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Licznie zgromadzonej publiczności zaprezentowano doro-
bek artystyczny dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. 
Prawie dwugodzinny program wypełniony był muzyką i 
tańcem. Dziewczęta z Zespołu Mażoretek „Fantazja” ocza-
rowały wszystkich swym wdziękiem, gracją i niezwykłymi 
układami tanecznymi.  Koncert w wykonaniu Dziecięco-
-Młodzieżowej Orkiestry Dętej  był prawdziwą ucztą mu-
zyczną.
Dokładnie rok temu odbył się pierwszy taki  koncert. To, 
co dzisiaj usłyszeliśmy i zobaczyliśmy, to owoc pracy, któ-
ry nasza młodzież osiągnęła w ciągu ostatnich 12 miesię-
cy. Cieszy mnie fakt, że tak dużo młodych ludzi w naszej 
gminie muzykuje, tańczy lub gra na jakimś instrumencie 
– tymi słowami zwrócił się do wszystkich Burmistrz Miasta 

i Gminy Andrzej Mikulski. Burmistrz pogratulował młodym 
artystom sukcesów i podziękował im za  ciężką pracę i 
determinację w dążeniu do celu. Podziękował także rodzi-
com, babciom i dziadkom, którzy na co dzień wspierają 
dzieci i pomagają im się rozwijać.
Gratulujemy wszystkim wykonawcom, organizatorom i za-
praszamy za rok, w trzecią sobotę stycznia. Organizatorzy 
koncertu: Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec i dyrektor 
MGOK w Ogrodzieńcu serdecznie dziękują dyrekcji, gro-
nu pedagogicznemu i pracownikom Gimnazjum w Ogro-
dzieńcu za pomoc udzieloną w organizacji koncertu.

Joanna Piwowarczyk
fot. M. Jeziorko

Koncert Noworoczny 2015

W sobotę, 17 stycznia br. w hali sportowej Gimnazjum w Ogrodzieńcu odbył się 
Noworoczny Koncert pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
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Radni pytają
STYCZEŃ 2015

Na sesji Rady Miejskiej 
w dniu 16 grudnia 2014r. 
wpłynęły następujące 
interpelacje i zapytania 
radnych:
Wniosek o przyznanie 
jednorazowej pomocy fi-
nansowej dla mieszkanki 
Ogrodzieńca z racji urodze-
nia trójki dzieci – zgłoszony 
przez dwie Radne.
Mieszkańcy Mokrusa pyta-
ją, co z dalszymi pracami 
remontowymi studni znaj-
dującej się przy ulicy Leśnej, 
przy posesji Pana Jurczaka.
Na jakim etapie jest złożony 
do Urzędu Marszałkowskie-
go projekt studni w Gieble?
Studnie w Ryczowie zostały 
wyłożone kamieniem, który 
się rozsypuje, przez to jest 
nieestetyczny wygląd. Ile 
kosztowało wyłożenie po-
szczególnych studni, komu 
zostało to zlecone, kiedy 
skończyła się gwarancja na 
wykonane prace. 
Wnoszę o usunięcie znaku 
zakazu wjazdu na ul. Ko-
ścielną od strony ul. Basz-
towej ze względu na inter-
wencje mieszkańców.
Czy jest planowane wyko-
nanie nakładek asfaltowych 
na drogach gminnych w 
Kolonii Ryczów, Żelazku i 

Śrubarni. Czy w budżecie 
na rok 2015 jest przewi-
dziana nakładka asfaltowa 
na ul. Turystycznej w Ry-
czowie Kolonii. 
Czy są plany założenia 
opraw oświetleniowych na 
boisku w Ryczowie Kolo-
nii? Jest to teren gminny, są 
tam założone bramki, siatki, 
wiaty, więc teren ten powi-
nien być oświetlony.
Zwracam się o lustro na ul. 
Zachodniej w Ryczowie Ko-
lonii.
Mieszkańcy Żelazka i Śru-
barni nie mają zasięgu po-
łączeń telefonów komórko-
wych. Czy można poprawić 
ten zasięg .
Mieszkańcy ulicy Leśnej w 
Żelazku wyszli z inicjatywą 
i na swój koszt sprowadzili 
trelinkę i proszą o znale-
zienie wykonawcy, który to 
wyłoży.
Właściciele sklepów oraz 
mieszkańcy ciągu ulicy od 
Biedronki proszą o zlikwi-
dowanie znaków zakazu, 
które ograniczają i utrudnia-
ją ruch pojazdów. 
Mieszkańcy Kiełkowic pyta-
ją, czy jest możliwe, aby w 
tym roku kupić krawężniki, 
obrzeża i zakończyć chod-
nik.

Proszę o przełożenie godzin 
sesji i komisji. Jeżeli mają w 
posiedzeniach uczestni-
czyć  kierownicy i pracow-
nicy urzędu to powinno się 
to odbywać tak jak w całym 
powiecie ok. godz. 9.00, 
10.00, najpóźniej o 11.00.
W imieniu mieszkańców so-
łectwa Fugasówka i Marko-
wizna prozę o interwencję 
do Wojewódzkiego Zarządu 
Dróg o dokończenie – prze-
dłużenie oświetlenia ulicy 
Poniatowskiego od warsz-
tatu samochodowego do 
pierwszych budynków mia-
sta Zawiercie. Brakuje tam 
ok. 6 słupów.
Jest ubytek asfaltu na ulicy 
Kochanowskiego w Fuga-
sówce i proszę o naprawę.
Czy jest możliwe zaprojek-
towanie i wykonanie oświe-
tlenia na drodze dojazdowej 
do Józefowa. Jest nowa 
nakładka asfaltowa, z któ-
rej mieszkańcy są bardzo 
zadowoleni, ale ze wzglę-
dów na bezpieczeństwo 
wskazane jest chociaż dwie 
lampy zamontować przy 
tej drodze. Chodzi o dzie-
ci, które wracają o późnej 
porze z zajęć i kółek poza-
lekcyjnych oraz dorosłych 
wracających po zmroku z 
pracy. Były także przypadki 
uszkodzenia samochodów 
przez dzikie zwierzęta wy-
biegające z lasu. 

Odpowiedzi Burmistrza:
W sprawie trojaczków roz-
mawiałem z kierownikiem 
OPS i ustaliliśmy, że rodzi-
na otrzyma pomoc w for-
mie rzeczowej, będzie to 
najprawdopodobniej spe-
cjalny wózek dla dzieci.
Gmina opracowała pięć 
wariantów dokumentacji, 
wg których można remon-
tować studnie w „stylu ju-
rajskim”. Jeśli prace wyko-
nywane byłyby przez gminę 
konieczne jest, aby te stud-
nie zlokalizowane były na 
gruntach Gminy lub Skarbu 
Państwa, nie na gruncie 
prywatnym. 
W sprawie studni w Gieble 
został złożony wniosek, ale 
do tej pory nie zostały ogło-
szone wyniki  konkursu. 
Nabór prowadzony był w 
lipcu ub.r. w ramach działa-
nia  „Odnowa i rozwój wsi” . 
Studnie w Ryczowie w za-
leżności od wielkości kosz-
towały od 20 do 30 tys.
zł. Okres gwarancyjny to 
36 miesięcy. Wiosną wy-
konawca naprawi uszko-
dzone elementy w ramach 
gwarancji.
Zmiana organizacji ruchu 
na ul. Kościelnej w Ryczo-
wie była zaplanowana i 
zrealizowana na życzenie 
mieszkańców. Bezpieczeń-
stwo jest priorytetem i nie-
wątpliwie wjazd na ulicę od 

ul. Armii Krajowej jest bez-
pieczniejszy niż wjazd od 
ul. Basztowej. To oznako-
wanie w chwili obecnej jest 
zatwierdzone przez Policję 
i Starostwo Powiatowe w 
Zawierciu. 
Mamy do wyremontowania 
bardzo dużą ilość dróg i 
chodników. Dziś za wcze-
śnie jest mówić, które drogi 
będziemy remontować w 
pierwszej kolejności.  Mu-
simy ustalić kryteria i prio-
rytety, według których te 
remonty będziemy wykony-
wać. Konkretną propozycję 
przedstawię po uchwale-
niu budżetu gminy na rok 
2015. Proponuję w stycz-
niu lub w lutym spotkać się 
na komisji i ustalić zasady, 
na których będziemy się 
opierać.
Oprawy oświetleniowe przy 
boisku w Ryczowie Kolo-
nii - rozważymy na wiosnę, 
czy są możliwości zawie-
szenia tam opraw.
W projekcie przewidzia-
nych jest zawieszenie kilku 
luster na skrzyżowaniach 
o utrudnionej widoczności, 
m.in.  na ul. Zachodniej. 
Projekt czeka na zatwier-
dzenie. Nie można samo-
wolnie ustawiać znaków na 
drodze.
Na ulicy przy Placu Wolno-
ści od Biedronki w stronę 
ul. Mostowej  jest zakaz 

zatrzymywania się i postoju 
po stronie prawej. Po ko-
rekcie oznakowania w tym 
miejscu należy parkować 
po stronie lewej.
Krawężniki i materiały do 
chodników – zwrócę się 
jeszcze w tym roku o po-
zytywne zaopiniowanie 
zakupu tych materiałów. 
Przedstawię taką propozy-
cję Komisji Budżetu i po jej 
akceptacji przystąpimy do 
realizacji w przyszłym roku.
Popieram organizację se-
sji w godzinach rannych. 
Na sesji są obecni wszy-
scy kierownicy jednostek 
organizacyjnych UMiG, 
ale gdyby przyszła po-
trzeba przygotowania do-
datkowych materiałów to 
jesteśmy w stanie w tym 
samym dniu to zrobić i wy-
jaśnić  problem. Uważam, 
że przełożenie godzin sesji 
na godzinę 9 lub 10 znacz-
nie poprawi jakość naszej 
pracy. 
Oświetlenie przy drogach 
jest zadaniem własnym 
gminy. Wykonanie oświe-
tlenia przy drodze do 
Józefowa jest możliwe, 
pozostaje tylko kwestia 
wskazania środków na 
dokumentację projektową 
i wykonanie oświetlenia, a 
wcześniej przedyskutowa-
nie celowości tego zada-
nia.

