane z wyborami samorządowymi 2014.

Cennik i informacje dotyczące zasad publikacji  
są dostępne w redakcji Gazety Ogrodzienieckiej.

MGOK, Ogrodzieniec, 
Plac Wolności 24, tel. 32 67 32 044, 32 67 32 525, 

e-mail: 
go@ogrodzieniec.pl

kultura@ogrodzieniec.pl
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Naszym 
kandydatem

nasz Burmistrz

Andrzej 
MIKULSKI

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ
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Stabilny i zrównoważony
rozwój Gminy Ogrodzieniec
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Okręg 1
Maria Lipka-Stępniewska

Okręg 5
Jerzy Kołodziej

Okręg 10
Kamil Żak

Andrzej Mikulski
Kandydat na Burmistrza
Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Okręg 12
Tomasz Dziechciarz

Okręg 13
Agnieszka Grzebieluch

Okręg 14
Elżbieta Stanek

Okręg 15
Janusz Łypaczewski 

Okręg 7
Dariusz Ciołczyński

Okręg 8
Jerzy Janoska

Okręg 9
Zofia Adamusińska

Okręg 2
Krzysztof Apel

Okręg 3 
Jolanta Ciołczyńska

Okręg 4
Beata Stypa – Rus
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RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ

do dnia 22 października 2014 r.
przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednoli-
tych numerów listom tych komitetów wyborczych, które 
zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie 
okręgów w wyborach do wszystkich sejmików woje-
wództw
do dnia 24 października 2014 r.
przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego 
zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów li-
stom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co 
najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku 
województwa i nie został im przyznany numer przez Pań-
stwową Komisję Wyborczą
do dnia 26 października 2014 r.
przyznanie przez komisarza wyborczego numerów listom 
tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co naj-
mniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu 
i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję 

Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego 
zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych 
komisji wyborczych,
sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy,
zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru 
głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy na-
kładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie 
Brailleʼa
do dnia 27 października 2014 r.
rozplakatowanie obwieszczeń:
a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych 
listach kandydatów na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kan-
dydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
od dnia 1 listopada do dnia 14 listopada 2014 r.  
do godz. 24.00
nieodpłatne rozpowszechnianie przygotowanych przez 

komitety wyborcze audycji wyborczych w programach pu-
blicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
do dnia 7 listopada 2014 r.
składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 
do głosowania
do dnia 11 listopada 2014 r.
składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do 
spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na 
obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich sta-
łego zamieszkania
w dniu 14 listopada 2014 r. o godz. 24.00
zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 15 listopada 2014 r.
przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wy-
borczych spisów wyborców
w dniu 16 listopada 2014 r. godz. 7.00–21.00
głosowanie

USTAWOWE TERMINY CZYNNOŚCI WYBORCZYCH
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Szanowni Wyborcy,
przedstawiamy kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, startujących z listy KWW Ruch 
Demokracji Lokalnej. Są to osoby o nienagannej opinii, postawie etycznej, odpowiedzialne i sprawdzone  
w działalności społecznej. Większość z nich to osoby z doświadczeniem samorządowym, aktualni radni  
lub radni z poprzednich kadencji - ich wybór gwarantuje kontynuację  stabilnego rozwoju Gminy.  
W naszym gronie są też  osoby, które kandydują po raz pierwszy - ich wybór to nowa jakość i świeże spojrzenie 
na potrzeby Mieszkańców.
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We wrześniu br. trwały prace przy budowie I etapu – 213 
mb nowego chodnika w Kiełkowicach. Inwestycja została 
sfinansowana z budżetu Gminy Ogrodzieniec oraz Powia-
tu Zawierciańskiego. Zgodnie z wolą mieszkańców Kiełko-
wic ze środków funduszu sołeckiego w latach 2012 i 2013 
gmina zakupiła kostkę brukową, krawężniki i obrzeża, a 
Zarząd Dróg Powiatowych w Zawierciu wykonał prace. 
Chodnik obejmuje odcinek od parkingu przed kościołem 
w kierunku skrzyżowania.
Lokalizacja chodnika została  umiejscowiona w najbardziej 
ruchliwej części wsi. Odcinek ten należy do szczególnie 
niebezpiecznych miejsc , gdyż znajduje się w środku miej-
scowości i jest uczęszczany przez osoby starsze oraz 
uczniów dojeżdżających do szkoły – mówi radna Elżbieta 
Stanek, mieszkanka Kiełkowic.
W przekazaniu do użytku mieszkańcom nowego chodnika 
uczestniczyli przedstawiciele samorządu Gminy Ogrodzie-
niec : Maria Lipka-Stępniewska - Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu, Andrzej Mikulski - Burmistrz 
Miasta i Gminy,  Elżbieta Stanek - radna Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu i sołtys Kiełkowic Anna Szlachta  oraz Rafał 
Krupa - Starosta Zawierciański i przedstawiciele PZD w 
Zawierciu.
Współpraca samorządów zawsze przynosi dobre efekty, 
a chodnik w Kiełkowicach jest tego kolejnym przykładem.  
Bardzo się cieszymy, bo o potrzebie poprawy bezpieczeń-
stwa na drodze powiatowej  mieszkańcy mówili od wielu 
lat – stwierdził Andrzej Mikulski, Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec.

JP

Nowy chodnik

Znaleźć pracę dającą sta-
łe źródło dochodów to dla 
każdego bezrobotnego 
cel podstawowy.  W na-
szej gminie udało się go 
osiągnąć kilku długotrwale 
bezrobotnym dzięki uczest-
nictwie w  projekcie „Spół-
dzielnie socjalne nowej 
ery”, który jest realizowany 
ze środków europejskich 
w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki 
przez Fundację Regionalnej 
Agencji Promocji Zatrudnie-
nia z  Dąbrowy Górniczej. 
Celem Projektu jest wspar-
cie osób bezrobotnych, 
którzy zdecydują się na 
samodzielną działalność 
gospodarczą opartą na za-
sadach spółdzielczych i w 
ten sposób powrót na ry-
nek pracy. Różnica pomię-
dzy tą formą działalności a 
„typową” działalnością go-
spodarczą polega przede 
wszystkim na tym, że celem 
podstawowym jest aktywi-
zacja zawodowa członków 
spółdzielni i znalezienie dla 
nich sposobu na życie . 
Wsparcie ze strony FRAPZ 
dla ogrodzienieckiej spół-
dzielni polega na szkoleniu 
i aktywizacji osób w zakre-
sie założenia i prowadzenia 
przez te osoby Spółdziel-
ni socjalnych, przyznania 
środków finansowych w 
formie dotacji na rozpoczę-
cie działalności oraz pomoc 
prawną i administracyjną 
przez okres 6 lub 12 mie-
sięcy działalności.
Spółdzielnia Socjalna „Im-

puls” została założona 
wiosną tego roku przez 
Gminę Ogrodzieniec i Sto-
warzyszenie „Nobilito”, a od 
1 lipca świadczy szerokie 
usługi porządkowe i komu-
nalne na naszym terenie. 
Zajmuje się utrzymaniem 
czystości placów i miejsc 
publicznych, pielęgnacją 
zieleni gminnej oraz świad-
czy usługi dla ludności. 
Właśnie świadczenie usług 
dla mieszkańców było jed-
nym z powodów jej powo-
łania. Wcześniej, gdy prace 
takie wykonywał Zakład 
Gospodarki Komunalnej, 
niemożliwe było na przy-
kład zlecenie wykoszenia 
trawy na prywatnych pose-
sjach, uprzątnięcie podwó-
rek czy też odśnieżanie na 
rzecz mieszkańców.  Teraz, 
gdy zaistnieje taka potrzeba 
możemy zlecić wykonanie 
różnych usług Spółdzielni w 
sposób legalny i za tę usłu-
gę otrzymać rachunek. Jest 
to duże udogodnienie, po-
nieważ wiele osób nie ma 
czasu na sprzątanie swoich 
posesji lub nie jest w stanie 
fizycznie wykonać prac. 
Mamy wiele posesji w gmi-
nie, zamieszkałych przez 
osoby starsze, które same 
nie radzą sobie z utrzyma-
niem podwórek - w takich 
przypadkach z pomocą 
może przyjść Spółdzielnia 
Socjalna IMPULS. 
Telefon kontaktowy :
784 340 719.

