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Mistrzostwa Polski w NBnO w Żelazku
W dniach 7-8 lutego br. w Żelazku odbyły się Mistrzostwa Polski w Narciarskim Biegu na Orientację organizowanym przez
WKS Wawel z Krakowa.

Program zawodów przewidywał starty na dystansie sprinterskim, sztafetowym i klasycznym. W tym czasie rozegrane zostały także Mistrzostwa Polski Masters i Puchar Najmłodszych. Warunki atmosferyczne podczas zawodów były sprzyjające dla zawodników i
organizatorów imprezy, na którą zjechały ekipy narciarskie z całej Polski. Narciarze nawigowali w okolicznych lasach na przygotowanych wcześniej trasach. Ceremonia dekoracji
zawodników Mistrzostw Polski i Pucharu Najmłodszych odbyła się w niedzielę, 8 lutego
przed obiektem sportowo-rekreacyjnym Centrum Turystyki Aktywnej, gdzie mieściło się
biuro organizacyjne biegów oraz gościły ekipy z zawodnikami i trenerami.
Nowo otwarty ośrodek w Żelazku, gdzie dawniej mieściła się szkoła, jest doskonałym miejscem dla organizacji zawodów sportowych przez cały rok. Zimą są tu doskonałe warunki
dla narciarzy – jest przygotowanych 45 kilometrów tras biegowych z wyciśniętym śladem.
Na miejscu można wypożyczyć sprzęt narciarski oraz skorzystać z opieki instruktora. Jest
możliwość treningów nawigacji w terenie z ponad 100 odblaskowymi punktami kontrolnymi do biegów na orientację. Oferta przeznaczona jest dla grup oraz osób indywidualnych
bez ograniczeń wiekowych. Przygotowanych jest 58 km2 map do Orientacji Sportowej
o zróżnicowanym terenie. A plenery okolic Żelazka są niezwykle piękne i atrakcyjne pod
względem ukształtowania terenu i przyrodniczym. Obiekt posiada miejsca noclegowe,
saunę, sale TV i konferencyjną, z możliwością pełnego wyżywienia. Więcej o obiekcie:
www.zelazko-jura.pl
Joanna Piwowarczyk

Otwarcie wyremontowanego
komisariatu
Po kilkunastu miesiącach
prac, w dniu 6 lutego br.
nastąpiło uroczyste otwarcie
wyremontowanego Komisariatu Policji w
Ogrodzieńcu. W ceremonii uczestniczył Zastępca
Śląskiego
Komendanta
Wojewódzkiego Policji mł.
insp. Piotr Kucia, Starosta
Zawierciański oraz przedstawiciele lokalnych władz
samorządowych. Gospodarzem uroczystości był
Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu insp. Robert Szczypka.
6 lutego 2015 roku po remoncie dokonano uroczy-

stego otwarcia siedziby
Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu. Symbolicznego
przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele służb
mundurowych oraz władz
samorządowych.
Prace
związane z przebudową i
wyposażeniem budynku
komisariatu, rozpoczęły się
w listopadzie 2013 roku.
Pełniący służbę w komisariacie policjanci dotychczas mieli do dyspozycji 5
pomieszczeń służbowych,
które były w bardzo złym
stanie technicznym. W ramach gruntownej przebudowy istniejącego obiektu

uzyskano 5 dodatkowych
pomieszczeń. Powstał m.
in. punkt recepcyjny, nowa
szatnia dla policjantów,
sala odpraw, składnica akt.
W wyremontowanych pomieszczeniach zainstalowano nowe wyposażenie,
sprzęt informatyczny i monitoring. Koszty poniesione
z tego tytuły wyniosły ponad 400 tys. złotych. Inwestycja ta w całości została
zrealizowana ze środków
Komendy
Wojewódzkiej
Policji w Katowicach.
Kolejną częścią uroczystości było przekazanie
dwóch nowych pojazdów.

Kluczyki do samochodu
terenowego mitsubishi pajero wręczył komendantowi
komisariatu podinsp. Andrzejowi Kajdanowi w imieniu władz samorządowych
gmin Ogrodzieniec, Pilica i
Żarnowiec - które współfinansowały zakup pojazdu

- Burmistrz Miasta i Gminy
Ogrodzieniec Andrzej Mikulski. Natomiast Zastępca Śląskiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji mł.
insp. Piotr Kucia wręczył
kluczyki od drugiego samochodu - opla astry.
Po oficjalnej ceremonii

otwarcia komisariatu, Komendant Powiatowy Policji
insp. Robert Szczypka zaprosił gości do obejrzenia
odnowionych pomieszczeń
komisariatu.
(KPP Zawiercie)