Na sesji Rady Miejskiej 
w dniu 29 grudnia 2014r. 
wpłynęły następujące 
zapytania i interpelacje 
radnych: 

Wniosek o przełożenie 
sesji w godzinach dopołu-
dniowych.
Poprawienie systemu in-
formacji pomiędzy Radą 
Miejską a mieszkańcami 
gminy. 
Umieszczenie planu dzia-
łania na rok 2015 na stro-
nie gminy.
Stała rubryka na stronie 
gminy „moje propozycje” – 
mieszkańcy po zalogowa-
niu mogliby przedstawiać 
problemy i propozycje. 

Na spotkaniu z mieszkań-
cami sołectwa Mokrus 
Pan Burmistrz w swoim 
programie wyborczym za-
akcentował realizację bu-
dowy drogi Mokrus-Gul-
zów. Czy ww inwestycja 
wejdzie do budżetu gminy 
i w jakim terminie?

Proszę o wyjaśnienie-  jaki 
jest nasz tytuł prawny do 
terenów, tych które chce-
my inwestować,  po byłej 
Cementowni i Izolacji w 
Ogrodzieńcu.

W Ryczowie na ulicy 
Ogrodzienieckiej został 
zbudowany przystanek w 

miejscu niebezpiecznym 
(na zakręcie). Pytam, za 
ile został on zbudowany, 
przez kogo i kto ten przy-
stanek odebrał.
Dlaczego naprawa ulicy 
Kościelnej nie została wy-
konana z budżetu 2014, 
skoro o tym była mowa. 
Tą sprawę przerzuca 
pan Burmistrz na budżet 
2015r. W jaki sposób chce 
pan tę sprawę załatwić, 
skoro na Ryczów i na tę 
sprawę pan burmistrz 
nie przeznaczył żadnych 
środków?
Taki sam jest problem na 
ulicy Armii Krajowej. Cho-
dzi o zatapianie posesji p. 
Imielów. Ta sprawa miała 

być zakończona w tym 
roku. Chodzi o położenie 
krawężników i rozwiązanie 
odpływu wody. Ta sprawa 
również była rozwiązy-
wana w Starostwie. Bez 
efektu, więc czekamy na 
rozwiązanie pomyślne. 

Odpowiedzi Burmistrza:

W pełni popieram orga-
nizację sesji w godzinach 
porannych.  Umawiali-
śmy się, że poprawiamy 
jakość pracy. W związ-
ku z tym wydaje mi się, 
że raz w miesiącu urząd 
powinien być dostępny 
na potrzeby Rady. Obec-

ność pracowników ułatwi 
pracę i pomoże na bieżą-
co wyjaśnić problemowe 
kwestie.
Komunikację z mieszkań-
cami należy poprawiać. 
Postaramy się to rozwią-
zać we własnym zakre-
sie.
Droga Mokrus-Gulzów 
jest w planach moderni-
zacji.
Działka, na której kiedyś 
był zbudowany zakład 
podzielony jest na dwie 
części. Jedna to działka 
drogowa, która przej-
dzie na własność gminy 
z chwilą budowy. Nato-
miast działka główna, po 
byłym zakładzie jest wła-

snością Skarbu Państwa, 
w imieniu którego działa 
Starosta Zawierciański. 
Przystanek w Ryczowie 
na skrzyżowaniu funkcjo-
nuje od dłuższego czasu 
i  nikt do tej pory nie sy-
gnalizował jakichkolwiek 
problemów.
 Ulica Kościelna – nie ma 
tej inwestycji w budżecie, 
gdyż uzgodniliśmy, że de-
cyzja o remontach dróg 
zapadnie na wspólnej ko-
misji Rady Miejskiej. 
W sprawie zalewania po-
sesji przy ul. Armii Kra-
jowej należy się zwrócić 
do zarządcy drogi, czyli 
Powiatowego Zarządu 
Dróg. 

Komisja Rewizyjna  
w składzie:
1. Patryk Szczygieł - Przewodni-
czący Komisji 
2. Elżbieta Stanek
3. Zbigniew Fabiańczyk
4. Maria Lipka-Stępniewska
5. Beata Jakacz
6. Wanda Bednarz
7. Jerzy Janoska

8. Grzegorz Wałek
9. Wioletta Baran
10.Grażyna Gołuchowska

Komisja Oświaty i Spraw  
Społecznych składzie:
1. Wanda Bednarz - Przewodni-
czący Komisji 
2. Wioletta Baran 
3. Jolanta Ciołczyńska

4. Małgorzata Janoska 
5. Beata Stypa - Rus
6. Grzegorz Wałek

Komisja Budżetu, Finansów  
i Rozwoju Gospodarczego  
w składzie:
1. Zbigniew Fabiańczyk - Prze-
wodniczący Komisji 
2. Jolanta Ciołczyńska

3. Małgorzata Janoska
4. Wioletta Baran
5. Elżbieta Stanek 
6. Beata Stypa – Rus
7. Wanda Bednarz
8. Marta Baryłka
9. Maria Lipka-Stępniewska
10. Jerzy Janoska
11.Grażyna Gołuchowska
12. Zygmunt Podsiadło

Komisja Strategii, Rozwoju  
i Promocji Gminy Rady  
Miejskiej w składzie:
1. Beata Jakacz - Przewodniczą-
cy Komisji 
2. Patryk Szczygieł
3. Marta Baryłka
4. Zygmunt Podsiadło
5. Wanda Bednarz

Komisje Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu - kadencja 2014-2018
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8 stycznia w MDK Giszo-
wiec w Katowicach odbyło 
się Walne Zgromadzenie 
Związku Subregionu Cen-
tralnego, którego Gmina 

Ogrodzieniec jest człon-
kiem. Związek jest stowa-
rzyszeniem gmin w cen-
tralnej części województwa 
śląskiego. Jego  głównym 

zadaniem jest koordyna-
cja projektów zgłaszanych 
przez gminy do dofinanso-
wania z funduszy europej-
skich w latach 2014-20 w 
ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. 
Przewodniczącym Związku 
jest prezydent Gliwic Zyg-
munt Frankiewicz.
9 stycznia w Urzędzie 
Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec odbyło się spotkanie 
Burmistrza z Prezesami 
OSP z terenu Gminy Ogro-
dzieniec w sprawie prowa-

dzenia gospodarki finan-
sowej jednostek. Aktualnie 
obowiązujące przepisy nie 
dają żadnych ułatwień w 
prowadzeniu działalności 
jednostek OSP. Muszą 
one prowadzić taką samą 
księgowość jak wszystkie 
inne podmioty, firmy, fun-
dacje i stosować ustawę 
o rachunkowości. Jest to 
kłopotliwe, szczególnie w 
małych jednostkach straży 
pożarnych, gdyż wymaga 
od strażaków odpowied-
niej wiedzy z zakresu fi-

nansów. Gmina stara się 
pomóc strażakom i wes-
przeć ich, aby wypełnianie 
obowiązków związanych z 
prowadzeniem gospodarki 
finansowej jednostek było 
jak  najmniej uciążliwe.
16 stycznia odbył się Kon-
went Wójtów, Burmistrzów 
i Prezydentów Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów. 
Spotkanie miało miejsce 
w Ornontowicach i po-
święcone było omówieniu 
przygotowań gmin do po-
zyskiwania środków eu-

ropejskich w najbliższych 
latach.
17 stycznia w hali spor-
towej Gimnazjum w Ogro-
dzieńcu odbył się II Koncert 
Noworoczny z udziałem 
Dziecięco-Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej oraz Ze-
społu Mażoretek Fantazja, 
działających przy MGOK w 
Ogrodzieńcu.
20 stycznia odbyła się se-
sja Rady Miejskiej w Ogro-
dzieńcu, na której zatwier-
dzono plany pracy komisji 
stałych na rok 2015 oraz 
podjęto uchwałę w sprawie 
zmian w budżecie Gminy 
Ogrodzieniec na 2015r.

Z notatnika burmistrza

Najważniejszym urządzeniem i sercem 
przedsiębiorstwa wodociągowego jest uję-
cie wody. Ujęcie składa się ze studni głębi-
nowych, rozdzielni elektrycznej do zasilania 
pomp, zbiornika na wodę . Całość  jest 
ogrodzona. Wstęp na teren ujęcia osobom 
nieuprawnionym jest zabroniony. 
Aby przedsiębiorstwo mogło pobierać 
wodę z takiego ujęcia, musi uzyskać  po-
zwolenie wodnoprawne. Jest to decyzja 
starosty określająca zasady i ilość pobie-
ranej wody podziemnej. Ponieważ woda 
stanowi własność Państwa, za każdy m3 

wydobytej wody płacony jest podatek, tzw. 
opłata środowiskowa.  
Każda studnia zaopatrzona jest w  wodo-
mierz, który liczy ilość wydobytej wody.