Andrzej Mikulski

Pamięć to pamiętnik, który stale nosimy ze 
sobą- pisał Oscar Wilde. W podstawówce 
mieliśmy taką tradycję żeby wpisywać się 
do pamiętników. Jakiś wierszyk i rysunek, 
takie tam… pamiętacie? Wszystko po to 
żeby nie zapomnieć przyjaciół, z którymi 
chodziliśmy do szkoły. Zostawić ślad daw-
nych spraw, którymi wtedy żyliśmy. Kto 
dzisiaj w erze laptopów, tabletów i Inter-
netu pamięta jeszcze czasy z pamiętnika? 
A jednak! 
Spotkałam dzisiaj koleżankę z klasy. Nie 
widziałyśmy się kupę lat! Miło nam się 
rozmawiało. Od słowa do słowa opowie-
działa mi, że chcą zorganizować spotka-
nie klasowe. Ile to już minęło? Zaczęłyśmy 
liczyć…44 lata!!! Nie wiem tylko czy łatwo 
będzie zebrać wszystkich ludzi. Porozjeż-
dżali się po świecie. Ale fajnie byłoby spo-
tkać koleżankę z ławki… i innych. Zoba-
czyć jak ułożyło im się życie.
Tak rodził się pomysł zorganizowania 
spotkania klasy 8A Szkoły Podstawowej 
w Ogrodzieńcu, rocznik 1955. Sama re-
alizacja to już prawdziwy maraton. Zda-

rzyła się jedyna taka okazja kiedy, w tym 
samym czasie, do Ogrodzieńca z wizytą 
przyjechała koleżanka mieszkająca na sta-
łe w Australii i kolega z USA. Z tymi, którzy 
mieszkają w okolicy udało nam się skon-
taktować bardzo szybko. Nikt nie potrze-
bował zbyt dużej zachęty aby 14 września 
br. przyjść do restauracji w Ratuszu. Tam 
uroczyście powitano gości toastem, od-
czytano listę obecności, wspomniano na-
uczycieli i wychowawców oraz  tych,  któ-
rzy już odeszli. Na szkolnej fotografii każdy 
próbował odnaleźć siebie i innych swo-
ich znajomych. Ależ zmiana! Jesteśmy 
starsi, więksi, mamy rodziny, pracujemy, 
mieszkamy na całym świecie. A przecież 
rozumiemy się jak dawniej  i bawimy się 
wspólnie jak za dawnych lat. Tylko pamięt-
nik dzisiaj prowadzimy w komputerze. Je-
steśmy „Rocznik ‘55” i  jeszcze niejedno 
przed nami! Na pewno spotkanie na 50–
lecie podstawówki. 
Do zobaczenia Koleżanki i Koledzy.

Wanda Łydka

Spotkanie po latach

Impuls do
pracy
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Mimo to, że rozpoczęła się kalendarzowa jesień i pogoda jest mniej przyjazna przedsię-
wzięcia i inwestycje gminne realizowane są zgodnie z założonym harmonogramem:

I. W ramach   zadania   „Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu” wybu-
dowano zbiornik-reaktor i zaizolowano jego ściany. Obecnie wykonawca przystąpi 
do jego wyposażania. Zgodnie   z   zawartą  umową  zakończenie  prac  ustalono  
na 28 listopada br.

II. W ostatnim czasie został wylany asfalt i przystąpiono do prac  brukarskich  w ra-
mach „Budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej 790 w miejsco-
wości Giebło Kolonia”  Zakończenie prac zgodnie z umową przewiduje się do 5 
listopada br. 

III. Przekazano wykonawcy tj. Firmie DUET z Zawiercia  plac budowy  zadania „Rozbu-
dowa drogi gminnej ulicy Krótkiej w Fugasówce wraz z odwodnieniem – etap I od-
cinek od km. 0+00 do km 0+168”  Prace  zakończyć  mają się  do 20 listopada br.

IV. Gmina zawarła umowę z wykonawcą  II etapu „Rewitalizacji Placu Piłsudskiego w 
Ogrodzieńcu  wraz  z  budową  amfiteatru”  Planowany  termin realizacji – do końca 
listopada br.

Drużyna trampkarzy starszych KS Giebło
w sezonie 2013/14

15 sierpnia 2014 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze KS Giebło, na którym 
podsumowano  dotychczasową  12  letnią działalność klubu oraz wybrano nowe władze 
klubu  na 4 kadencje. Prezesem  został  ponownie wybrany Adam Głąb, V-ce prezesem 
Kamil Kućmierz a Skarbnikiem Zbigniew Szlachta. Po przeprowadzonym zebraniu odbył 
się mecz  zawodników, którzy reprezentowali barwy pomarańczowych w ostatnich latach.

Drużyna trampkarzy starszych KS GIEBŁO w sezonie 2013/2014 zdobyła V-ce  mistrzo-
stwo Ligi Trampkarzy Gr.1 Podokręgu Sosnowiec. To duży sukces młodych piłkarzy z 
terenu naszej Gminy ponieważ w rywalizacji wyprzedzili znane drużyny z terenu Zagłębia. 
Aby zapewnić kontynuację rozwoju tej grupy młodzieży Zarząd Klubu postanowił prze-
nieść drużynę do Podokręgu Olkusz, który prowadzi rozgrywki Juniorów Młodszych. Mło-
dzi piłkarze obecnie reprezentują barwy klubu na nowym terenie, rywalizując w powiatach 
olkuskim i zawierciańskim. W dotychczasowych meczach dzielnie walczą z rówieśnikami :

Liga juniorów młodszych:

kolejka 1   Spójnia Osiek - KS Giebło         2:2   Bramki dla KSG: Kamil Prasak x2
kolejka 2   KS Giebło - Promień Przeginia  1:2   Bramka dla KSG: Karol Głąb
kolejka 3   Piliczanka Pilica - KS Giebło  0:7  Bramki dla KSG: Karol Głąb x3, Rafał Ziaja,  
                                                                           Dawid Kijas, Konrad Kmita, Kacper Kajdański
kolejka 4   KS Giebło- Słowik Olkusz           2:4  Bramki dla KSG: Karol Głąb x2
kolejka 5   Legion Bydlin – KS Giebło          1:9  Bramki dla KSG:Konrad Kmitax4,Karol  
           Głąb x3, Patryk Kaziród, Kamil Prasak

Młodym  piłkarzom  KS Giebło kibicuje  także Burmistrz  Andrzej Mikulski, który  pogra-
tulował  im  zwycięstw  i  życzył  dalszych sukcesów w rozgrywkach. Miejmy nadzieje, że 
przekazane piłki meczowe wpadać  będą  tylko do bramki przeciwnika.

Adam Głąb

GMINNE INWESTYCJE 
PAŹDZIERNIK 2014r.

Budynek remizy OSP Ryczów wzbogacił się o nowy taras z zadaszeniem. Można 
z niego podziwiać  piękne widoki ryczowskiego krajobrazu.  Podczas prac od-
nowiono także wejście główne oraz wykonano podjazd dla niepełnosprawnych. 
Inwestycja ta powstała dzięki zaangażowaniu i pracy strażaków oraz środków 
pochodzących z funduszu sołeckiego na rok 2014 przeznaczonych dla sołectwa 
Ryczów. Wyremontowanie kilka lat temu sali tanecznej wraz z pomieszczenia-
mi gospodarczymi, klatką schodową i łazienkami oraz zagospodarowanie placu 
przed budynkiem remizy, a teraz odnowienie wejścia wraz z nowym tarasem 
przyczyniło się do podniesienia estetyki i funkcjonalności tej części wsi.