Dużo wiosennego słońca, radości i uśmiechu, spełnienia
najskrytszych marzeń, aby każdy dzień był Dniem Kobiet
wszystkim Przesympatycznym Paniom

z okazji Ich święta
ŻYCZLIWI PANOWIE
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Na sesji Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu, która odbyła się w dniu 20
stycznia br. wpłynęły następujące interpelacje i
zapytania radnych:
Bardzo proszę o przymiarki, przemyślenia oraz
poszukiwanie stosownych
źródeł finansowania w celu
utworzenia w niedalekiej
przyszłości Skateparku na
terenie miasta Ogrodzieniec.
Istnieje plac zabaw na terenie bloków w Ogrodzieńcu
z niewielką liczbą urządzeń. Jest to miejsce skupiające dużą liczbę dzieci,
szczególnie w wieku szkolnym i przedszkolnym.
Zwracam się z prośbą o
doposażenie placu zabaw na terenie bloków
Ogrodzieńcu, najbardziej
oczekiwana jest karuzela,
huśtawka oraz drewniany
domek do zabaw.
Mieszkańcy Podzamcza
proszą kierowców busów
o rozwieszenie na przystankach aktualnych rozkładów jazdy.
Proszę o oczyszczenie i
pomalowanie barierki na
mostku przy ul. Wojska
Polskiego na wysokości
budynku o nr 67 w Podzamczu.
Proszę o rozważenie możliwości zrobienia zatoczki
na przystanku autobuso-

wym w stronę Zawiercia.
Jest tam jedna dziura,
podczas opadów deszczu
nie ma możliwości dojścia
pod wiatę autobusową z
powodu zalegającej wody
czy błota.
Dotyczy drogi powiatowej
w Gieble ul. Częstochowskiej. Stan techniczny drogi
jest zły. Na nawierzchni asfaltowej występują dziury,
zagłębienia, przechylenia
drogi nie pozwalają odprowadzać wody. W związku
z tym proszę p. Burmistrza
o wystąpienie z wnioskiem
do Starostwa Powiatowego o niezwłoczne podjęcie
działań mających na celu
kompleksową modernizację ww. drogi. Wymiana
nawierzchni asfaltowej na
odcinku kościół do skrzyżowania z ul. Polną.
W Gieble są tylko dwa
urządzenia na placu zabaw
przy szkole. Proszę mieć
na uwadze rozbudowę placu zabaw.
W nawiązaniu do informacji p. Burmistrza dotyczącej wymiany eternitu, jaka
została przedstawiona w
sprawozdaniu z bieżącej
działalności
Burmistrza
Miasta i Gminy mam pytanie:
jaka jest możliwość, z jakich funduszy, jakie są
kryteria
dofinansowania
ocieplenia
styropianem

budynków mieszkalnych
(prywatnych) na terenie
Gminy Ogrodzieniec. Nadmieniam, iż takie dofinansowanie jest stosowane na
terenach sąsiedzkich gmin.
Proszę o naprawę tablicy
informacyjnej przy ul. Stawowej w Fugasówce.
Proszę w imieniu mieszkańców Cementowni o
pochylenie się nad problemem braku placu zabaw w
Cementowni. Obecnie nie
ma jakiegokolwiek placu
zabaw dla dzieci na tym
terenie.
Mieszkańcy Ryczowa pytają, czy skoro mamy wolne środki finansowe, będzie dokończona ulica w
kierunku Kolonii Ryczów i
Armii Krajowej.
Na jakim etapie są projekty przebudowy ulicy Kościuszki w Ogrodzieńcu?
Proszę pamiętać o ulicy
Słowackiego – po budowie
kanalizacji nie ma chodników, są dziury w jezdni.
Kiedyś pojawiły się informacje o podłączeniu Internetu
drogą światłowodową. Co
dalej z tym projektem?
Proszę o zabezpieczenie
środków finansowych na
remont schodów do Trójbudynku.
Zwracam się o lustro na ul.
Zuzanka nr 5,9,9a w Podzamczu.
Zamontowanie
dwóch
sztuk lamp na ul. Bonerów.
Oświetlenie boiska i basenu przy Szkole Podstawowej w Podzamczu.

Na sesji Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu w dniu
17 lutego br. wpłynęły
następujące zapytania i
interpelacje radnych.
„Pseudo parking” koło Biedronki na ulicy Południowej
- mieszkańcy maja prośbę
o wstawienie znaku zakazu
zatrzymywania i postoju .
Czy byłaby możliwość powiększenia parkingu koło
kościoła.
Lampa oświetleniowa do
posesji państwa Tutrów –
prośba o zamontowanie
oświetlenia do tej posesji.
Plac zabaw przy ulicy Spacerowej. Gromadzi się tam
wiele osób, które uprawiają jogging, chodzą z kijkami, biegają. Dobrze byłoby
tam zlokalizować siłownię
na świeżym powietrzu i
oświetlić to miejsce.
W związku z przeznaczeniem pieniędzy na zakup
sprzętu na siłownię na
świeżym powietrzu i zakup
wyposażenia na place zabaw wnioskuję o:

Doposażenie palcu zabaw
w Gulzowie, np. zakup
ścianki wspinaczkowej.
Remont placu zabaw w
Mokrusie.
Mieszkańcy Gulzowa i Mokrusa dziękują za pozytywne rozpatrzenie prośby.
W związku z planem rozwoju i „modernizacji” urządzeń
wodociągowych mieszkańcy Gulzowa zgłaszają problem dotyczący zaopatrzenia w wodę – bardzo niskie
ciśnienie wody. Problem
ten występuje głównie w
gospodarstwach domowych w Gulzowie od strony
Owczarni od nr 1 do 10.
Mieszkańcy
Gulzowa
proszą o podjęcie odpowiednich działań, aby zaopatrzenie w wodę było
bardziej wydajne i ułatwiało
funkcjonowanie w gospodarstwie domowym.
Informuję o niskim ciśnieniu
wody na ul. Krzywej w Gieble, mieszkańcy zgłaszają
częsty jej brak. Proszę o
podjęcie pilnych działań w

kierunku modernizacji urządzeń wodociągowych.
Informuję o złym stanie
technicznym ścian zewnętrznych dworku (odpadające fragmenty tynku, pęknięcia) – proszę o
podjęcie pilnych działań w
kierunku przeprowadzenia
remontu budynku.
Mieszkańcy ulicy Nowy
Świat i Paderewskiego w
Ogrodzieńcu zwracają się
z prośbą o modernizację
lub budowę drogi i chodników. Ulice te znajdują się w
centrum miasta i prowadzą
do najważniejszych instytucji w gminie. Na tych ulicach chodniki są w stanie
niebezpiecznym dla przechodniów, którzy w obawie
przed upadkiem korzystają
z ulicy, co stanowi kolejne zagrożenie korzystania z jezdni. Mieszkańcy
rozumieją, że opóźnienia
w budowie związane są z
oczekiwaniem na kanalizację. Zatem pytanie; kiedy mieszkańcy ulic Nowy

Dojście z ul. Morusy do
przystanku Giebła-Kolonia.

Świat i Paderewskiego
mogą spodziewać się budowy kanalizacji, a co za
tym pójdzie remontu chodników i ulic?
Róg ulicy Ogrodowej i Konopnickiej przy posesji p.
Sawickich – źle wyprofilowany asfalt (wgłębienie),
które notorycznie wypełnia
się wodą i wylewa na całą
ulicę nie tylko w czasie roztopów, ale także w czasie
ulew letnich. Problem ten
istnieje już kilka sezonów
i stanowi zagrożenie dla
mieszkających tam ludzi,
ponieważ woda wlewa się
do garaży, zalewa podwórka oraz stanowi zagrożenie
dla przechodniów. Proszę
o pozytywne rozpatrzenie
sprawy.
Uszkodzone obudowy studzienek
kanalizacyjnych
na ul. Kościuszki (Lasek).
Wnioskuję o naprawę studzienek przez wykonawcę
w ramach napraw gwarancyjnych.
Gazeta „Pisemko” - w cza-

Odpowiedzi Burmistrza:
Budowa Skateparku to
propozycja, która być
może mogłaby być dofinansowana z przyszłych
funduszy europejskich. Będziemy szukać odpowiednich programów.
Planujemy
doposażyć
wszystkie place zabaw,
które są używane przez
dzieci. Pozostaje jednak
weryfikacja, czy liczba placów zabaw jest wystarczająca, czy wszystkie są wykorzystywane. Jeżeli nie,
to może trzeba zmienić ich
lokalizację i przenieść tam,
gdzie będą cieszyć się zainteresowaniem najmłodszych. Obecnie na rynku
dostępna jest cała gama
atrakcyjnych urządzeń i nie
ma problemu z ich wyborem. Tam, gdzie jest zapotrzebowanie możemy dokupić takich urządzeń.
Każdy przewoźnik ma
obowiązek rozwiesić aktualne rozkłady kursowania
busów. Jeżeli nie ma takich
informacji, wezwiemy właścicieli busów do zaktualizowania rozkładów jazdy.
Na wykonanie zatoczki autobusowej w Podzamczu
są dwa sposoby. Pierwszy doraźny – dowiezienie
szlaki i wyrównanie terenu.
Drugi sposób – budowa
zatoki przy okazji budowy
chodnika przy ul.Wojska
Polskiego. Obecnie ak-

tualizowana jest dokumentacja techniczna i po
wykonaniu kosztorysów
będziemy znać kwotę budowy zatoki.
W sprawie ulicy Częstochowskiej w Gieble wystąpimy do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o
remont.
Są programy, które dofinansowują place zabaw
przy placówkach oświatowych. Szkoła w Gieble
czyni starania o taki plac
zabaw.
Obecnie na termomodernizację budynków prywatnych nie można otrzymać
dofinansowania ze środków europejskich.
Plac zabaw w Cementowni – nie mamy dogodnego
terenu na Osiedlu Orzeszkowej. Grunty należą do
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Hutnik”. Plac mógłby być
wykonany, ale nie mamy
gruntu.
Temat dróg gminnych będzie omawiany na komisji
w lutym br. i wspólnie z
radnymi ustalimy kolejność
remontów i budowy nowych dróg.
Zwróciłem się do Wicemarszałka Województwa
Śląskiego, który nadzoruje
przebudowę dróg wojewódzkich z prośbą o decyzję w sprawie przebudowy
ulicy Kościuszki w Ogrodzieńcu. Czekamy na odpowiedź.
Zgadzam się z radnym w
sprawie ulicy Słowackiego,