Ujęcie wody to zwykle dwie studnie: jed-
na podstawowa i jedna awaryjna. Otwory  
wywiercone są na głębokość od 70 do 
150 metrów.  Nasze ujęcia czerpią wodę 
sprzed 200 milionów lat - z okresu  tria-
su i jury. Woda jest krystalicznie czysta, nie 
zanieczyszczona bakteriologicznie. Nie wy-
maga uzdatniania, ani żadnych innych za-
biegów aby można było ją spożywać.   Na 
dnie otworów studni znajdują się pompy 
elektryczne i woda za pomocą systemu rur 
pompowana jest na powierzchnię, a stąd 
zazwyczaj trafia do zbiornika o pojemności 
ok. 500 m3 lub bezpośrednio do sieci . Ze 
zbiornika grawitacyjnie poprzez sieć wo-

dociągową przesyłana jest do poszczegól-
nych domów.  Dlatego też zbiorniki wody 
zwykle budowane są na wzniesieniach w 
najwyższym punkcie, aby ułatwić  swo-
bodny dopływ wody pod odpowiednim 
ciśnieniem. Zbiorniki  i  większość sieci wo-
dociągowych wykonano w latach 50-tych 
i 60-tych ubiegłego wieku. Od tego czasu 
powstało  wiele nowych budynków zbudo-
wanych często  na tej samej wysokości co 
zbiornik . Wtedy zdarza się, że  gdy zbior-
nik  jest niepełny, to na zasadzie naczyń 
połączonych, zaczyna brakować wody w 
górnych partiach terenu. Działo się tak czę-
sto  zwłaszcza w Żelazku i w Śrubarni. W 
roku ubiegłym  zainstalowano na tym ujęciu 
pompę o dużej wydajności oraz  przebudo-
wano  rozdzielnię elektryczną na potrzeby 
tej pompy. Problemów z brakiem wody jest 
znacznie mniej. W Podzamczu natomiast 
zamontowano hydrofor, który zwiększa ci-
śnienie w sieci na ul. Widokowej, Firleja i  
Szkolnej.  Natomiast w  innych rejonach- 
położonych znacznie niżej niż zbiorniki-  z 
powodu bezwładnościowego przepływu 
wody, ciśnienie w sieci staje się bardzo wy-
sokie i należy je ograniczyć budując stacje 
reduktorów. Takie stacje zbudowaliśmy w 
Cementowni oraz na Morusach. 
W naszej gminie jest  pięć ujęć  wody i znaj-
dują się one: dwa w Ogrodzieńcu, jedno w 
Podzamczu, jedno w Ryczowie, jedno w 
Żelazku, jedno w Kiełkowicach i jedno na 

pograniczu Giebła i Mokrusa.
Jak powiedziano wcześniej woda z sieci w 
gminie jest bardzo dobra. Niestety, prze-
pływając przez rury ulega powtórnemu 
zanieczyszczeniu. Najbardziej zanieczysz-
czonym odcinkiem jest przyłącze do bu-
dynku, woda nie przepływa tam stale, jest 
pobierana tylko w razie potrzeby i dlatego 
jest narażona na zanieczyszczenia orga-
niczne i bakteriologiczne. Aby zapewnić 
odpowiednią jakość wody  jest  ona często 
badana. Badania przeprowadza SANE-
PID  oraz  akredytowane niezależne labo-
ratorium.  Woda badana jest zarówno na 
ujęciach  jak i w domach prywatnych.  W 
ciągu roku pobiera się kilkadziesiąt próbek.

ZGK zajmuje się wodociągami gminnymi 
od 2010 roku. Wcześniej użytkowały je 
przedsiębiorstwa  spoza gminy.  Nie bar-
dzo były one zainteresowane modernizacją 
i inwestycjami  na naszym terenie. Stąd 
wiele zaszłości  i wiele wyzwań przed na-
szym Zakładem. 
 W kolejnych artykułach przedstawimy 
Państwu  czego już dokonaliśmy, a co za-
mierzamy zrobić w najbliższym czasie. 

Na koniec  kilka często zadawanych pytań.

1. Czy trzeba płacić za wodę, jeśli się 
z niej nie korzysta, bo mieszka się, 
gdzie indziej? 
Są dwa wyjścia.  Można wystąpić z 
podaniem do Zakładu o likwidację 
przyłącza wodociągowego i rozwią-

zanie umowy na dostawę wody. W 
przypadku zamiaru ponownego 
zawarcia umowy należy przedstawić 
kompletną dokumentację projektowo- 
wykonawczą istniejącego przyłącza. 
Drugim wyjściem jest  nie rozwiązy-
wanie umowy. Ale wtedy trzeba płacić 
miesięczną opłatę abonamentową.

2. Co to jest abonament? 
Jest to miesięczna stała opłata.  
Stwierdza ona gotowość Zakładu do 
dostarczania wody na posesję. Obej-
muje   część kosztów związanych z 
utrzymaniem i eksploatacją ujęć wody 
i sieci wodociągowej, zwykle jest to 
ok. 15% kosztów przedsiębiorstwa.

3. Co zrobić, gdy zauważy się wyciek 
wody? 
Należy to jak  najszybciej zgłosić 
do Zakładu. Każdą awarię wody , 
obojętne czy na sieci czy na przyłą-
czu usuwamy nieodpłatnie. Właściciel 
ponosi jedynie koszty  materiałów na 
własnym przyłączu. Proszę pamię-
tać, że wszyscy płacą za każdy metr 
wydobytej  wody. Dotyczy to nie 
tylko awarii, ale również nielegalnych 
punktów czerpalnych, np. w ogródku.  
W interesie nas wszystkich jest, aby 
marnowało się jak najmniej wody i 
żeby inni nie musieli płacić za swoich 
sąsiadów, którzy zużywają wodę 
nielegalnie , bez zawartej umowy. 

Kierownik ZGK
Grażyna Gaweł

Skąd bierze się woda w kranie?

Gmina Ogrodzieniec złożyła wniosek o przyznanie dotacji ze 
środków Budżetu Województwa Śląskiego w ramach ogło-
szonego przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu 
pod nazwą Wzmocnienie Rozwoju Lokalnych Systemów 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2014r. na reali-
zację zadań:
Wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży (świetlic oraz klubów) funkcjonujących 
na terenie województwa śląskiego na 1. Zakup żywności 
w celu zapewnienia posiłków dla wychowanków Świetlicy 
Środowiskowej z siedzibą w ZSP w Ogrodzieńcu. 2. Zatrud-
nienie intendenta do przygotowywania posiłków, w okresie 
1.09.2014 – 31.12.2014 r. – przyznana kwota 5420,00 zł

oraz: 
Wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży (świetlic oraz klubów) funkcjonują-
cych na terenie województwa śląskiego
1. Zakup żywności w celu zapewnienia posiłków dla wy-
chowanków Świetlicy Środowiskowej z siedzibą w Gimna-
zjum w Ogrodzieńcu.
2. Zatrudnienie intendenta do przygotowywania posiłków, 
w okresie 1.09.2014 – 31.12.2014r. – przyznana kwota 
6500,00 zł
 
Przyznane środki zostały przeznaczone na:
·   zakup żywności w okresie 01.09.2014r – 31.12.2014r. 

w celu przygotowania posiłków dla wychowanków ŚŚ 

·  zorganizowanie dwóch spotkań:
a) spotkania mikołajkowego, podczas którego wychowan-

kowie otrzymali paczki ze słodyczami;
b) spotkania wigilijnego, dla wychowanków ŚŚ i ich rodzi-

ców, kiedy to wychowankowie zaprezentowali świą-
teczny program artystyczny, wspólnie z rodzicami wzięli 
udział w poczęstunku wigilijnym i otrzymali paczki żyw-
nościowe.

·  zakup środków czystości i higieny osobistej.

Z uwagi na nieprzyznanie całej wnioskowanej kwoty zrezy-
gnowano z zatrudnienia intendenta.

Wychowawcy Świetlic Środowiskowych

Informacja o przyznaniu dotacji dla Świetlic Środowiskowych 
w Ogrodzieńcu oraz realizacji zadania
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W święto Objawienia Pańskiego, potocznie zwanym dniem Trzech Króli, w kaplicy w 
Kiełkowicach odbyło się uroczyste nabożeństwo z udziałem, działającego przy MGOK w 
Ogrodzieńcu Zespołu Echo, który uczestniczył w oprawie muzycznej mszy świętej cele-
browanej przez ks. Krzysztofa Knapa, proboszcza Parafii Giebło. Po nabożeństwie miesz-
kańcy oraz zaproszeni goście wysłuchali koncertu kolęd i pieśni bożonarodzeniowych 
w wykonaniu Zespołu Echo. Nie zabrakło także ważnego akcentu charakterystycznego 
dla tego święta – trzech króli – Kacpra, Melchiora i Baltazara, którzy przybyli do żłóbka 
z darami - mirrą, kadzidłem i złotem i oddali pokłon Dzieciątku. W wydarzeniu na zapro-
szenie mieszkańców Kiełkowic udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Mikulski, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Podsiadło, Radni Rady Miejskiej: Beata Stypa-
-Rus i Elżbieta Stanek oraz Dorota Cygan, Dyrektor MGOK w Ogrodzieńcu, pod którego 
egidą działa Zespół Echo.

JP

Trzej Królowie w Kiełkowicach

Członek zespołu „Echo” Tadeusz Drążek - inicjator koncertu w Święto Trzech 
Króli w Kielkowicach wraz z  zaangażowanymi osobami składają serdeczne po-
dziękowania burmistrzowi Andrzejowi Mikulskiemu, radnej Rady Miejskiej Elżbie-
cie Stanek, Andrzejowi Buchcie mieszkańcowi Kiełkowic, Stanisławowi Ormano-
wi mieszkańcowi Ogrodzieńca oraz Tomaszowi Korfelowi mieszkańcowi Dąbrowy 
Górniczej za pomoc w zorganizowaniu koncertu.
Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem mieszkanek Kiełkowic: Ewy 
Kuli-Kaziród, Elżbiety Stanek, Genowefy Drążek oraz Julii Brzozowskiej, które po-
dzieliły się swoim talentem cukierniczym, dzięki czemu spotkanie po koncercie 
mogło odbyć się w słodkiej atmosferze. Członków zespołu i zaproszonych gości 
mieszkańcy Kiełkowic ugościli w agroturystyce „Orlik”.