JP

Ryczów. Remiza jak nowa
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ogłoszenia informacje

Zawiadomienie Starosty 
Zawierciańskiego

Zawiadamia się, że w lokalu Starostwa Po-
wiatowego w Zawierciu ul. Sienkiewicza nr 
34, pokój nr 6 (parter) zostanie wyłożony 
do wglądu osób zainteresowanych projekt 
operatu opisowo – kartograficznego ewi-
dencji gruntów i budynków dla obrębu: 
Żelazko z gminy Ogrodzieniec, w terminie:
od 15.10.2014r. do 04.11.2014r. w godz. 
od 8.00 do godz. 15.00 od poniedziałku 
do czwartku, w piątek od godz. 8.00 do 
godz. 14.00.
Dokumentacja tego projektu składa się z:
- rejestru budynków,
- rejestru lokali,
- kartotek budynków,
- kartotek lokali,
- mapy ewidencyjnej,
opracowana została na podstawie projektu 
modernizacji ewidencji gruntów i budynków 
tj. założenia ewidencji budynków i lokali 
oraz pomiaru granic działek na podstawie 
ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geo-
dezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. nr 
193 poz. 1287 z późn. zmianami) oraz roz-
porządzenia Ministra Rozwoju Regionalne-

go i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w 
sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. 
U. Nr 38 poz. 454 z 2001r. z późn. zmiana-
mi) oraz stosowanie do postanowień art. 10 
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Ko-
deks postępowania administracyjnego (Dz. 
U. Nr 98 poz. 1071).
Wszyscy zainteresowani mają prawo 
zapoznać się w podanym terminie z 
w/w dokumentacją, uzyskać niezbęd-
ne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu 
ewentualne uwagi i wnioski w tej spra-
wie.
Korzystanie z tego prawa leży w interesie 
zainteresowanych, aby na tym etapie po-
stępowania związanego z założeniem ewi-
dencji gruntów, budynków i lokali, ujawnić 
ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Niestawienie się w terminie i miejscu okre-
ślonym w niniejszym zawiadomieniu, nie 
stanowi przeszkody do prowadzenia dal-
szych etapów postępowania tj. zatwier-
dzenie operatu opisowo – kartograficz-
nego i ujawnienia nowych danych w 
ewidencji gruntów i budynków zgodnie 
ustawową.

Starosta
mgr Rafał Krupa

Dzięki porozumieniu podpisanemu pomię-
dzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultu-
ry w Ogrodzieńcu i Regionalnym Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu od 
1 września br. w MGOK w Ogrodzieńcu zor-
ganizowany został kwalifikacyjny kurs zawo-
dowy w zawodzie opiekun medyczny. Ponad 
dwudziestoosobowa grupa uczestniczy w 
zajęciach przygotowanych przez Regionalne 
Centrum Kształcenia Ustawicznego oddział 
w Zawierciu (dawna szkoła medyczna) tj. 
podstawy anatomii, fizjologii, patologii, psy-
chologii, socjologii i etyki, opieki nad osobą 
chorą i niesamodzielną, zabiegi  higieniczne 
i pielęgnacyjne, propedeutyki zdrowia, BHP, 
język migowy, język obcy zawodowy. Czas 
trwania kursu ok.9 miesięcy.  Absolwent 
otrzyma świadectwo ukończenia kursu oraz 
może zdawać egzamin potwierdzający kwa-
lifikacje zawodowe organizowany przez Cen-
tralną Komisję Egzaminacyjną.

JP

Nie lękajcie się mówiłeś
nadzieja stoi u bram świata
dzień choć ulega nocy
w rosach świtu znajduje odbicie
na dobre intencje

Nie lękajcie się 
spojrzał mi w oczy człowiek
sypiąc iskry zdziwienia i żalu
bo zawiódł kuli bieg
ręka drgnęła
ręka którą uścisnąłem później

Nie lękajcie się
nie słowami bo nie mogłeś 
spojrzeniem jeno gestem ręki
głosiłeś najpiękniejsze homilie
o miłości 
zawierzeniu 
cierpieniu 
śmierci 
a skrucha radliła pochylone czoła

Na kanonizację Jana Pawła II

Alicja Kmita-Żak
Ogrodzieniec 2014r.

Opiekun medyczny
kurs zawodowy

W dniu 4 października 2014 r. pani Aniela Furgacz z Mokrusa  
obchodziła swoje 101 urodziny. W uroczystości uczestniczyła 
najbliższa rodzina, przedstawiciele samorządu. 
Życzenia w imieniu władz samorządowych złożył Burmistrz Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski.

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO 

I ELEKTRONICZNEGO, 
ODPADÓW 

WIELKOGABARYTOWYCH  
ORAZ OPON

 Na terenie Gminy Ogrodzieniec zostanie prze-
prowadzona przez firmę REMONDIS Sp. z o.o. 
przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec zbiórka zużytego sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego, odpadów wielkogabary-
towych oraz opon. 
Do zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego zaliczamy sprzęt AGD, telewizory, 
radioodbiorniki, komputery itp. - pełna lista 
sprzętu dostępna na stronie internetowej 
www.ogrodzieniec.pl, natomiast odpady wiel-
kogabarytowe to okna, drzwi, wykładziny pod-
łogowe, wersalki, fotele, meblościanki itp.

W Ogrodzieńcu odpady wielkogabarytowe, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz  
opony należy wystawić przed posesję naj-
później do godziny 6.00 dnia 29 października 
2014 r.
W Podzamczu, Kiełkowicach, Gieble Kolonii, 
Gieble, Mokrusie, Gulzowie, Żelazku, Śrubar-
ni, Ryczowie, Ryczowie Kolonii,  Fugasówce i 
Markowiźnie odpady wielkogabarytowe, zuży-
ty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz  opo-
ny należy wystawić przed posesję najpóźniej 
do godziny 6.00 dnia 30 października 2014 r.
Sprzęt należy usytuować, tak aby nie utrudniał 
ruchu drogowego oraz pieszego, a jednocze-
śnie był dostępny dla pracowników firmy RE-
MONDIS Sp. z o.o., którzy będą odbierać ww. 
odpady.

Referat Przedsięwzięć Publicznych, 
Architektury, Planowania Przestrzennego

 i Ochrony Środowiska

Rejestr wyborców
  
Rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. 

Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców. Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wybor-
ców uprawnionych do udziału w wyborach, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w 
referendum. Wpis do stałego rejestru wyborców danej gminy powoduje ujęcie w spisie wyborców w każdych 
kolejnych wyborach i referendach przeprowadzanych na obszarze tej gminy.
Rejestr wyborców dzieli się na część A – obejmującą obywateli polskich i część B – obejmującą obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do 
korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani do reje-
stru wyborców z urzędu.
Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie oraz wyborcy 
nigdzie niezamieszkali przebywający stale na obszarze gminy wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą 
w tej sprawie w urzędzie gminy (w przypadku m. st. Warszawy w urzędzie dzielnicy m. st. Warszawy) pisemny 
wniosek (patrz: wniosek). Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz 
numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy oraz adres zameldowania na pobyt stały lub adres ostatniego zamel-
dowania na pobyt stały w Polsce. Do wniosku dołącza się:
1) kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
2) pisemną deklarację (patrz: deklaracja), w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten dotyczy również wyborcy nigdzie niezamiesz-
kałego, przebywającego stale na obszarze gminy.
Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt 
stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli 
złożą w tej sprawie w urzędzie gminy wniosek (patrz: wniosek) zawierający dane, o których mowa wyżej, wraz 
ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy.
Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi w celu wpisania do rejestru wyborców muszą 
złożyć odpowiedni wniosek (patrz: wniosek) w urzędzie gminy (dzielnicy m. st. Warszawy). Wniosek powinien 
zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu 
stwierdzającego tożsamość oraz adres zameldowania wyborcy na pobyt stały lub adres ostatniego zameldo-
wania na pobyt stały.
Do wniosku dołącza się:
1) kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
2) pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dokumenty niesporządzone w języku polskim są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 
Dotyczy to również innych dokumentów składanych przez obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 
polskimi.
Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) w 
terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku.
Przepisy prawa wyborczego nie określają ostatecznego terminu, w którym wniosek powinien zostać złożony 
(np.: przed wyborami), gdyż rejestr wyborców jest stały, a nie prowadzony w związku z konkretnymi wyborami 
lub referendum. Z uwagi na to, nie ma w znaczenia, kiedy wniosek zostanie złożony. Jednakże jeżeli wniosek 
o wpisanie do rejestru wyborców zostanie złożony np. w ostatnim dniu roboczym przed wyborami, decyzja w 
sprawie może nie być wydana w tym samym dniu. 
Wójt (burmistrz, prezydenta miasta) przed wydaniem decyzji o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru 
wyborców osoby, jest obowiązany sprawdzić, w sposób przez siebie ustalony, czy osoba wnosząca wniosek o 
wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy. 
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właści-
wego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje sądowi niezwłocznie 
skargę wraz z decyzją i aktami sprawy lub może też niezwłocznie zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna 
skargę w całości za zasadną. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od dnia 
jej doręczenia. 
Złożenie w wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w ostatnich dniach przed wyborami może zatem, w 
przypadku ewentualnej odmowy wpisania do rejestru wyborców, uniemożliwić rozpatrzenie skargi przed dniem 
głosowania.
Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek (patrz: wniosek o udostępnienie rejestru), do wglądu 
w urzędzie gminy.

Więcej informacji na temat wyborów samorządowych - BIP Ogrodzieniec
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Marta Bejgier: Studiuje Pani dość dziwny 
i mało znany kierunek studiów, proszę o 
przybliżenie czegoś więcej na ten temat
Aleksandra Stuglik: Może nie do końca 
dziwny. Mało popularny – zdecydowanie tak. 
Studiowałam na Akademii Górniczo – Hutni-
czej w Krakowie na kierunku fizyka medyczna,  
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej. Po ta-
kich studiach pracować można na oddziałach 
onkologii w ścisłej współpracy z lekarzami przy 
planowaniu terapii dla pacjentów chorych na 
nowotwory. Jest to najlepsza praca dla nas fi-
zyków. Najciekawsza i najbardziej rozwojowa, 
nawiązuje się kontakt z pacjentem. Po skoń-
czeniu takiego kierunku można również znaleźć 
zatrudnienie przy testach specjalistycznych 
urządzeń medycznych. Jeździmy wówczas do 
różnych placówek, na przykład stomatologicz-
nych, które posiadają aparaty RTG, bądź do 
szpitali. W szpitalach sprawdzamy nie tylko sta-
cjonarne aparaty rentgenowskie, mammogra-
ficzne czy tomografii komputerowej, lecz także 
mobilne urządzenia radiologiczne dojeżdżające 
do pacjentów, którzy ze względu na stan zdro-
wia nie mogą sami dotrzeć na badanie. My, jako 
fizycy, sprawdzamy, czy urządzenia prawidłowo 
wykonują badanie, czy mają odpowiednią geo-
metrię wiązki promieniowania jonizującego, aby 
nie doszło do naświetlenia zbyt dużego obszaru 
ciała pacjenta, czy dana dawka jest odpowied-
nia, aby nie spowodować poparzenia pacjenta 
czy po prostu z urządzeniem nic niedobrego się 
nie dzieje. Naszym obowiązkiem jest sprawdze-
nie bezpieczeństwa, zarówno pacjenta, jak i 
osób obsługujących aparaturę. Głównie zajmu-
jemy się zatem sprzętem medycznym, bo de 
facto nie mamy uprawnień do zajmowania się 
pacjentami. 
M.B.: Słucham Pani i nasuwa mi się porów-
nanie z radiologiem.
A.S.: Nie, fizyk medyczny i radiolog to dwie od-
rębne specjalności. My jesteśmy od promienio-
wania i bezpieczeństwa.
Marek Trzepla: Przybliżając laikom, to jest 
bliskie fizyce jądrowej?
A.S.: Tak, można tak to ująć.
M.T.: A jakie są Pani zainteresowania na-
ukowe. Czy CERN miał jakieś powiązania z 
Pani zainteresowaniami?
A.S.: Decyzję o wyjeździe podjęłam sama. 
Chciałam sprawdzić samą siebie i swoje umie-
jętności, zobaczyć jak tam wygląda praca na-
ukowca. Akurat w CERN- ie pracowałam przy 
magnesach, a więc nie było tam promieniowa-
nia, które tak mnie interesuje, nie było pacjen-
tów z którymi lubię mieć bezpośredni kontakt. 
Magnetyzm jest ciekawy, jednak nie na tyle bym 
zajmowała się nim codziennie. Niemniej jednak 
w CERN- ie wykorzystywane są technologie, 
których nie spotkamy w Polsce. Na przykład 
w wykonywałam tam testy jakościowe, których 
napięcie wynosiło 2500 V, takie napięcie nie jest 
nawet używane w szpitalach. Więc te umiejęt-
ności, które nabyłam w Szwajcarii mogę bar-
dziej wykorzystać w Niemczech w fabryce SIE-
MENSa, którą zwiedzałam. Tam przy tworzeniu 
i produkcji sprzętu medycznego ta wiedza jest 
bez wątpienia przydatna.
M.B.: Skoro już poruszyliśmy temat, pro-
szę nam wyjaśnić co to jest CERN?
A.S.:  CERN, czyli Europejska Organizacja 
Badań Jądrowych. Jest to ośrodek naukowo-
-badawczy położony na terytorium Francji i 

Szwajcarii. Jest instytucją międzynarodową, 
podlegającą prawom Szwajcarii. Rok 1952, 
kiedy została podpisana umowa o utworze-
niu Rady Europejskiej Badań Jądrowych, jest 
początkiem powstania CERN-u. Obecnie do 
CERN-u należy dwadzieścia państw członkow-
skich. Polska jako jedyny kraj bloku wschodnie-
go w latach 1964-1991 miała w CERN oficjalny 
status państwa obserwatora. 
M.T.:  Czym zajmują się naukowcy w 
CERN?
A.S.: CERN posiada największy na świecie ak-
celerator, czyli Wielki Zderzacz Hadronów (LHC 
– ang. Large Hadron Collider), taki „rozpędzacz” 
cząstek elementarnych. Jest to urządzenie ba-
dawcze fizyki wysokich energii. Dzięki prowa-

dzonym badaniom naukowcy próbują odpo-
wiedzieć na takie nurtujące naukę pytania: jak 
powstał wszechświat? Dlaczego wszechświat 
zbudowany jest z materii? Dlaczego nie ma 
antymaterii? Co spowodowało Wielki Wybuch? 
Naukowcy w CERN-ie, rozpędzają protony do 
7 TeV (tzn. mam nadzieję, że uda im się to już w 
przyszłym roku) do energii, która odpowiadała 
temperaturze antymaterii i materii w momencie 
powstania wszechświata. Jest to temperatura 
1000 razy większa od tej na Słońcu. W tej chwili 
jest to taki priorytet w prowadzonych badaniach 
w CERN –ie. Tam również powstały pierwsze 
zdjęcia PET-a, czyli Pozytonowej Emisyjnej To-
mografii Komputerowej, dzięki temu medycyna 
zrobiła znaczący postęp. 
M.T.: Czyli jest to takie źródło postępu fizy-
ki jądrowej tej współczesnej?
A.S.: Dokładnie tak. Mało kto wie, ale w CERN 
powstała pierwsza strona WWW . Tak więc nie 
tylko postęp fizyki ale również sieci telekomuni-
kacyjnej, medycyny i informatyki. Warto wspo-
mnieć, że w 2012 roku naukowcy w CERN-ie 
dokonali doświadczalnego potwierdzenia ist-
nienia bozonu Higgsa, czyli tzw. „boskiej czą-
steczki”, która z kolei wyjaśniła naukowcom 
dlaczego cząsteczki elementarne posiadają 
masę. Można zatem stwierdzić, że CERN to 
taka Mekka dla fizyków.Warto zauważyć, że 
CERN to nie tylko LHC (przyp. red. Wielki Zder-