która jest już po budowie
kanalizacji i czeka na remont nawierzchni. Na komisji w lutym omówimy ten
temat.
Wszystkie gminy powiatu
zawierciańskiego, Ogrodzieniec także, starały się
o budowę sieci światłowodowej. Dla naszej gminy
taki dostęp do Internetu
byłby
nieograniczonym
źródłem sygnału. Jednak
projekt został wycofany z
realizacji, ponieważ były
trudności z uzyskaniem
pozwolenia na budowę.
Wiele
nieruchomości,
przez które planowana
była trasa światłowodu,
nie miała uregulowanych
spraw własnościowych, co
było między innymi powodem odstąpienia od projektu
Schody do „trój-budynku”
zostaną wyremontowane.
Lustro na ul. Zuzanka nr
5,9,9a w Podzamczu zostanie w najbliższym czasie
zamontowane.
Zamontowanie lamp na ul.
Bonerów jest możliwe pod
warunkiem, że jest tam zabudowana linia oświetlenia
ulicznego.
Dodatkowe
oświetlenie
przy Szkole Podstawowej
w Podzamczu zostanie zamontowane.
Dojście z ul. Morusy do
przystanku Giebła-Kolonia
wymaga rozeznania własności gruntów.

sie ferii prowadzone były w
MGOK warsztaty dziennikarskie, podczas których
powstała bardzo ciekawa gazetka. Wnioskuję o
przeznaczenie środków z
tzw. wolnych na wydawanie przez dzieci i młodzież
kwartalnika. Kwota ok.
6000 zł rocznie.

Ogrodzieńcu.
Oświetlenie na końcu ul.
Spacerowej –temat ten jest
od dłuższego czasu obecny na obradach. Oświetlenie kończy się w połowie
ul. Spacerowej i końcowy
odcinek ulicy nie ma oświetlenia. Rozważamy dwa
warianty: rozbudowę istniejącej linii energetycznej
lub skorzystać z indywidualnych ogniw fotowoltaicznych.
Wczesną wiosną chcemy
wyremontować urządzenia
zabawowe dla dzieci, a niektóre wymienić na nowe.
W ciągu dwóch lat mamy
w planach wyposażenie
wszystkich placów w nowe
urządzenia. W pierwszej
kolejności zostaną wyremontowane place zabaw
w Ogrodzieńcu, gdyż one
były najwcześniej budowane.
Propozycja zorganizowania
siłowni na świeżym powietrzu na placu przy boisku
na końcu ulicy Spacerowej

Odpowiedzi Burmistrza:
„Pseudo” parking przy ul.
Południowej nie powinien
istnieć, gdyż zatrzymywanie się pojazdów na chodniku jest niezgodne z przepisami ruchu drogowego.
Wiosną chodnik zostanie
wyremontowany, wówczas
nie będzie tam możliwości
zaparkowania. Za budynkiem sklepu jest parking i
często pomimo wolnych
miejsc niektórzy kierowcy
pozostawiają swoje pojazdy nielegalnie .
Jeżeli pojawią się środki
to będziemy czynili starania o rozbudowę parkingu
przy kościele parafialnym w

cd na str. 3
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Z notatnika burmistrza

22 stycznia w UMiG odbyło się spotkanie w sprawie
organizacji tegorocznego
Święta Gminy Ogrodzieniec. Podjęto decyzję, że
Święto Gminy będzie obchodzone w dniach 28-30
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sierpnia br.
24 stycznia odbyło się
zebranie sprawozdawcze
w OSP Podzamcze. 31
stycznia w OSP Mokrus,
7 lutego w OSP Ryczów
Kolonia, 14 lutego OSP