Tradycyjnie w okresie 
Świąt Bożego Narodzenia 
ogrodzieniecki Ośrodek 
Pomocy Społecznej orga-
nizuje spotkanie wigilijne 
dla osób starszych, sa-
motnych oraz podopiecz-
nych, wśród których są 
m.in. osoby chore i niepeł-
nosprawne. W tym dniu 
wszyscy zasiadają do 
wspólnego stołu i łamią się 
opłatkiem, składając sobie 
nawzajem życzenia. Po-
tem następuje wieczerza, 
której towarzyszy śpiewa-
nie kolęd i wspominanie 
przeżytych chwil.
W przedświątecznym spo-
tkaniu, 18 grudnia 2014r. 
uczestniczyli między inny-
mi  Burmistrz Miasta i Gmi-
ny - Andrzej Mikulski, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej 

w Ogrodzieńcu - Zygmunt 
Podsiadło oraz ks. dziekan 
Jacek Furtak, proboszcz 
Parafii Ogrodzieniec, któ-
ry odmówił modlitwę za 
zgromadzonych i udzielił 
błogosławieństwa.
Wszyscy uczestnicy wigi-
lii połamali się opłatkiem, 
składając sobie wzajemne 
życzenia. Na stole nie za-
brakło tradycyjnych wigilij-
nych potraw. Był smaczny 
barszcz z uszkami, dania 
rybne, sałatki, ciasto. Wie-
czór uświetnił koncert ko-
lęd w wykonaniu Zespołu 
Seniorzy z Ogrodzieńca. 
Panie z  OPS zaopiekowa-
ły się wszystkimi i zadbały, 
aby ten wieczór upłynął w 
miłej i świątecznej atmos-
ferze. Uczestnicy wiecze-
rzy życzyli sobie i innym 

spotkania w tak miłym 
gronie za rok.
Takie spotkania są potrzeb-
ne szczególnie nam star-
szym i samotnym osobom. 
Podtrzymywanie świątecz-
nej tradycji jest też bardzo 
ważne. Organizatorzy za-
dbali, aby było świątecznie 
i nastrojowo. Jest opłatek, 
smaczne tradycyjne potra-
wy, śpiewanie  kolęd.  Są tu 
osoby, które znamy i  gdy-
by nie to spotkanie, to nie 
mielibyśmy możliwości się 
zobaczyć i porozmawiać. 
Cieszymy się, że mogliśmy 
się tu  spotkać i powspo-
minać dawne czasy – tak 
wypowiadali się uczestnicy 
spotkania.

Joanna Piwowarczyk

Śpiewanie kolęd to jeden 
z najpiękniejszych zwycza-
jów związanych ze świę-
tami Bożego Narodzenia. 
Dnia 19 grudnia 2014 w 
Szkole Podstawowej w 
Ryczowie odbyło się szkol-
ne kolędowanie. W jego 
przygotowanie włączyli się 
wszyscy uczniowie, także 
przedszkolaki i zerówka. 

Każda z klas miała możli-
wość zaprezentowania wy-
branej kolędy. Prawdziwą 
niespodziankę sprawili nam 
uczestnicy zajęć muzycz-
nych, prowadzonych przez 
panią Barbarę Rymaro-
wicz. Zaprezentowali nam 
nie tylko mało znane kolędy 
i pastorałki, ale także mie-
liśmy możliwość podziwia-

nia zdolności muzycznych 
naszych uczniów.
Niech w każdym polskim 
domu w okresie świąt Bo-
żego Narodzenia nie za-
braknie tak pięknej tradycji 
– tradycji śpiewania kolęd 
i pastorałek. Koncert po-
prowadziła pani Małgorzata 
Rudy.

red.

Wigilijna wieczerza

Szkolne kolędowanie
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W dniu 30 grudnia 2014r. 
w Domu Kultury odbyło 
się spotkanie, w którym 
uczestniczyli członkowie 
Zespołu Seniorzy z Ogro-
dzieńca oraz Posłanka na 
Sejm RP Anna Nemś. Pani 
Poseł przywiozła kalenda-
rze wydane na rok 2015, w 
których przedstawia zespo-
ły artystyczne, działające na 
terenie powiatu zawierciań-
skiego.  W wydawnictwie 
znalazły się dwa zespoły z 

Ogrodzieńca – Mażoretki  
„Fantazja” oraz Seniorzy z 
Ogrodzieńca.
Kalendarz, który oddaję w 
państwa ręce, jest wyrazem 
mojego szczerego uzna-
nia dla waszej otwartości i 
bezinteresownej, pełnej za-
pału pracy na rzecz nasze-
go regionu – tymi słowami 
zwróciła się do uczestników 
spotkania Anna Nemś. Na-
stępnie Pani Poseł wręczyła 
każdej osobie kalendarz z 

życzeniami wszelkiego do-
bra w Nowym Roku. 
Do życzeń dołączyli tak-
że obecni na spotkaniu 
– Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu 
Zygmunt Podsiadło oraz 
Dyrektor MGOK Dorota Cy-
gan. Seniorzy podziękowali 
za życzenia i podarowane 
kalendarze oraz zaprosili 
do wspólnego śpiewania 
kolęd. 

Joanna Piwowarczyk

Spotkanie z Seniorami

Na płycie rynku od sa-
mego rana rozkładały się 
kiermasze z rękodziełem i 
świątecznymi ozdobami. 
Na środku rozpalono kok-
siaki, przy których można 
się było ogrzać i porozma-
wiać o świętach i...  nie tyl-
ko. Wychodzący z kościoła 
mieszkańcy z ciekawością 
oglądali niezwykłe stroiki, 
bombki zdobione szydeł-
kowym ściegiem, koronko-
we serwety, malowane wa-
zony i szklane przedmioty, 

ręcznie wykonywaną biżu-
terię, haftowane poduszki, 
ceramiczne bibeloty, dzier-
gane szydełkiem misie, pa-
jacyki, drewniane zabawki. 
Była to świetna okazja dla 
tych, którzy jeszcze nie za-
kupili prezentów pod cho-
inkę. Po południu na sce-
nie amfiteatru odbyły się 
występy artystyczne - chór 
szkolny Śpiewające Nutki, 
Zespół Echo i Seniorzy z 
Ogrodzieńca. Po zmroku 
widzów ogrzały gorące gó-

ralskie rytmy w wykonaniu 
kapeli Góralska Hora. Do-
datkowymi atrakcjami był 
konkurs śpiewania kolęd 
oraz wspólne wykonanie 
łańcucha choinkowego, 
którym udekorowany zo-
stał świerk stojący na pla-
cu. Organizatorzy - MGOK 
w Ogrodzieńcu i Spółka Za-
mek zapraszają już teraz na 
kolejny świąteczny festyn - 
Jarmark Wielkanocny.

Joanna Piwowarczyk

Jarmark na Rynku

Koncert Bożonarodzeniowy

W niedzielę, 21 grudnia 2014r. na placu Piłsudskiego w Ogro-
dzieńcu odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy - pierwsza tego 
typu impreza plenerowa organizowana w naszym mieście.

 W środę, 17 grudnia 2014r. w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu odbył 
się  Koncert  Bożonarodzeniowy. Wśród występujących byli: uczestnicy zajęć muzycz-
nych w Domu Kultury, Chór Szkolny „Śpiewające Nutki”, Zespół „Marzenie” z MGOK, 
Zespół „Echo”, Seniorzy z Ogrodzieńca. Wykonawcy zaprezentowali kolędy, pastorałki i 
piosenki związane z tradycją świąt Bożego Narodzenia. Repertuar znany i lubiany wpro-
wadził widzów w świąteczny nastrój i zachęcił do wspólnego kolędowania.

JP
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Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec oraz Dyrektor MGOK w Ogrodzieńcu składają serdeczne podziękowania  
Kierownikowi i Pracownikom ZGK w Ogrodzieńcu za pomoc w organizacji imprezy sylwestrowej 

na skwerze przy placu Wolności.

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.

F.H.U.

USŁUGI
ASENIZACYJNE

BART-POL

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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Jesteś właścicielem działki rolnej, budowlanej, 
łąk na terenie miasta lub gminy Ogrodzieniec. 

Nie uprawiasz jej od lat, leży odłogiem,  
zarasta i niszczeje.  

Nie chcesz żeby zarastała chwastami krzaka-
mi itp. zgłoś się do mnie w terminie do końca 

lutego br., zajmę się nimi. 
Dzwoń – Marek tel. 505 688 047.

Jesteś właścicielem działki rolnej, budowlanej, 
łąk na terenie miasta lub gminy Ogrodzieniec. 

Nie uprawiasz jej od lat, leży odłogiem,  
zarasta i niszczeje.  