zacz Hadronów), to również cztery duże ekspe-
rymenty: ATLAS, CMS, ALICE i LHCb. Właśnie 
w ATLASIE i CMS potwierdzono wykrycie tzw. 
„boskiej cząsteczki”. Każdy z tych eksperymen-
tów podejmuje inne tematy i próbuje odpowie-
dzieć na inne zagadnienia. Moim zdaniem ba-
dania prowadzone w CERN dają podwaliny dla 
wielu dziedzin nauki.
Dodatkowo, jeśli ktoś miał to szczęście co ja i 
miał możliwość pracy w CERN, mógł spotkać  
laureatów nagrody Nobla. W 1983 roku CERN 
poinformował o odkryciu cząstek W i Z. Wagę 
tego odkrycia dokonanego przez Carlo Rub-
bia i Simona van der Meer docenił świat nauki, 
przyznając Nagrodę Nobla. Samo przebywanie 
w CERN- ie daje możliwość spotkania naukow-

ców światowej sławy, znanych nie tylko w krę-
gach fizyczno – chemicznych. 
M.B.: Czy w CERN pracują Polacy, czy była 
Pani w nielicznej grupie ?
A.S.: W mojej grupie akurat Polaków było bar-
dzo wielu również z Instytutu Fizyki Jądrowej 
PAN w Krakowie, podobnie oddelegowanych 
jak ja. Mogę jednak powiedzieć, że byłam jed-
ną z nielicznych Polek pracujących w CERN-ie.  
Współpracowałam m.in. z panem Andrzejem 
Siemko – jednym z najbardziej znanych oso-
bowości w dziedzinie fizyki, który nadzorował 
program systemu zabezpieczeń magnesów w 
tunelu LHC. Udział Polaków, w budowie akce-
leratora jest znaczący. Spotykałam osoby, które 
były odpowiedzialne za: instalacje energetyczne 
eksperymentu, dokumentację techniczną ukła-
dów chłodzenia, koordynacje prac technicz-
nych, testy elektryczne i wiele innych zadań.  
M.T.: A jak ocenia Pani to środowisko pra-
cy. Czy jest to taka jedna wielka rodzina, 
czy jest to mocno zhierarchizowana gru-
pa?
A.S.: Mogę powiedzieć, że jesteśmy tam jedną 
wielką rodziną. Nie ma czerwonych dywanów, 
czy kłaniania się w pas osobom wyższej rangi. 
Tam nie jest istotne, czy jest się kierownikiem, 
czy osobą z ekipy montażowej, każdy odno-
si się do siebie z wielkim szacunkiem. Nie ma 
dyskryminacji, zwłaszcza, że w CERN-ie pra-

cują ludzie z ponad 20-tu krajów. Wszyscy są 
dla siebie życzliwy i pomocni. Tam właśnie na-
uczyłam się nie bać  zadawania pytań, wszyscy 
jak mantrę powtarzali „nie wiesz – zapytaj”, „nie 
jesteś pewna - zapytaj jeszcze raz”, nie bój się 
pytać, ponieważ można czegoś nie wiedzieć, 
zapomnieć, każdy jest tylko człowiekiem. 
M.B.: Proszę nam teraz opowiedzieć jakie 
Pani zajmowała stanowisko?
A.S.: W CERN-ie pracowałam pięć miesięcy, od 
kwietnia do końca sierpnia. Pracowałam w gru-
pie odpowiedzialnej za systemy ekstrakcji ener-
gii i ochrony magnesów przed utratą nadprze-
wodnictwa, precyzyjnie mówiąc ang. quench 
protections. W pierwszej fazie prac montowa-
liśmy specjalne układy zwane rakami, które 
potem były transportowane do tunelu. Taki rak 
składał się z kondensatorów i układów elektro-
nicznych, które w momencie wykrycia quenchu 
mają wyzwolić odpowiednią ilość energii, aby 
ogrzać magnes i wyprowadzić go ze stanu nad-
przewodnictwa. Magnesy w stanie nadprze-
wodnictwa są schładzane ciekłym helem i mają 
temperaturę 1,9 K, więc tj. minus 2710 C, są 
to zatem bardzo niskie temperatury. Moja grupa 
najpierw wykonywała testy w budynkach, czy 
kable wytrzymają wspomniane przeze mnie na-
pięcie, czy cały układ elektroniczny jest spraw-
ny, w skrócie najpierw testy jakościowe potem 
wyjazdy do tunelu LHC. Wszystkie te etapy 
sprawdzające służą temu, aby być pewnym, że 
aparatura nie zawiedzie podczas przeprowa-
dzanego doświadczenia. 
M.B.: Nurtuje mnie ten tunel, proszę nam 
‘zwykłym śmiertelnikom” wyjaśnić co to 
takiego
A.S.:  Tunel LHC ma 27 km długości, rozcią-
ga się od Jeziora Genewskiego aż do pasma 
Jury  (Jura to pasmo górskie we Francji). Tunel 
znajduje się 100 metrów pod ziemią, wydrążo-
ny jest w skałach osadowych masywu Jury i ma 
kształt koła. Obwód akceleratora składa się z 8 
łuków o długości 3 kilometrów każdy oraz z 8 
odcinków prostych łączących te łuki. Pośrodku 
każdego odcinka prostego znajdują się szyby 
transportowe i wentylacyjne łączące tunel LHC 
z powierzchnią. Tylko w 8 punktach można 
zjechać do tunelu. Punkty 1,2,5 i 8 to ekspe-
rymenty fizyki wysokich energii. W punktach 3 
i 7 znajdują się zespoły kolimatorów. Punkt 4 
to wnęki rezonansowe, tylko w tym miejscu w 
tunelu cząstka jest przyspieszana. Dla potrzeb 
transportu wielogabarytowego, jakim było np. 
opuszczenie magnesów dipolowych, gdzie 
każdy miał długość 17 m, dostępny był tylko 
jeden szyb. Budowa tunelu LHC i organizacja 
pracy tysiąca inżynierów, techników czy fizyków 
była bardzo trudnym wyzwaniem. Tunel LHC to 
największe i najkosztowniejsze przedsięwzięcie 
w dziejach nauki.
M.T.: Rozumiem, że w tym tunelu cząstka 
tak sobie wiruje?
A.S. (śmiech) Mniej więcej. Cząstki krążą we-
wnątrz magnesów w dwóch równoległych „ru-
rach” (jonowodach) o średnicy kilku centyme-
trów. Są one zgrupowane w pęczki o długości 
7 cm. Średnia liczba protonów w takim pęczku 
wynosi 1,15 x 1011 , a takich pęczków pod-
czas jednego cyklu jest 2808. Protony zosta-
ną docelowo rozpędzone do prędkości równej 
0,999999991 prędkości światła, co oznacza, że 
w każdej sekundzie okrążą tunel aż 11245 razy. 

cd. na str. 12

Wiara we własne siły sprawia, że możemy wiele
Rozmowa z Aleksandrą Stuglik, mieszkanką Józefowa, 
pracownikiem naukowym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
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tel. 668 233 603