Giebło, 21 lutego w OSP
Kiełkowice. Na zebraniach
w Podzamczu, Gieble i
Kiełkowicach uczestniczył
zastępca prezesa Zarządu
Głównego Związku OSP
RP, gen. brygadier Zbigniew Meres. Senator pełni
jednocześnie funkcję prezesa oddziału wojewódzkiego w Katowicach.
29 stycznia w siedzibie
Kurii Biskupiej w Sosnowcu odbyło się coroczne
spotkanie
noworoczne
ks. biskupa ordynariusza
Grzegorza Kaszaka z wójtami, burmistrzami i prezy-

dentami Diecezji Sosnowieckiej.
6 lutego miało miejsce
oficjalne otwarcie po remoncie Komisariatu Policji
w Ogrodzieńcu oraz przekazanie dwóch samochodów operacyjnych dla Policji. Jeden z pojazdów był
współfinansowany przez
gminy: Ogrodzieniec, Pilica i Żarnowiec. W ceremonii uczestniczył Zastępca Śląskiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji mł.
insp. Piotr Kucia.
14 lutego odbył się II
Turniej Tenisa Stołowego

jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych, którego organizatorem jest
Oddział Miejsko-Gminny
Związku OSP RP w Ogrodzieńcu. Miejscem rozgrywek turniejowych była
sala gimnastyczna Szkoły
Podstawowej w Gieble.
W kategorii powyżej lat
16 pierwsze miejsce zdobył Sławomir Żak z OSP
Ryczów, drugie – Patryk
Małek z OSP Ogrodzieniec, trzecie - Tomasz
Węglarz z OSP Gulzów.
W kategorii do lat 16: I
miejsce – Dominik Bartos

z OSP Gulzów, II miejsce
– Tomasz Szeląg z OSP
Ryczów Kolonia, III miejsce – Sandra Szczepanek
z OSP Kiełkowice.
21 lutego w Ryczowie
odbyły się uroczyste obchody 71. Rocznicy Pacyfikacji Wsi. Z tej okazji w
Kościele Parafialnym pw.
Nawiedzenia Najświętszej
Marii Panny zostało odprawione nabożeństwo w
intencji pomordowanych
oraz odbyła się uroczysta
akademia w Szkole Podstawowej w Ryczowie.
Przybyli goście i mieszkańcy wsi złożyli kwiaty i
zapalili znicze pod Mogiłą
na Skale.

zana do Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Remont placów zabaw
w Mokrusie i Gulzowie
– postaramy się dokonać
napraw, aby było bezpiecznie. Jak wcześniej
powiedziałem – będziemy
przeprowadzać kompleksowe remonty tych miejsc

i w miarę możliwości finansowych doposażymy je w
nowe urządzenia.
Remont elewacji dworku
w Gieble jest w planach
na ten rok. W środku jest
ładnie, mieszkańcy korzystają z tych pomieszczeń.
Odbywają się tam zajęcia
np. podczas ferii zimowych

i cykliczne spotkania w ciągu całego roku.
Popieram postulat remontu ulicy Nowy Świat –jest
to jedna z głównych dróg
dojazdowych do centrum
miasta i postaramy się ją
jak najszybciej wyremontować.
Róg ul. Ogrodowej i Ko-

nopnickiej, temat ten już
od dawna jest nierozwiązany. Kilka lat temu mieliśmy
przygotowany projekt wykonania dodatkowych studzienek kanalizacji deszczowej. Uważam, że do
tego tematu powinniśmy
wrócić.
Sprawa naprawy studzie-

nek zostanie przekazana
do zarządcy drogi.
Gazetka „Pisemko” jest
przykładem tego, że dzieci
i młodzież owocnie korzystała z ofert zaproponowanych przez MGOK. Myślę,
że uda się wygospodarować środki na wydanie gazetki.

Radni Pytają dok. ze str. 2

jest dobra. Obserwujemy
dużo osób, spacerujących
na Krępę, które z pewnością chciałyby z tych urządzeń skorzystać. Jedyna
obawa jest taka, że plac
położony jest na terenie
nieoświetlonym.
Ciśnienie wody w Gulzowie
– spawa zostanie przeka-

Zebranie OSP Kiełkowice

W sobotę, 21 lutego br. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Kiełkowice,
na które przybyli członkowie
OSP i MDP, przedstawiciele
miejsko-gminnego zarządu
i władz gminnych oraz zaproszeni goście. Spotkanie
zaszczycił swą obecnością
Senator RP, gen. Zbigniew
Meres, który pełni funkcję
Prezesa Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP.
Jednostka OSP Kiełkowice
skupia w swoich szeregach
53 członków w tym: 29 czynnych, 11 honorowych oraz
13 członków MDP. W roku
ubiegłym jej szeregi zasiliło
2 członków czynnych oraz
7 członków MDP. Dowódcą Żeńskiej Młodzieżowej

Drużyny Pożarniczej została
druhna Karolina Chudek, a
dowódcą Męskiej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
został druh Kacper Jurczak.
Na opiekuna MDP został powołany druh Piotr Mędrecki.
Prezesem jednostki jest dh
Jan Chudek, naczelnikiem
dh Józef Jurczak.
Cieszę się, że jest tu tylu młodych druhów i cieszy mnie to,
że chcecie w dalszym ciągu
pozyskiwać nowych członków w szeregi straży. Jest
to najważniejsze, gdyż nasze stowarzyszenie jest drużyną opierającą się przede
wszystkim na ludziach. Spośród 80 tysięcy stowarzyszeń
w Polsce, my stanowimy 20
procent członków. Zdarzeń,