Nie chcesz żeby zarastała chwastami krzaka-
mi itp. zgłoś się do mnie w terminie do końca 

lutego br., zajmę się nimi. 
Dzwoń – Marek tel. 505 688 047.
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Pani Wioleta Górka mieszkanka Ogro-
dzieńca  - pasjonatka domowych wypie-
ków nagrodzona! Jej „dzieło z piernika” 
otrzymało nagrodę III stopnia w Konkursie 
na „Lukrowany Domek” organizowanym 
przez DIAMANTOWĄ KUCHNIĘ. 
Pani Wioleta lubi wykonywać wszelkiego 
rodzaju wypieki, bawić się wyszukiwaniem 
smaków, eksperymentować z różnymi 
przepisami, wymyślaniem form, kształtów.  
Wyszukuje ciekawe nowinki kulinarne w 
książkach kucharskich, czasopismach, In-
ternecie. 
Nie mam gotowych przepisów. Metodą 
prób i błędów staram się coś wykonać, 
upiec. Pomaga mi w tym moja rodzina –
syn Marcin i córka Ania – kosztują i wyraża-
ją opinie. Bardzo lubię piec wszelkiego ro-
dzaju ciasta, ciastka, torty, pierniki – mówi 
o swej pasji pani Wioleta.
Pani Wiola została zaproszona na Bożo-

narodzeniowy Jarmark, który odbył się 21 
grudnia 2014r. na Placu Piłsudskiego w 
Ogrodzieńcu. Na jej stoisku można było 
degustować wypieki z piernika i cieszyć 
oczy cudownymi piernikowymi rozmaito-
ściami - choinkami, gwiazdami, dzwonka-
mi...
Na piernik mam stary „babci przepis” opar-
ty na naturalnych produktach i przypra-
wach korzennych. Teraz wiele ludzi zwraca 
uwagę na to, żeby nie było dużo polep-
szaczy i cieszy mnie to, że na kiermaszu 
podczas degustacji moich wypieków wiele 
osób stwierdziło, że odczuwa się naturalne 
składniki – miód, cynamon i inne przypra-
wy korzenne –dodaje pani Wioleta.
Zdolności po pani Wioli przejął syn Mar-
cin (na zdjęciu), który obecnie uczy się w 
Zespole Szkół Gastronomicznych w Kra-
kowie i ma za sobą już pierwsze sukce-
sy w tej dziedzinie. Marcin zajął pierwsze 
miejsce w konkursie na ciasto świąteczne 
ogłoszonym w jego szkole. Gratulujemy i 
życzymy kolejnych sukcesów!

Joanna Piwowarczyk

Słodkie sukcesy! Bal w przedszkolu dzisiaj
Już za chwilę bal się zacznie,
Pędzi z miotłą czarownica,
Biegnie kowboj z policjantem,
Kim ja jestem tajemnica!
Może jestem klownem małym,
Najśmieszniejszym w całym świecie
Może jestem królem śmiałym?-
Tego nigdy nie zgadniecie
Może jestem jaskiniowcem
Albo kominiarzem
Gdy się tylko zdecyduję,
Zaraz wszystkim się pokażę

Taki właśnie kolorowy i wesoły bal przebierańców odbył się w naszym przedszkolu w 
piątek 16.01.15r. Bawiły się dzieci i bawili się dorośli, bo skoczna muzyka oraz korowody 
i zabawy prowadzone przez panią wodzirej zachęcały do tańca.

J. Bukowska

W Ogrodzieńcu w niedzielę, 
11 stycznia 2015r. po raz 
dwudziesty trzeci zagrała 
Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy i udało się ze-
brać sumę 17.248,87 zło-
tych! 
Tegoroczny finał WOŚP po-
święcony jest podtrzymaniu 
wysokich standardów le-
czenia dzieci na oddziałach 

pediatrycznych i onkolo-
gicznych oraz godnej opie-
ce medycznej seniorów. Za 
zebrane pieniądze kupiony 
będzie nowoczesny sprzęt 
do szpitali dziecięcych i od-
działów geriatrycznych.W 
całym kraju na ulicach wo-
lontariusze zbierali pienią-
dze do puszek. Podczas 
imprez oraz drogą inter-

netową przeprowadzono 
wiele aukcji i licytacji.  Na 
rzecz corocznej akcji Jurka 
Owsiaka kwestowano tak-
że za granicą.
W akcję zaangażowało się 
70 wolontariuszy oraz stra-
żacy wszystkich jednostek 
OSP z terenu naszej gminy. 
Szefem sztabu był druh Mi-
chał Mikoda. Strażacy rano 

zabezpieczyli bieg uliczny 
pn. „Policz się z cukrzycą”, 
a podczas imprezy, która 
odbyła się  w Szkole Pod-
stawowej w Ogrodzieńcu, 
pomogli w organizacji i 
przygotowaniu posiłków. 
Na rzecz WOŚP przygoto-
wano kiermasz z ciastami, 
gorący żurek, kiełbaski, 
bigos. Odbyły się występy 
artystyczne oraz licytacja 
przedmiotów podarowa-
nych przez różne instytucje 
oraz osoby prywatne. Tra-
dycyjnie licytację, z której 
środki zasiliły konto WOŚP 
bardzo sprawnie przepro-
wadził p. Krzysztof  Uglorz 
- Czarny Rycerz. 

Cieszę się, że udało nam 
się zorganizować po raz 
kolejny Finał WOŚP. Nie 
zawiedli strażacy, wolon-
tariusze, nasi sympatycy 
oraz osoby, które wspierają 
ten szczytny cel każdego 
roku. Szkoda tylko, że nie 
przyszło więcej osób na li-
cytację. A było warto, gdyż 
licytowane przedmioty były 
bardzo atrakcyjne – tymi 
słowami podsumował ak-
cję szef ogrodzienieckiego 
sztabu.
W tym dniu, podobnie jak 
w całym kraju wypuszczo-
no światełko do nieba. Za 
rok kolejny, 24 Finał WOŚP 
– już zapraszamy!

Ogrodzieniecki 
Sztab WOŚP skła-
da serdeczne po-
dziękowania dla 
wszystkich osób, 
które przyczyniły 

się do realizacji 
XXIII Finału WOŚP 

w naszej Gminie. 
Gorące podzięko-

wania dla osób  
i instytucji, które 

podarowały przed-
mioty na licytację.

Joanna Piwowarczyk
fot. M. Bejgier,  

B. Kołodziej-Pawłowska
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Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w 
Ogrodzieńcu na zimowe długie wieczory 
poleca …

„Zajeździmy kobyłę historii. Wspo-
mnienia poobijanego jeźdźca”
- Karol Modzelewski.

Nagroda Literacka Nike 2014

Wspomnienia wybitnego historyka medie-
wisty, działacza politycznego, jednego z 
grona najbardziej znanych opozycjonistów 
z czasów Polski socjalistycznej. Książka 
ukazuje dzieje rodziny i losy jego same-
go na tle historii politycznej Polski od lat 
czterdziestych XX wieku po chwilę obecną. 
Opowiedziana z troską o szczegóły histo-
ryczne ukazuje postawy opozycjonistów 
z lat sześćdziesiątych, z czasu „Solidar-
ności” i okresu przemian ustrojowych w 
naszym kraju, zwraca uwagę na wielość 
koncepcji i różnorodność dróg dojścia do 
pełnej demokratyzacji życia politycznego w 
Polsce od prób naprawiania systemu so-
cjalistycznego aż po zupełne odejście od 
jego założeń. Napisana czystym, precy-
zyjnym językiem historia jest dokumentem 
o kolosalnym znaczeniu dla zrozumienia 
dziejów Polski w drugiej połowie dwudzie-
stego wieku.

„Gwiazd naszych wina” – John Green.

Hazel choruje na raka i mimo cudownej te-
rapii dającej perspektywę kilku lat więcej, 
wydaje się, że ostatni rozdział jej życia zo-
stał spisany już podczas stawiania diagno-
zy. Lecz gdy na spotkaniu grupy wsparcia 
bohaterka powieści poznaje niezwykłego 
młodzieńca Augustusa Watersa, następuje 
nagły zwrot akcji i okazuje się, że jej historia 
być może zostanie napisana całkowicie na 
nowo. 

Wnikliwa, odważna, humorystyczna i ostra 
książka to najambitniejsza i najbardziej 
wzruszająca powieść Johna Greena, zdo-
bywcy wielu nagród literackich. 
Autor w błyskotliwy sposób zgłębia ekscy-
tującą, zabawną, a równocześnie tragiczną 
kwestię życia i miłości. 

„Religa. Biografia najsłynniejszego 
polskiego kardiochirurga”
- Kortko Dariusz, Watoła Judyta.

Profesor Zbigniew Religa. Niewierzący, ale 
skleiło się z nim słowo „święty”. 
Dla wielu osób święta jest pamięć o nim. 
„To był święty człowiek” - mówią pacjenci. 
Inni mocniej: „Moja miłość”. Lekarze dopo-
wiedzą, że miał do chorych świętą cierpli-
wość. Pielęgniarki, że zawsze je szanował. 
I może święty to zbyt wiele, ale świetny 
był na pewno. Trudno pisać o kimś takim, 
zwłaszcza, że na każdym kroku słyszeliśmy 
przestrogi: Musicie go pokazać w dobrym 
świetle, opisać zalety, pomijać wady, nie 
wolno szargać imienia...
Byłoby to łatwe, bo profesor dał się lubić. 
Bezpośredni, szczery, pogodny. Ufny, za 
swoimi stawał murem. Chętnie dzielił się 
wiedzą, umożliwiał awans. Ale nie zniósł-
by, gdyby mu ktoś stawiał pomnik z cnót. 
Z góry ostrzegamy tych, dla których nie 
do przyjęcia jest obraz profesora, który za 
dużo pije, pali jak smok, klnie jak szewc, 
bywa niesprawiedliwy, wymaga za dużo, 
narzuca mordercze tempo, słucha złych 
podszeptów, bywa próżny...  Jesteśmy 
przekonani, że człowiek z bagażem wad 
jest bardziej prawdziwy. 
A im bardziej prawdziwy, tym obraz lepszy.

Zapraszamy wszystkich Miłośników czyta-
nia, do odwiedzania naszej Biblioteki i za-
poznania się z ciekawymi pozycjami książ-
kowymi.

Nowe książki w bibliotece

O
G

ŁO
SZEN

IE PŁATN
E

tel. 784 340 719

e-mail: spoldzielnia@impuls.ogrodzieniec.pl

 www.impuls.ogrodzieniec.pl

PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
(STARE MEBLE, WYKŁADZINY ITP. )

USŁUGI SPRZĄTANIA (DOMY, MIESZKANIA PRYWATNE, 
BIURA, PIWNICE, STRYCHY ITP.) 