Ryczówek
  ul. Kluczewska 1D

marmur - granit - aglomarmur
trawertyn - i wiele innych!
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W tunelu znajdują się magnesy dipolowe i kwa-
drupolowe oraz linia zasilania kriogenicznego, 
która transportuje ciekły hel do schłodzenia tych 
magnesów i dodatkowo cała specjalistyczna 
aparatura, tysiące kilometrów kabli. Wewnątrz 
magnesu panuje próżnia, zbliżona do tej wystę-
pującej w kosmosie. Wiem, że dane techniczne 
nie do wszystkich przemawiają, ale wiele no-
watorskich rozwiązań zostało zastosowanych 
podczas budowy tunelu LHC aby osiągnąć te 
wartości i mogę powiedzieć, że jest to bardzo 
skomplikowane. Ogólnie mówiąc, w tunelu 
LHC jest ogrom pracy, wiele ekip, jeśli to moż-
liwe pracuje jednocześnie. Każda grupa wyko-
nuje pracę związaną wyłącznie ze swoją dzie-
dziną, mając świadomość jak odpowiedzialna 
to praca, starając się jednocześnie wykonać ją 
jak najlepiej. Mogę dodać, że w tunelu panuje 
stała temperatura, o ile dobrze pamiętam wy-
nosi ona 230C, jest także utrzymywana stała 
wilgotność – te elementy są na bieżąco moni-
torowane. Jest to bardzo ważne dla utrzymania 
stałych warunków przeprowadzanych ekspery-
mentów. Przed wejściem do tunelu pracownicy 
muszą mieć odpowiednie ubranie kask, dozy-
metr (urządzenie do pomiaru promieniowania), 
maskę tlenową, karty wstępu i buty ochronne 
tzw. ang. safety shoes, nieślizgające się i chro-
niące palce przed zmiażdżeniem. Aby wejść do 
tunelu należy przejść odpowiednie procedury. 
Przed zjazdem w dół trzeba było zeskanować 
dozymetr, wówczas otwierały się drzwi i można 
było wejść to specjalnego pomieszczenia, w 
którym system skanował siatkówkę oka i iden-
tyfikował osobę. Jeśli wszystko się zgadzało, 
otwierały się drugie drzwi, i dopiero wtedy moż-
na było przejść do windy, zjeżdżającej do tune-
lu. Niejednokrotnie się zdarzało, że były niewiel-
kie problemy z przejściem. Czas zjazdu windą 
wynosił 1 min. Zjeżdżając do tunelu zabierali-
śmy ze sobą sprzęt potrzebny nam do pracy 
na dole. Były to dość ciężkie plecaki z różnymi 
narzędziami. Windy były obszerne ponieważ 
musieliśmy zmieścić tam cały nasz ekwipunek 
w tym: wózki, rowery i elektronikę. Rower słu-
żył do transportu, bo jak już wspomniałam tu-
nel ma 27 km, podzielony jest na 8 sektorów 
oddalonych od siebie o 3,5 km. Często trzeba 
było dostać się na koniec danego sektora żeby 
sprawdzić, czy ekipa transportowa prawidłowo 
rozmieściła nasze raki. A, że zdarzały się po-
myłki, należało to sprawdzać na bieżąco, rower 
ułatwiał transport. 
M.B.: Tak nam Pani ładnie opowiada o pra-
cy w Szwajcarii, ale interesujący jest rów-
nież fakt, jak tam Pani trafiła.
A.S.: Po skończeniu studiów rozpoczęłam 
współpracę z moją uczelnią, która od 8 lat 
współpracuje z CERN-em (Polska jest człon-
kiem CERN-u od roku 1991). Dowiedziałam 
się o takiej możliwości i złożyłam CV do Działu 
Kadr. Spełniłam wszystkie wymagania: umiejęt-
ności językowe, bardzo dobra średnia, dosta-
łam również bardzo dobre referencję od profe-
sorów mojej uczelni.

M.B.: Czyli osobom prywatnym trudniej 
jest wyjechać?
A.S. Samemu jest na pewno trudniej. Z ra-
cji tego, że Akademia Górniczo-Hutnicza 
czy Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie 
współpracuje z Europejskim Centrum Badań 
Jądrowych (CERN) i wysyła tam swoich pra-
cowników, daje to na pewno większą szansę 
na wyjazd, osobie takiej jak ja, młodej i świe-
żo po studiach. Przyznam, że o tyle miałam 
łatwiej, że już w trakcie studiów pracowałam. 
Jestem analitykiem do badań naczyń wieńco-
wych serca, uczestniczę w wielu konferencjach 
dotyczących promieniowania m.in. „Radiologia 
– wspólna sprawa” – jest to konferencja orga-
nizowana raz do roku dla lekarzy, radiologów, 
elektroradiologów, więc moje CV było dodatko-
wo atrakcyjniejsze o te pozycje.
M.T.: Musi być Pani zatem na bieżąco?
A.S.: Dokładnie. Jest to taka dziedzina nauki, 
w której codziennie pojawia się coś nowego, 
dotyczącego aparatury medycznej. 
M.B.: A teraz, co dalej po przygodzie w 
CERN?
A.S.:  Niedawno wróciłam i chciałabym spędzić 
trochę czasu z rodziną. Byłam tam pięć mie-
sięcy i ani razu, mimo takich możliwości, nie 
odwiedziłam domu. Zostawał jedynie kontakt 
przez Internet. Więc ten czas był dla mnie trud-
ny. Przede wszystkim wracam do swojej pracy 
w Krakowie. Zaczęłam kilka projektów, które są 
rozłożone w czasie, więc muszę doprowadzić 
je do końca. I oczywiście będę szukać pracy 
w szpitalu bądź wrócę do Instytutu, z którym 
zaczęłam współpracę podczas pisania mojej 
pracy magisterskiej. Nie ukrywam, że fizycy 
medyczni mają trudność ze znalezieniem pracy.
M.B.: Można powiedzieć, że wybierając 
taki kierunek postawiła pani wszystko na 
jedną kartę?
A.S.: Trochę tak, ale nie żałuję i myślę już nad 
alternatywnym rozwiązaniem. Chciałabym zro-
bić kurs inspektora ochrony radiologicznej. 
Jaką bym nie podjęła decyzję z pewnością 
będzie ona związana z zastosowaniem promie-
niowania jonizującego. 
Na pewno trzeba próbować, szukać, dowiady-
wać się, zgłaszać swoją kandydaturę. Często 
zdarza się, że na 100 miejsc, w których złożyliśmy 
swoje CV, tylko 5 nam odpowie, ale i tak warto. 
Mam nadzieję, że dzięki mojej pięciomiesięcznej 
przygodzie w CERN-ie to doświadczenie będzie 
procentować. Świat naprawdę stoi dla młodych 
otworem, trzeba tylko przejść przez próg.
M.T.: Jest Pani optymistką, to się chwali.
A.S.: Tak, jestem optymistką. Wyjazd do 
CERN-u pokazał oraz nauczył mnie, że nie 
należy się bać pracy za granicą. Należy próbo-
wać, wierzyć we własne siły i możliwości. Za 
granicą znikają również obawy językowe. Nie 
bójmy się używać języków obcych, nie zamy-
kajmy się na świat. Bycie optymistą i wiara we 
własne siły sprawia, że możemy wiele.
M.B., M.T.: Dziękujemy za rozmowę i ży-
czymy samych sukcesów.

Wiara we własne siły sprawia, że możemy wiele - cd ze str. 11



o g r o d z ien ie cka
Samorząd Gminy Ogrodzieniec 

- podsumowanie kadencji 2010 - 2014

D O D A T E K  S P E C J A L N Y

Szanowni Czytelnicy!