do których wyjeżdżają strażacy jest coraz więcej. Musimy być gotowi, żeby bronić
ludzi i mienie, zaczynając od
własnej miejscowości po cały
region. Jesteście przykładem
dobrej jednostki w gminie
Ogrodzieniec – tymi słowami zwrócił się do druhów
Senator RP gen. Zbigniew
Meres, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP. Senator podziękował za
zaproszenie na zebranie i
życzył druhom wszystkiego
dobrego w służbie i życiu
osobistym.
Na spotkaniu podsumowano rok 2014. Druhowie
wysłuchali sprawozdania z
działalności (prezesa oraz
naczelnika), sprawozdania
finansowego i komisji rewizyjnej. Na wniosek komisji
rewizyjnej w dalszej części
zebrania druhowie udzielili
absolutorium dla działalności
Zarządu OSP w Kiełkowicach za rok sprawozdawczy.
Obecny na zebraniu Burmistrz Andrzej Mikulski podziękował strażakom za
zaangażowanie i prace na
rzecz jednostki.
Moim głównym celem, jako
samorządowca jest podnoszenie poziomu bezpie-

czeństwa w gminie. Dlatego
należy pomagać jednostkom
i wspierać ich działanie – powiedział Burmistrz Miasta i
Gminy Ogrodzieniec.
Do podziękowań dołączył
również komendant M-G
ZOSP w Ogrodzieńcu Henryk Karcz, który podkreślił,
że w naszej gminie jest 330
członków OSP, w tym 52
kobiety oraz spora grupa
młodzieży. Tak duża liczba
druhów i druhen świadczy o
pozytywnym wizerunku organizacji w społeczeństwie
i rosnącym zainteresowaniu
uczestnictwa w niej ze strony
mieszkańców.
Obecnie jednostka z Kiełkowic przygotowuje pomieszczenie, w którym znajdą się
zgromadzone
eksponaty,
zdjęcia, urządzenia gaśnicze,
hełmy, mundury i różne pamiątki pożarnicze. Takich pamiątek z minionych czasów
działalności OSP uzbierało
się sporo i są osoby, chcące
przekazać swoje eksponaty
lub zdjęcia na rzecz organizacji. Dlatego jest potrzeba
urządzenia czegoś w rodzaju muzeum lub izby pamięci
pożarniczej. Poczyniono już
konkretne działania – druhowie wyłożyli płytkami podłogę
oraz wymienili drzwi.
Joanna Piwowarczyk

Świetlica dla młodzieży
Strażacy OSP Kiełkowice
przystosowali pomieszczenie po dawnym klubie na
świetlicę młodzieżową.
Ze środków przekazanych z funduszu sołeckiego wymieniono trzy okna
oraz zakupiono kominek
z płaszczem wodnym i
materiały niezbędne do
instalacji ogrzewania na
dole oraz w łazienkach na
parterze. Dzięki temu kominek ogrzewa dodatkowo korytarz i łazienki. Zakupiono również kuchnię
gazowo-elektryczną, którą
zamontowano w zapleczu
pomieszczenia oraz ele-

menty oświetlenia. Łączna
wartość materiałów przeznaczonych na wykonanie
remontu wyniosła prawie
12 tysięcy złotych. Gmina
Ogrodzieniec sfinansowała
również montaż kominka i
instalacji CO.
Teraz świetlica służy członkom Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej, którzy mogą
się tu spotykać, dyskutować i bawić się przy muzyce.
W planach strażacy mają
jeszcze wymianę starej boazerii i odnowienie ścian
oraz uzupełnienie wyposażenia sali.
JP
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W 71 rocznicę Pacyfikacji

W sobotę, 21 lutego br. w Ryczowie odbyły się uroczystości z okazji 71 rocznicy pacyfikacji przeprowadzonej przez hitlerowców w 1944 roku. Wydarzenie to każdego roku
czczone jest przez społeczność Ryczowa, rodziny ofiar pacyfikacji oraz władze gminy.
W tym roku w dniu przypadającym 71 rocznicy o godzinie 10.00 w Kościele Parafialnym
pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny zostało odprawione nabożeństwo w intencji
pomordowanych. Po mszy św. wierni oraz przedstawiciele władz gminnych z Sekretarzem Miasta i Gminy Ogrodzieniec Dariuszem Ptasiem i radnymi Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu - Wandą Bednarz i Beatą Jakacz na czele, przemaszerowali pod Mogiłę na
Skale, upamiętniającej zabitych przez hitlerowców mężczyzn oraz tych, którzy zginęli w
wyniku odniesionych ran. Wśród osób przybyłych na uroczystość był obecny pan Stefan

Walentynkowy koncert
Rootzmans
Zespół Rootzmans wystąpił w sobotę,
14 lutego br. podczas koncertu
walentynkowego zorganizowanego
przez Kawiarnię u Giena we współpracy
z MGOK w Ogrodzieńcu.