SPRZĄTANIE POREMONTOWE

WYWÓZ GRUZU 

ODŚNIEŻANIE

Reklama współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Składamy serdeczne podziękowania dla wystawców stoisk, Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Ogrodzieńcu, Piekarni Podpłomyk i Firmie Eurokesz  

oraz wszystkich tych, którzy wsparli organizacyjnie Jarmark Bożonarodzeniowy 
w dniu 21 grudnia 2014r. na placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec         Dyrektor MGOK w Ogrodzieńcu
Prezes Spółki Zamek

Świeże powietrze, kilka dobrze dobranych 
urządzeń oraz świetna atmosfera – nie-
wiele trzeba by niedługo również w naszej 
gminie zagościł zdrowy tryb życia. Jest 
szansa, że już niedługo taka siłownia po-
wstanie także w naszej gminie, ponieważ 
na sesji Rady Miejskiej 29 XII 2014r. Bur-
mistrz zaakceptował pomysł, aby zrealizo-
wać właśnie taką inwestycję w ramach tzw. 
środków wolnych w 2015 roku. Pozostaje 
otwarte pytanie, o to gdzie zostaną za-
montowane urządzenia. Możliwych miejsc 
jest kilka, wśród których nasuwają się Orlik, 
Krępa, boisko przy Mieszka I, boisko przy 
Piaskowni, czy plac zabaw obok MGOK. 
Ostatecznie to mieszkańcy powinni wypo-
wiedzieć się w sprawie.
Siłownie na świeżym powietrzu to trend, 
który już na stałe przyjął się w naszym kra-
ju. Coraz częściej w parkach i na osiedlach 
można natrafić na grupy urządzeń do ćwi-
czeń dla osób w każdym wieku – młodych, 
dorosłych i starszych. Urządzenia cieszą 
się popularnością zwłaszcza wśród senio-
rów, którzy całymi grupami ustawiają się od 
rana w kolejkach, aby polepszać kondycję 

na świeżym powietrzu. Jest to także do-
skonały wybór dla rodziców, którzy mogą 
ćwiczyć i jednocześnie doglądać swoich 
pociech na placu zabaw.
Nie bez powodu siłownie na świeżym po-
wietrzu podbiły już kraje Europy Zachodniej 
–posiadają wiele zalet, dzięki którym biją 
na głowę tradycyjne, mieszczące się w bu-
dynkach miejsca do ćwiczeń. Podstawo-
wą zaletą takich miejsc jest fakt, iż są one 
w zupełności darmowe dla użytkowników. 
Wystarczy przeczytać uważnie instrukcję 
znajdującą się w widocznym miejscu na 
urządzeniu i już można ćwiczyć. Różno-
rodność typów urządzeń gwarantuje moż-
liwość ćwiczenia praktycznie każdej partii 
mięśniowej. Najważniejszą jednak zaletą 
jest oczywiście umieszczenie przyrządów 
na terenie otwartym. Aktywność tego typu 
na świeżym powietrzu jest zdecydowanie 
zdrowsza, gdyż wpływa dodatnio nie tylko 
na rozwój mięśni, ale także na krążenie i 
układ oddechowy.
Z niecierpliwością czekamy na naszą si-
łownię.

Patryk Szczygieł

Ćwiczenia na świeżym powietrzu wkrótce w Ogrodzieńcu!?

Siłownia pod chmurką

ASUMPT 
 S Z K O Ł A  J Ę Z Y K O W A

DAJ SZANSĘ swojemu dziecku i sobie
Poczuj się swobodnie w każdym miejscu na świecie

KOMUNIKUJ SIĘ bez barier

Zajęcia z języka ANGIELSKIEGO
dla dzieci, młodzieży i dorosłych w następujących grupach:

GOOD MORNING! dla dzieci młodszych (kl. „0” i I)
HAPPY END  dla dzieci z klas II – VI
WHY NOT?  dla młodzieży gimnazjalnej
STEPPING STONES dla młodzieży licealnej
EXPERT   dla dorosłych

Na zajęcia zapraszamy do Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu przy Placu Wolności 42.
Zapisy pod numerem telefonu 500 282 286

Jeśli masz wątpliwości, umów się na spotkanie – czekamy na CIEBIE.
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spółdzielnia socjalna
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Nowinki Uniwersyteckie
Taniec i modele komunikacji, czyli misz-masz podczas wykładu UTW w Ogrodzieńcu
W środę 14 stycznia br. o godz. 16.00 odbył się kolejny wykład Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Ogrodzieńcu. Wykład pt. „Model komunikacji, czyli jak myślą ludzie i jak prze-
kłada się to na nasze emocje” przedstawił Witold Sobczak, na co dzień instruktor tańca: 
salsy kubańskiej i tanga argentyńskiego. Wykład był wyjątkowo dynamiczny, na początek 
kilka słów wstępu, a potem już tylko praktyka – pytania, zagadki, zajęcia ruchowe.  Nasi 
słuchacze dowiedzieli się ile zagadek kryje nasz umysł oraz, co ma wpływ na to, jak od-
bieramy świat i rzeczywistość dookoła.  Podsumowując wykład można stwierdzić „nie 
mamy wpływu na bieg zdarzeń, ale mamy wpływ na to, jak odbieramy dane wydarzenie 
i jaki ono ma na nas wpływ”.  Przysłowiową „wisienką na torcie” była nauka podstawo-
wego kroku salsy kubańskiej. Wszyscy wspaniale się bawiliśmy przy latynoskich rytmach. 
Taniec wyzwala w nas pozytywne emocje i daje niesamowitą dawkę energii. Do aktywne-
go spędzania wolnego czasu w postaci tańca zachęcał właśnie pan Sobczak. 

M.Bejgier

Wigilijne spotkanie słuchaczy UTW w Ogrodzieńcu

W piątkowe popołudnie, 19 grudnia 2014r., słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Ogrodzieńcu, po raz pierwszy spotkali się przy wigilijnym stole. Spotkanie miało wy-
jątkową oprawę. O występ zadbały panie z sekcji literackiej pod kierownictwem pani 
Marianny Guzik. Panie przygotowały scenkę, w której zaprezentowały fragmenty Pisma 
Świętego oraz psalmów o tematyce Bożego Narodzenia. Po tym nastrojowym wprowa-
dzeniu, słuchacze i zaproszeni goście złożyli sobie życzenia. Nie zabrakło również kolęd, 
a o oprawę muzyczną zadbał Marek Woźniak – instruktor muzyki MGOK. 
Wieczór upłynął w nastrojowej i refleksyjnej atmosferze. Nie zabrakło uśmiechów, jak rów-
nież łez i tęsknoty za bliskimi, którzy już z nami przy wigilijnym stole nie zasiądą. 
Z pewnością spotkania wigilijne naszych słuchaczy na stałe wpisze się w harmonogram 
zajęć UTW. 

M. Bejgier

Jak powstaje tęcza? Jaką rolę w zjawisku powstawania tęczy 
pełni soczewka? I co to w ogóle zjawisko rozszczepienia świa-
tła?
Z tymi i wieloma innymi pytaniami zmierzyli się nasi najmłodsi 
studenci Uniwersytetu Dziecięcego w Ogrodzieńcu podczas 
wykładu, który odbył się 10 stycznia br. o godz. 12.00 
w sali MGOK.  
Wykład pt. „W stronę tęczy… o zjawiskach świetlnych”  za-
prezentowała mgr Marta Koplejewska - oligofrenopedagog i 
nauczyciel fizyki z kilkuletnim stażem pracy. Praca z dziećmi i 
młodzieżą jest dla niej wielką pasją. Lubi nowe wyzwania oraz 
stosuje niekonwencjonalne metody nauczania. W trakcie swojej 
pracy realizowała wiele projektów i programów – tj. Wybieram 
e-Fizykę, Wirtualna Fizyka, Edusceince, Szkoła Pełna Zasobów, 
Winiary, Tesco. Przygotowywała uczniów do wielu konkursów, 
w których osiągnęli wysokie lokaty. Pracę traktuje bardzo odpo-
wiedzialnie, a zdobyta wiedza i uśmiech dziecka jest dla niej naj-
większą nagrodą. Pomimo pochmurnej i przytłaczającej aury, w 
sobotę na sali MGOK-u zrobiło się wyjątkowo kolorowo i gwar-
nie. Wystarczyło tylko kilka elementów: szklane naczynie, woda, 
płyty CD, laser itp., aby wyczarować tęczę. Nasi słuchacze byli 
bardzo aktywni, chętnie uczestniczyli w doświadczeniach i od-
powiadali na bardzo trudne pytania. Wykład był bardzo ciekawy 
i kolorowy. 

M. Bejgier

Nowy Rok
Stary Rok się zakończył,
Nowy objął panowanie,
Lecz czy będzie dla nas lepszy?
Oto właśnie jest pytanie.
Jaki będzie, co przyniesie,
Ulgę czy zmartwienia?
Nikt przewidzieć nie potrafi –
Zostają skojarzenia.
Trzeba nam więc teraz
Z Nim się skonsultować,
Aby dodał nam otuchy 
I mógł pofolgować.
Aby ceny nie wzrastały, 
Więcej pracy było.
W serca nasze wlał nadzieję
By się lepiej żyło.
A co dalej, czas pokaże,
Bo lekarstwem jest na stres
Zazwyczaj szczęście idzie w parze...
Może w zasięgu ręki jest.

Zenona Fiutak
12.01.2015r.

Tęczowy wykład UDO

50zł/rok

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Ogrodzieńcu

Gospodarz spotkań
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GMINNE INWESTYCJE
STYCZEŃ 2015r.

W Nowym Roku rozpoczęto przygotowania do nowych 
przedsięwzięć i inwestycji służących mieszkańcom oraz:
Wprowadzono nowe oznakowanie dróg gminnych w Że-
lazku przy ul. Ogrodowej i ul. Wierzbowej oraz w Ogro-
dzieńcu przy Placu Wolności i ul. Szkolnej.

Na najbardziej uzasadnionych odcinkach ul. Józefów w 
Ogrodzieńcu poprawiono odwodnienie.