 Dobiega końca VII kadencja naszego samorządu, który w latach 2010-2014 tworzyli:  
Burmistrz Miasta i Gminy, Andrzej Mikulski i Radni Rady Miejskiej - Zofia Adamusińska, 
Krzysztof Apel, Marta Baryłka, Jolanta Ciołczyńska, Grażyna Gołuchowska, Janusz Grzesiak, 
Zbigniew Fabiańczyk, Jerzy Janoska, Małgorzata Janoska,  Jerzy Kołodziej,  Maria Lipka-
Stępniewska, Zygmunt Podsiadło, Zofia Skóra, Elżbieta Stanek, Patryk Szczygieł.  Nad 
finansami Gminy czuwała Anna Kuźniak -  skarbnik Gminy Ogrodzieniec, za obsługę prawną i 
funkcjonowanie Urzędu odpowiadał Dariusz Ptaś - sekretarz Gminy Ogrodzieniec.
 Za kilkanaście dni ostatnia Sesja w tej kadencji, pora więc na małe podsumowanie 
naszej pracy. Z perspektywy czasu możemy dziś powiedzieć, że pracowało nam się razem 
bardzo dobrze. Choć trudnych tematów nie brakowało, to zawsze potrafiliśmy się porozumieć. 
Dużo dyskutowaliśmy, aby wypracować jak najlepsze rozwiązania dla naszej gminy. Zawsze 
kierowaliśmy się jej dobrem i pamiętaliśmy o rocie ślubowania, która w swej treści odwołuje się do 
rzetelności i sumienności w wykonywaniu obowiązków oraz do działalności dla dobra publicznego 
i pomyślności mieszkańców. Współpraca Radnych i Burmistrza układała się znakomicie, dzięki 
czemu dziś możemy pochwalić się dużym dorobkiem inwestycyjnym i udanymi przedsięwzięciami 
społecznymi. Gminne budżety w kolejnych latach zyskiwały akceptacje Rady Miejskiej, a ich 
realizacja bez zastrzeżeń była każdorazowo powodem do udzielania jednomyślnie absolutorium 
dla Burmistrza. Taka współpraca dała owoce, z których najważniejsze przedstawiamy w niniejszym 
Dodatku.
  Mamy oczywiście poczucie, że nie wszystkie problemy Mieszkańców udało się rozwiązać. 
Wiemy, że do tych które czekają na załatwienie od lat doszły nowe i kolejna Rada Miejska oraz 
Burmistrz po wyborach będą się musieli z nimi zmierzyć. Dziś jednak, składając sprawozdanie 
z naszej czteroletniej pracy, chcemy zapewnić, że choć w niełatwym okresie dane nam było 
pracować, to dobrze wykorzystaliśmy swój czas.  

Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec

Andrzej Mikulski

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu

Maria Lipka - Stępniewska



INWESTYCJE I PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINNE 
ZREALIZOWANE W KADENCJI 2010-2014

Budowa wodociągów wiejskich w sołectwie  Kiełkowice  przy ul.  Turystycz-
nej i sołectwie Ryczów przy ul. Agrestowej 

W 2010 r. wybudowano 950 mb nowego wodociągu przy ul. Agrestowej w Ryczo-
wie i 3000 mb nowego rurociągu przy ul. Turystycznej w Kiełkowicach.

Całkowity koszt realizacji to 556.672,46 zł w tym dofinansowanie ze środków euro-
pejskich w ramach  PROW 2007-2013 w wysokości 290.809,00zł.

Zmiana układu komunikacyjnego wraz z budową parkingów 
przy ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu

W 2010r. wykonano z kostki granitowej dwa nowe parkingi przy ul. 
Kościuszki w Ogrodzieńcu (obok kościoła oraz przed remizą OSP). 
Obecnie bezpiecznie zaparkować może przed remizą 16 samocho-
dów w tym 2 osób niepełnosprawnych, a przy kościele 26 aut w tym 
dwa osób niepełnosprawnych.

Całkowity koszt realizacji to 648.642,71 zł, w tym dofinansowanie ze 
środków europejskich w ramach  PROW 2007-2013 w kwocie: 
349.179,75zł.

E-urząd Ogrodzieniec - informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec oraz dostosowanie do świadczenia 
usług drogą elektroniczną

W latach 2010-2011 zgodnie z obowiązującymi standardami wprowadzono w urzędzie miasta elektroniczny obieg 
dokumentów. Wybudowano nową sieć komputerową, zakupiono kompletne zestawy komputerowe i wyposażenie 
serwerowni wraz z programem elektronicznej obsługi.

Całkowity koszt realizacji wyniósł: 550.921,23, w tym dofinansowanie ze środków europejskich w ramach  RPO 
WSL 2007-2013 w wysokości 442.860,14 zł. 

Kanalizacja sanitarna w Ogrodzieńcu

W 2010r. wybudowano kanalizację sanitarną z przyłączami w ulicy Jagiełły i Hetmańskiej w Ogrodzieńcu. Wartość zada-
nia: 63.578,17 zł.

Poprawa jakości powietrza w Gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomo-
dernizację obiektów użyteczności publicznej

W latach 2010-2012 wykonano kompleksową termomodernizację gospodarki cieplnej w sześciu budynkach użyteczności 
publicznej na terenie Gminy Ogrodzieniec obejmującą Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu, Szkoła Pod-
stawowa w Podzamczu, Szkoła Podstawowa w Gieble, Szkoła Podstawowa w Ryczowie, Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Ogrodzieńcu i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu.



INWESTYCJE I PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINNE 
ZREALIZOWANE W KADENCJI 2010-2014

Wartość  całkowita realizacji we wszystkich obiektach wyniosła:  5. 781.519,84 zł , w tym ze środków europejskich w ra-
mach RPO WSL 2007-2013 uzyskano dofinansowanie w wysokości 3.513.683,38 zł .

Sieć tras rowerowych  dla centralnej części Jury Krakowsko-Czę-
stochowskiej w gminie Ogrodzieniec

W 2011r. wytyczono i oznakowano 34,47 km tras rowerowych na ob-
szarze gminy oraz wybudowano na Krępie i w Podzamczu przy Su-
chym Połciu  dwa punkty odpoczynkowe.

Wartość całkowita zadania – 527.938,12 w tym ze środków europej-
skich w ramach RPO WSL 2007-2013 uzyskano dofinansowanie w 
kwocie:  474.876,40 zł.

Adaptacja dworku w Gieble na centrum kulturalne wsi – remont dachu wraz z za-
gospodarowaniem poddasza

W 2012r. wymieniono więźbę dachową i wykonano nowe pokrycie dachu  blachą  mie-
dzianą oraz zagospodarowano poddasze dworku w Gieble.

Wartość  całkowita:  406.524,50zł, w tym uzyskane ze środków europejskich dofinan-
sowanie w ramach PROW 2007-2013 w wysokości:  191.768,62 zł.

Zagospodarowanie centrum wsi Ryczów na potrzeby kulturalno-rekre-
acyjne – budowa boiska sportowego i placu zabaw oraz odbudowa ry-
czowskich studni w jurajskim stylu

W 2012r. wybudowano  wielofunkcyjne boisko przy  Szkole Podstawowej w 
Ryczowie, zagospodarowano teren wokół oraz  odbudowano dwie studnie 
na terenie miejscowości. 

Wartość  całkowita:  406.107,15 zł, w tym uzyskane dofinansowanie ze środ-
ków europejskich ramach PROW 2007-2013 w kwocie: 247.626,00 zł.
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Zagospodarowanie centrum wsi  Podzamcze – wykonanie wielofunkcyjnego 
boiska wraz z remontem basenu przy Szkole Podstawowej w Podzamczu

Remont dachu świetlicy wiejskiej w Mokrusie 

W 2012r. wykonano nowe pokrycie dachu remizo-świetlicy w Mokrusie.

Wartość  całkowita:  85.594,66 zł, a kwota dofinansowania ze środków euro-
pejskich w ramach PROW 2007-2013 to:  48.842,00 zł.

Remont  świetlicy wiejskiej w Ryczowie Kolonii wraz z 
zagospodarowaniem terenu wokół remizy OSP

W 2012r. ocieplono jedną ścianę, wymieniono 5 okien, wy-
malowano cały budynek remizo-świetlicy w Ryczowie Kolo-
nii oraz  utworzono przy niej  plac zabaw.

Wartość  całkowita: 121.680,97 zł, a kwota dofinansowania 
ze środków europejskich w ramach PROW 2007-2013 to:  
78.185,00 zł.