fot. Przemysław Całus

Ponad godzinny występ był
dawką dobrej, pozytywnej muzyki reggae. Zespół
uraczył nas bogactwem
brzmienia dźwięków i wokalu. Podczas koncertu nie
było czasu na nudę, każde
kolejne wykonanie to mocna dawka energetycznych
rytmów w bogatej aranżacji, okraszonej ciepłym,
wyrazistym głosem Piotra
Świderskiego. Energia zespołu udzieliła się publiczności, która bawiła się w

tanecznym rytmie, obsypując na koniec występujących bisami.
Zespół występuje w składzie: Piotr Świderski (wokal, saksofon), Paweł Świderski (perkusja), Mariusz
Świderski (perkusjonalia),
Wiesław Foryś (klawisze),
Damian Wilk (bas),
Adrian Rał (gitara).Grupa
powstała w połowie 2012
roku we Włodowicach z inicjatywy Piotra Świderskiego. Ich przygoda z koncer-

towaniem rozpoczęła się na
początku 2013 roku, podczas gry na wielu, plenerowych i klubowych scenach.
Rok ten był także czasem
poszukiwań
idealnego,
czystego brzmienia, pełnego, dobrze rozumiejącego
się składu oraz zrównoważonej harmonii we wzajemnych relacjach, gdyż
tylko na takiej płaszczyźnie
można wspólnie budować
prawdziwą i piękną muzykę
– tak o sobie mówią członkowie Zespołu.
W roku 2014 grupa zakwalifikowała się do 7. edycji
popularnego telewizyjnego
talent show „Must Be The
Music”, co zakończyło się
pełnym sukcesem – muzycy dostali się do najlepszej
dziesiątki, tym samym zostając finalistami. Obecnie
zespół pracuje nad nowym
repertuarem. Jego piosenki
znajdują się na listach przebojów w internetowych radiach. Ich pierwszy singiel
z utworem „Niedopowiedziane słowa” trafił na listę
przebojów polskiego radia
w Chicago. Zespół koncertuje podczas różnych
występów gościnnych oraz
charytatywnych akcji.
Joanna Piwowarczyk

Kajdan, ocalały uczestnik pacyfikacji, który jako nastolatek został wywieziony do obozu
koncentracyjnego w Płaszowie. Szczęśliwie udało mu się przeżyć obozową gehennę i
powrócić do rodzinnej wsi. Obecnie od wielu lat mieszka z rodziną w Kwaśniowie, ale
każdego roku przyjeżdża w tych dniach do Ryczowa, by oddać hołd pomordowanym
znajomym - kolegom, sąsiadom, z którymi mieszkał, przyjaźnił się. Po złożeniu kwiatów
i zapaleniu zniczy wszyscy udali się do Szkoły Podstawowej, gdzie dyrektor J. Górecki
zaprosił gości do obejrzenia programu artystycznego w wykonaniu uczniów oraz filmu
przygotowanego przez nauczycieli - Bożenę Feliszewską, Małgorzatę Woźniak-Stefańską, Katarzynę Apel, Barbarę Rymarowicz i byłego ucznia tej szkoły Karola Półkoszka.
Wśród przybyłych na obchody 71 rocznicy pacyfikacji był, m.in. Piotr Smętek, syn Wiktora Smętka, założyciela i działacza Społecznego Komitetu Pamięci i Czynu Ryczowian
oraz rodziny pomordowanych i mieszkańcy.
J. Piwowarczyk

Żyj zgodnie z własną wątrobą

Jedną z ciekawych form
edukacji zdrowotnej jest
coroczne uczestniczenie
młodzieży w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji
Zdrowego Stylu Życia PCK.
Celem tej olimpiady jest:
Kształtowanie
wśród
uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych;
Pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych
oraz sposobów ochrony
zdrowia i dbałość o nie;
Inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie
w środowisku lokalnym.
Olimpiada skierowana jest
zarówno do uczniów szkół
gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych. Jako zwycięzca etapu szkolnego,
wziąłem udział w etapie
rejonowym
organizowanym przez Zarząd Powia-

towy PCK w Zawierciu. W
bieżącym roku szkolnym
w etapie rejonowym, który
odbył się 8 stycznia 2015r.
rywalizowałem z 11 uczniami. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zająłem
I miejsce i to ja zaprezentuje swoją szkołę i powiat
zawierciański w zmaganiach okręgowych (wojewódzkich), które odbędą
się w Katowicach 20 marca
2015 roku.
Warunkiem udziału w etapie okręgowym było nie
tylko zajęcie I miejsca w
eliminacjach rejonowych,
ale również przeprowadzenie na terenie szkoły, czy w
środowisku lokalnym, akcji
promującej zdrowie oraz
jej udokumentowanie (opis
przebiegu akcji, plakaty,
ulotki, prezentacje multimedialne, przeprowadzone