Informacja o możliwości wsparcia organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Ogrodzieniec.
W celu wsparcia organizacji należy wpisać w zeznaniu podatkowym za 2014 rok numer KRS i cel szczegółowy.

Dla Nikoli Matczuk z Ogrodzieńca - Regionalna Fundacja Osób Niewidomych – Nr KRS 0000018926
 Cel szczegółowy 1% – na leczenie i rehabilitację NIKOLI MATCZUK

Dla Majki Ryłko z Ogrodzieńca - Fundacja Wcześniak Rodzice – Rodzicom – Nr KRS 0000191989

Cel szczegółowy 1%  - Maja Ryłko 

Dla Oli Biedak z Ogrodzieńca - FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z PRZEPUKLINĄ OPONOWO-RDZENIOWĄ SPINA – 
Nr KRS 000029741

Cel szczegółowy 1%  - Dla Aleksandry Biedak

Dla Emilki Krzykawskiej - Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” – Nr KRS 0000037904
 Cel szczegółowy 1% – 11208   Krzykawska Emilia Patrycja

Dla Gabrysi Szczepary pochodzącej z Gulzowa – Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” – Nr KRS 0000037904
 Cel szczegółowy 1% – 21781 Gabriela Szczepara

Dla Igora Gieszczyka z Ogrodzieńca – Fundacja Iskierka – Nr KRS 0000248546
Cel szczegółowy 1% – Igor Gieszczyk

Dla Mateusza Śliwy z Ryczowa - STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ORAZ 
ICH RODZINOM „Z DOBREGO SERCA” Nr KRS 0000331807

Cel szczegółowy 1% – Mateusz Śliwa

Dla Mariana Wojciechowskiego z Ogrodzieńca – Fundacja Zielony Liść – Nr KRS 0000052038
Cel szczegółowy 1% – Marian Wojciechowski

Klub Sportowy Giebło – Nr KRS 0000136686

Dla Szkoły Podstawowej w Gieble – Fundacja Studencka „Młodzi-Młodym” – Nr KRS 0000270261
 Cel szczegółowy 1% – SP Giebło 1435

Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Ogrodzieniec – Nr KRS 0000116212

Cel szczegółowy 1% – OSP Giebło, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie – dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Gieble

Cel szczegółowy 1% – OSP Gulzów, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie – dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Gulzowie

Cel szczegółowy 1% – OSP Kiełkowice, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie – dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kiełkowicach

Cel szczegółowy 1% – OSP Mokrus, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie – dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Mokrusie

Cel szczegółowy 1% – OSP Ogrodzieniec, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie – dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ogrodzieńcu

Cel szczegółowy 1% – OSP Podzamcze, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie – dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Podzamczu

Cel szczegółowy 1% – OSP Ryczów, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie – dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ryczowie

Cel szczegółowy 1% – OSP Ryczów Kolonia, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie – dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczowie Kolonii

Związek Gmin Jurajskich – Nr KRS 0000246370

1% dla organizacji działających na terenie gminy

Minęły już dwa ciężkie lata zmagań z nieuleczalną cho-
robą naszej córeczki, były to lata trudne, pełne infek-
cji, stresu, biegania, zapaleń płuc, wizyt w ojomach, 
nie przespanych nocy....., ale to nic.... daliśmy radę, 
ponieważ uśmiech na twarzy naszej Gabrysi dodawał 
nam jeszcze więcej siły do dalszego działania i robie-
nia wszystkiego co w naszej mocy, aby zapewnić jej jak 
najlepszy komfort życia. Oczywiście to dzięki Wam Dro-
dzy znajomi, przyjaciele, rodzina mogliśmy zapewnić jak 
najlepsze warunki życia dla Gabrysi, to właśnie dzięki 
1% podatku, który oddaliście dla naszej córeczki 2 lata 
temu i rok temu mogliśmy jej zapewnić opiekę pielę-
gniarską, rehabilitacje, zakup niezbędnego sprzętu... ,
to właśnie dzięki Wam daliśmy radę.
Prosimy także o przekazanie 1 % podatku w tym roku 
dla Gabrysi Szczepara. Liczymy na Was. Z góry ser-
decznie dziękujemy. 

Rodzice Gabrysi

W styczniu bieżącego roku w hali sportowej w Łazach odbył się halowy turniej w piłce 
nożnej dla chłopców rocznika 2004 i młodszych. Celem turnieju byłą popularyzacja piłki 
nożnej i fair play w sporcie. Nie prowadzono żadnych klasyfikacji. W imprezie udział wzięły 
następujące drużyny: Akademia Piłki Nożnej Sosnowiec, Akadaemia Piłkarska Przemsza 
Klucze, Uczniowski Klub Sportowy Piłkarz Sosnowiec, Jurajskie Orliki Ogrodzieniec oraz 
dwa zespoły gospodarzy Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka Łazy. Jurajskie Or-
liki Ogrodzieniec reprezentowali: Michał Uglorz, Paweł Bugajski, Adrian Antoniak, Szymon 
Peda, Norbert Słowikowski, Tomasz Pompa (kapitan), Jakub Pluta, Piotr Czekała, trener 
Jarosław Janik. Gole dla drużyny z Ogrodzieńca strzelali Tomasz Pompa i Jakub Pluta. 
Każdy zespół otrzymał pamiątkowe dyplomy.

red.

Szkolny sport

Nr KRS 0000037904 
Cel szczegółowy 1% – 21781 Gabriela Szczepara
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ogłoszenia informacje

Medal za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie stanowi 
wyróżnienie dla osób, które 
przeżyły co najmniej 50 lat 
w jednym związku małżeń-
skim (art. 19 Ustawy z dnia 
16 października 1992 r. o 
orderach i odznaczeniach, 
[Dz.U. Nr 90, poz. 450 z 
późn. zm.]). Medal przy-
znaje Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej na wniosek 
Wojewody za pośrednic-
twem Burmistrza.
W roku bieżącym spo-

rządzane będą wnioski 
o nadanie medali dla par 
małżeńskich, które zawarły 
małżeństwo w 1963 roku i 
wcześniej. 
Aby wszcząć procedurę 
nadania Medali za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie, 
należy w urzędzie stanu 
cywilnego właściwym ze 
względu na miejsce za-
meldowania złożyć skró-
cony odpis aktu zawarcia 
związku małżeńskiego oraz 
kserokopie dowodów oso-
bistych obojga Jubilatów.
Wobec powyższego, prosi-

my wszystkich zaintereso-
wanych przyznaniem takie-
go medalu o zgłoszenie się  
do  Urzędu Stanu Cywil-
nego w Ogrodzieńcu (pok. 
23, tel. 326709718 lub pok. 
17, tel 3209704) w terminie 
2 tygodni od ukazania się 
niniejszego numeru Gaze-
ty z dowodami osobistymi 
oraz odpisem aktu małżeń-
stwa, jeśli małżeństwo było 
zawarte w innym USC.

Urząd Stanu Cywilnego

Informacja USC

Przypominamy, że w roku 2015 obowiązują  następujące terminy i opłaty   
z tytułu wywozu odpadów komunalnych.

Terminy  płatności za odbiór  odpadów  komunalnych  w 2015r. 
/Uchwała  nr XLIII/342/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu  

z dnia  23 października  2013r./

10.03.2015
10.06.2015
10.09.2015
10.12.2015

Wysokość  opłat  z tytułu  wywozu odpadów komunalnych  w  2015r.
/Uchwała  nr XXXVII/301/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia

 26 Kwietnia 2013r./

 16zł - od  osoby  miesięcznie / odpady  niesegregowane/
  8zł - od osoby  miesięcznie / odpady  segregowane/

  4zł - od osoby  miesięcznie /odpady  segregowane/ dotyczy nieruchomości
zamieszkałej przez więcej niż 5 osób; przy czym stawka dotyczy osoby 6 i kolejnej.

Numer  rachunku  do regulowania  płatności z tytułu wywozu 
Odpadów  komunalnych – bez  zmian.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zawierciu zaprasza do korzystania z możliwości prze-
syłania deklaracji podatkowych oraz korekt drogą elektroniczną poprzez  www.e-dekla-
racje.gov.pl. lub www.szybkipit.pl. Gwarantuje to: ograniczenie formalności do minimum, 
ograniczenie kosztów opłat pocztowych, oszczędność czasu, a także przyspieszenie 
zwrotu nadpłaty w przypadku zeznań rocznych. 
Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, iż w każdy wtorek i czwartek w go-
dzinach  od 12.00 do 14.00 będzie udostępnione w budynku Urzędu Skarbowego w Za-
wierciu stanowisko komputerowe  celem umożliwienia podatnikom przesyłania deklaracji 
oraz  ich korekt drogą elektroniczną.

Urząd Skarbowy w Zawierciu  informuje, iż  od 02.01.2015 kasa będzie czynna w godzi-
nach pracy urzędu.

Wydawanie druków PIT w Ogrodzieńcu!
Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec informuje, że druki zeznań podatkowych PIT za 2014 
rok będą wydawane przez pracowników Urzędu Skarbowego w dniu 13 lutego 2015 r. 
w godzinach od 9.00 do 13.15 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac 
Wolności 25 (pokój nr 32, II piętro).

OGŁOSZENIE NR 1 /K/2015

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC O KONKURSIE  

NA ORGANIZACJĘ DZIAŁAŃ SPORTOWO – REKREACYJNYCH DLA DZIECI

I MŁODZIEŻY NA TERENIE MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC W 2015 ROKU

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 11 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (  tekst jednolity 
Dz. U. 
z 2010 r. nr 234, poz.1536 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. 2013 r. , poz. 594 z  późniejszymi zmia-
nami) 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą:
Organizacja i prowadzenie w zorganizowanej grupie sportowej w roku 2015 działań spor-
towo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i 
gminy Ogrodzieniec.

1. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie: 35.000 zł. 
2. Dotacja obejmuje dofinansowanie : działań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i 

sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
3. Zasady przyznawania dotacji: o dotację mogą się ubiegać osoby prawne lub jednostki 

nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w 
tym fundacje i stowarzyszenia, o których jest mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i wolontariacie. Dotacja jest przyznawana na zasadzie po-
wierzania realizacji zadania publicznego. Przyznane środki winny zostać wykorzystane 
zgodnie z celem, efektywnie, oszczędnie i terminowo przy nadzorze i kontroli organu 
przyznającego dotację; warunkiem przyznania dotacji jest złożenie kompletnej oferty 
oraz podanie w niej rzetelnych danych.

4. Termin realizacji zadania: do 16 grudnia 2015 roku.
5. Warunki realizacji zadania: organizacja i prowadzenie działań sportowo – rekreacyjnych 

dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Ogrodzieniec w zorganizowanej grupie 
sportowej.

6. Składanie ofert: kompletne oferty na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporzą-
dzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. ( Dz. U. z 2011 r. 
nr 6, poz. 25) dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 
pok. 22, należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 12.02.2015 r. w 
Sekretariacie Urzędu Miasta z dopiskiem „KONKURS OFERT” do godz. 15.30. 

7. Rozpatrzenie ofert: nastąpi w terminie do 17 lutego 2015 r. Oferenci zostaną pisemnie 
powiadomieni o dokonanym wyborze ofert.

8. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:
1. ocena możliwości efektywnej realizacji zadania przez podmiot z uwzględnieniem ww. 
podanych informacji ( max od 0 – 30 pkt.),

2. ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym udział 
rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem realności wykonania zadania w oparciu o przedstawioną w ofercie informację 
( max od 0 – 20 pkt.),

3. możliwość pozyskania środków finansowych i rzeczowych z innych źródeł na reali-
zację powyższego zadania ( max od 0 - 10 pkt.),

Wymagana minimalna średnia liczba punktów uprawniająca do wyboru oferty wynosi 
45 pkt. ( przy maksimum 60 pkt.). Ocena dokonywana przez każdego z członków 
komisji, a następnie ustalana jest średnia ilość punktów.

Ogłoszenie podlega publikacji poprzez zamieszczenie go na stronie BIP Urzędu, na 
urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na oficjalnej stronie internetowej Gminy Ogrodzieniec. 

9. Po rozstrzygnięciu konkursu, z wybranym podmiotem, zostanie zawarta stosowna 
umowa. Umowa może być zawarta na czas określony. Zleceniodawca zastrzega sobie 
prawo kontroli sposobu realizacji zadania oraz prawidłowości wydatkowania przyznanej 
dotacji, a także dokumentacji umożliwiającej ustalenie kosztów zrealizowanego zadania.

10. Po wykonaniu zadania realizator zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z reali-
zacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym. 

11. W 2014 roku zrealizowano w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu za-
danie publiczne pod nazwą: 

„Organizacja i prowadzenie w zorganizowanej grupie sportowej w roku 2014 działań 
sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta 
i gminy Ogrodzieniec” przekazana była dotacja w wysokości 25.000,00 zł.

„Prowadzenie zajęć sportowych i szkoleń z zakresu piłki nożnej z grupą dzieci biorących 
udział w rozgrywkach juniorów” przekazana została dotacja w wysokości 5.000,00 zł.
12. W bieżącym roku nie były realizowane żadne zadania na podstawie ustawy o pożytku 
publicznym i wolontariacie.  

Uwaga pracodawcy!
Informujemy, że na łamach Gazety Ogrodzienieckiej  

wprowadzamy dział bezpłatnych ogłoszeń dla pracodawców 
oferujących zatrudnienie dla osób poszukujących pracy, 

tzw. ogłoszenia drobne.
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PLAN FERII ZIMOWYCH 2015
MGOK OGRODZIENIEC

I TYDZIEŃ
Poniedziałek 2.02.2015r.
8.30-19.30 – Zapisy na zajęcia oferowane przez MGOK podczas ferii zimowych 2015
11.00 – Projekcja filmu dla dzieci
12.30 – Zajęcia szkoleniowe „Pierwsza Pomoc”
15.00 – „W świecie mediów” – warsztaty dziennikarskie dla dzieci – poznajemy pracę 

dziennikarza prasowego

Wtorek 3.02.2015r.
11.00 – 13.30 – „Podróże po Jurze” – prezentacje multimedialne przygotowane przez Ja-

rosława Wesołowskiego – przewodnika PTTK w Zawierciu oraz Związek 
Gmin Jurajskich

11.00 – 13.30 – Otwarte warsztaty dla mażoretek (SP 1 w Ogrodzieńcu) 
14.00 – 15.00 - Warsztaty muzyczne - zajęcia otwarte dla początkujących (gitara kla-

syczna)
14.30 – 16.00 – Zajęcia plastyczne (maski karnawałowe) 
15.00 – 16.00 - „Będę gwiazdą estrady …” – warsztaty wokalne dla wszystkich lubiących 

śpiewać 
16.00 – 17.30 – Zajęcia plastyczne – malowanie eksperymentalne (malowanie szpachlą)
17.00 – 18.30 – Ferie z Mamą i Tatą – zajęcia taneczno - ruchowe 

Środa 4.02.2015r.
10.00 – Wycieczka do Smolenia 
 (W programie: zwiedzanie Ośrodka Edukacyjnego w Smoleniu, warsztaty 

ekologiczne w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych woj. Śląskiego, 
ognisko z kiełbaskami).

 Koszt wycieczki: 5zł. Ilość miejsc ograniczona (do 20 osób), prosimy o 
wcześniejsze zapisy!!!

14.00 – „Bębny – rytm serca” – otwarte warsztaty perkusyjne
14.30 – 15.30 – Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży w Dworku w Gieble
16.00 – 16.30 - Rytmika dla dzieci
17.00 – 19.00 -  Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych w Dworku w Gieble

Czwartek 5.02.2015r.
11.00 – 12.30 – Warsztaty autoprezentacji – praca z dyktafonem i aparatem fotograficz-

nym
14.00 – „Bębny – rytm serca” – otwarte warsztaty perkusyjne
14.00 – 16.00 Warsztaty kreatywne „Roboty i robótki” – montujemy, skręcamy i „kombi-

nujemy” – roboty z tektury i papieru
17.00 – 18.30 - Ferie z Mamą i Tatą – zajęcia taneczno – ruchowe
18.00 – 19.00 - Warsztaty muzyczne z zespołem SPEED MONSTER

Piątek 6.02.2015r.
11.15 – 13.00 – Warsztaty decoupage dla młodzieży
16.30 – Bal przebierańców dla dzieci

Sobota 7.02.2015r. 
11.00 - Projekcja filmu dla dzieci ok. 12.30 – Pokaz strażaków OSP Ogrodzieniec
19.00 – Projekcja filmu dla młodzieży

Niedziela 8.02.2015r.
19.00 – Projekcja filmu dla młodzieży

II TYDZIEŃ
Poniedziałek 9.02.2015r.
11.00-12.30 - Projekcja filmu animowanego
15.00 – „W świecie mediów” – warsztaty dziennikarskie dla dzieci – krótkie formy dzien-

nikarskie, zagadki prasowe

Wtorek 10.02.2015r.
9.30 – Wycieczka do Katowic 
 (w programie: zwiedzanie rozgłośni Polskiego Radia Katowice)
 Koszt wyjazdu 10zł, ilość miejsc ograniczona (do 19 osób) prosimy 
 o wcześniejsze zapisy!!!
14.30 – 16.30 – Zajęcia plastyczne i rytmiczne w Dworku w Gieble
17.00 – 18.30 – „Ferie z Mamą i Tatą” zajęcia ruchowo – taneczne
17.30 – 19.00 – Warsztaty plastyczne (decoupage na szkle)

Środa 11.02.2015r.
11.30 – 13.00 – Zajęcia dziennikarskie „Tworzymy gazetkę dziecięcą” – zabawy graficzne 

połączone z układaniem gazetki
14.30 – 15.30 – „Ubierz Misia na zimę” – warsztaty manualne (nauka podstawowych 

technik krawieckich)
15.30 – 16.00 - Rytmika dla dzieci
16.00 Warsztaty muzyczne z zespołem NA WCZORAJ
16.00 – 17.30 – Zajęcia plastyczne (malowanie techniką kropkowania)

Czwartek 12.02.2015r.
11.30 – 13.00 – Teatr Cieni „Krawcowe Królowej”
14.00 – 15.30 – Zajęcia plastyczne (kartki walentynkowe)
16.30 – 19.00 - „Ogro X-Factor” – konkurs piosenki

Piątek 13.02.2015r.
11.00 – Spektakl teatralny Teatru Art Re z Krakowa
15.00 – 16.00 – „Kolorowe serduszka” – warsztaty malarskie
16.00 – 17.00 – Warsztaty decoupage – serca walentynkowe

Sobota 14.02.2015r.
Koncert - główny organizator Kawiarnia „U GIENA”. Szczegóły na plakatach

Niedziela 15.02.2015r.
15.00 – Projekcja filmu dla dzieci połączona z zajęciami plastycznymi
ok. 16.30 – Pokaz strażaków OSP Ogrodzieniec
19.00 – Projekcja filmu dla młodzieży

Szczegółowe informacje, harmonogram i zapisy w biurze MGOK od poniedziałku  
do piątku w godzinach od 8.30 – do 19.30 lub pod numerem telefonu 326732044
e-mail: kultura@ogrodzieniec.pl
Prosimy o zapisywanie dzieci na zajęcia w biurze MGOK.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w harmonogramie imprez.

Zajęcia rękodzieła organizowane przez MGOK w Dworku w Gieble