Wykonanie terenu rekreacyjnego z wykorzystaniem walorów na-
turalnych i turystycznych Kiełkowic w celu aktywizacji mieszkań-
ców.

W 2012r. wykonano nowy teren rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci 
oraz miejscem rekreacji dla dorosłych w centrum Kiełkowic.

Wartość  całkowita:  140.867,52 zł, a kwota dofinansowania ze środ-
ków europejskich w ramach PROW 2007-2013 to:  91.621,00 zł.

W 2012r.  wybudowano nowe wielofunkcyjne 
boisko oraz wyremontowano basen przy Szkole 
Podstawowej w Podzamczu.  

Wartość  całkowita:  436.518,19 zł, w tym uzy-
skane dofinansowanie ze środków europejskich 
w ramach PROW 2007-2013 to:  266.215,00 zł.
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Rozbudowa bazy gastronomicznej i noclegowej obsłu-
gującej grupy szkolne w Podzamczu.

Wykonany w 2012r. projekt  obejmował  przebudowę i rozbu-
dowę istniejącego budynku hotelowego od  strony wschod-
niej i zachodniej. Obiekt  służy obsłudze ruchu turystyczne-
go dzieci i młodzieży szkolnej. 

Wartość  całkowita: 1.287.017,62 zł, w tym dofinansowanie 
ze środków europejskich w ramach RPO WSL 2007-2013 w 
wysokości:  997.189,82 zł.

Modernizacja i budowa nowej infrastruktury okołoturystycznej przy 
Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu.

W latach 2013-2014 zrealizowano projekt obejmujący modernizację oraz 
wytyczenie nowej trasy turystycznej na terenie Zamku oraz przebudowę  
szaletów publicznych znajdujących się u  podnóża ruin i  ich  przystosowa-
nie do potrzeb osób  niepełnosprawnych.

Wartość  całkowita:  1.581.822,48 zł, w tym dofinansowanie ze środków 
europejskich w ramach RPO WSL 2007-2013 w wysokości: 500.768,00 zł.

Budowa dróg gminnych

W 2012r.  ułożono nowe nawierzchnie 
bitumiczne na ul. Sobieskiego w Ogro-
dzieńcu i na odcinku ul. Józefów za łącz-
ną kwotę 448.072,11 zł.

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 790 w Gieble Kolonii

Od 2012 roku prowadzona jest realizacja kolejnych etapów budowy chodni-
ka przy wsparciu finansowym budżetu samorządu województwa śląskiego. 
Łącznie z etapem realizowanym w 2014r. wykonano 761 mb chodnika z 
wjazdami z kostki brukowej wraz z przepustami, murem oporowym oraz 
zatoką autobusową. Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 1.484.385,05 
zł, w tym dofinansowanie z budżetu województwa śląskiego w wysokości 
753.641,73 zł. 
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Remont dróg powiatowych w Podzamczu i w Ryczowie

W 2013r. w ramach Porozumienia z Powiatem Zawierciańskim wykonano re-
mont nawierzchni ul. Krakowskiej w Podzamczu i ul. Armii Krajowej w Ryczowie 
na łączną kwotę 66.844 zł.

Budowa chodnika w Fugasówce przy ul. Bzowskiej

Od 2012 roku, przy współpracy ze Starostwem Powiato-
wym w Zawierciu, każdego roku wykonywane są kolejne 
etapy chodnika. Łączne wydatki na ten cel to 76.982,69zł.

Rozwój infrastruktury okołoturystycznej przy Zamku 
Ogrodzienieckim w Podzamczu

W 2014r. rozpoczęła się realizacja projektu dotycząca bu-
dowy nowoczesnego oświetlenia zamku.

Całkowita wartość projektu: 459.501,80 zł, w tym dofinan-
sowanie ze środków europejskich w ramach RPO WSL 
2007-2013 w wysokości: 269.910,66 zł.

Rozbudowa drogi gminnej ulicy Krótkiej w Fugasówce wraz z odwodnieniem – etap I

Do 20 listopada 2014r. zakończy się budowa I etapu ulicy Krótkiej w Fugasówce. Wartość zadania: 192.296,04 zł.
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Mam szansę - doposażenie bazy dydaktycznej i przeprowadzenie 
zajęć dla dzieci w klasach I-III w szkołach podstawowych.

W 2013 r. na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu, 
Szkoły Podstawowej w Ryczowie i Szkoły Podstawowej w Gieble reali-
zowany był projekt, który obejmował doposażenie bazy dydaktycznej i 
przeprowadzenie zajęć dla dzieci w klasach I-III.

Całkowita wartość projektu: 114.599,50 zł, w tym dofinansowanie ze środ-
ków europejskich w ramach POKL 2007-2013 w wysokości 97.409,57 zł i 
dotacja celowa w wysokości: 17.189,93zł.

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec

W 2013 r. wykonano termomodernizację budynku administracyjnego urzędu 
wraz z wymianą c.o. i źródła ciepła za kwotę 627.035,68 zł.

Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu

W 2014r.  wykonano remont parkingu  przy Urzędzie Miasta i Gminy w Ogro-
dzieńcu. W wyniku modernizacji  na parkingu może zaparkować 30 samo-
chodów. 

Wartość całkowita zdania to 406.422,84 zł, w tym dofinansowanie ze środków 
europejskich w ramach PROW 2007-2013 w wysokości 150.000,00 zł. 

Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz 
z budową amfiteatru – etap I

W 2014r. wykonano kompleksowe prace budowlane w celu 
rewitalizacji Placu Piłsudskiego i zmiany charakteru tego 
miejsca na atrakcyjną przestrzeń publiczną  przeznaczoną  
do wypoczynku, rekreacji oraz jako miejsca lokalizacji  uro-
czystości i imprez rekreacyjnych.

Całkowita wartość projektu to: 586.187,89 zł w tym dofi-
nansowanie ze środków europejskich w ramach PROW 
2007-2013 w wysokości 350.000,00 zł. 

Do końca 2014r. zakończą się prace w zakresie realizacji II 
etapu tej inwestycji.
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II etap budowy komunalnej oczyszczalni ścieków  
w Ogrodzieńcu

Do końca listopada 2014r. zakończony zostanie II etap budowy  
oczyszczalni w Ogrodzieńcu. Wartość zadania: 1.794.857,00zł, 
w tym środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach 1.588.288,00 zł.

Przygotowanie terenów inwestycyj-
nych w Ogrodzieńcu (grunty po Ce-
mentowni „Wiek” i Izolacji)

 W latach 2012-2014  wykonano kom-
pleksową dokumentację strategiczną 
oceniającą potencjał inwestycyjny gminy 
Ogrodzieniec oraz dokumentację archi-
tektoniczno-budowlaną wraz z pozwo-
leniami na budowę pełnego uzbrojenia 
nowych terenów inwestycyjnych w Ogro-
dzieńcu o ogólnej powierzchni ok. 25 ha.

Wartość całkowita zadania: to 525.210,00 
w tym dofinansowanie ze środków euro-
pejskich w ramach  POIG 2007-2013r w 
wysokości 405.569,00 zł.

Gmina Ogrodzieniec – promocja terenów inwestycyj-
nych

W 2013r.  zrealizowano kompleksową kampanię promocyj-
ną dwóch nowych terenów inwestycyjnych w Ogrodzieńcu.

Wartość  całkowita:  650.396,90 zł, w tym dofinansowanie 
ze środków europejskich w ramach RPO WSL 2007-2013  
w wysokości 448.178,25 zł.

Wizualizacja nowych terenów  inwestycyjnych na gruntach po Cementowni 
„Wiek” i IZOLACJI.

Koncepcja przewiduje 9 działek inwestycyjnych o pow. od 0,5 do 1,7 ha i 
nową drogę dojazdową z ul. Kościuszki. Uzbrojenie terenów  zakwalifiko-
wane jest do dofinansowania z funduszy europejskich w latach 2015-2016.