wśród słuchaczy ankiety).
Przygotowałem i zrealizowałem na terenie Szkoły
Podstawowej w Ogrodzieńcu, Gimnazjum oraz
Liceum w Pilicy, a także na
Uniwersytecie
Trzeciego
Wieku akcję prozdrowotną, tematycznie związaną
z profilaktyką chorób wątroby. Prezentację multimedialną pt. ,,Zapalenie
wątroby – wyrok czy szanse na dalsze, lepsze życie”
zaprezentowałem uczniom
wybranych klas. Zwróciłem
uwagę nie tylko na zagrożenia wątroby i ich przyczyny, ale również na profilaktykę podkreślając m.in., jak
ważne jest prawidłowe żywienie, aktywność ruchowa, badania profilaktyczne,
masa ciała czy racjonalne
zażywanie leków. Ponadto
samodzielnie
przygotowałem ankiety skierowane
do uczniów, opracowałem
ulotki, zredagowałem w
pracowni biologicznej tematyczną gazetkę ścienną:
,,Ekspert radzi”, rozwiesiłem w szkole wykonane
przeze mnie plakaty oraz
przygotowałem
lokalny
konkurs o chorobach wątroby.
Robert Rus
Uczeń klasy III LO w Pilicy
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Walentynki z Foggiem

Wózek dla
trojaczków
Nadia, Natalia i Nina to trojaczki z Ogrodzieńca, które przyszły na świat 4 grudnia 2014 roku, Ich rodzicami są Iza
i Adam Sadowscy. Choć dziewczynki mają dopiero trzy
miesiące, to każda z nich odznacza się już swoim własnym
urokiem i charakterem.
Nadia jest typowym bobasem – spać i jeść. Rzadko płacze.
Budzi się pierwsza w nocy i chce jeść. Natalia w nocy śpi,
ale w dzień potrzebuje towarzystwa, jest małą „rozrabiarą”
ilubi „strzelać focha”. Nina spokojna i pogodna, lubi się
uśmiechać. Rodzice dziewczynek mają pełne ręce roboty.
Tata pracuje, ale w nocy i po pracy pomaga karmić i doglądać maluchy. Mama jest cały czas z dziewczynkami. Na
szczęście co dzień przychodzi pomagać babcia – mama
taty, która zajmuje się wnuczkami i pozwala odetchnąć
pani Izie. Pomoc płynie także ze strony ogrodzienieckiego
Ośrodka Zdrowia.
Pan doktor Hajdas przychodzi na wizyty lub często dzwoni
i pyta o zdrowie dziewczynek. Podobnie panie pielęgniarki,
położne i pani Jola Ciołczyńska są chętne do pomocy –
mówi pani Iza.

W piątek, 13 lutego br., w
przeddzień
Walentynek,
w Domu Kultury w Ogrodzieńcu odbył się koncert
poświęcony Mieczysławowi Foggowi pn. Co nam zostało z tych lat. Zespół Echo
przypomniał stare i dobrze
znane piosenki słynnego
piosenkarza, śpiewającego barytonem lirycznym,
którego kariera artystyczna
rozpoczęła się w okresie
międzywojennym i trwała
przez kilka dziesięcioleci po
zakończeniu II wojny światowej. „Mały biały domek”,
„Pierwszy siwy włos” „Niebieska chusteczka”, Umówiłem się z nią na dziewią-

tą” to wszystkim dobrze
znane szlagiery, które widownia wspólnie śpiewała z
Zespołem Echo. Pani Ewa
Pilarska przybliżyła postać
piosenkarza, jego życie i
karierę artystyczną. Fogg
jako piosenkarz zadebiutował w roku 1928 - towarzyszył w koncertach i nagraniach sławnym polskim
artystom
kabaretowym,
m.in.: Hance Ordonównie,
Stefci Górskiej, Zuli Pogorzelskiej i Adolfowi Dymszy.
w roku 1938 zadebiutował
jako solista, zwyciężając w
ogólnopolskim plebiscycie
słuchaczy Polskiego Radia.
Występował z własnymi

Zdobądź zawód
Bezpłatne kwalifikacyjne kursy
zawodowe w Ogrodzieńcu

W dniu 27 lutego br. trojaczki odwiedził Burmistrz Miasta i
Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski, który przekazał mamie dzieci wózek dziecięcy ufundowany przez Gminę w
drodze uchwały podjętej przez Radę Miejską. Wózek dla
trojaczków jest wielofunkcyjny. Teraz kiedy dzieci są malutkie będzie służył jako typowy wózek dla niemowląt (3 gondole), a gdy maluchy podrosną przekształcony zostanie na
spacerowy (3 spacerówki). W zestawie wózka znajdują się
także 3 foteliki - nosidełka do samochodu, adaptery do
fotelików, stelaż z pompowanymi kołami i torba w kolorze wózka. Zadowolona mama trojaczków podziękowała
za prezent i powiedziała, że teraz będzie mogła z dziećmi spacerować i przy okazji załatwiać swoje sprawy np.
w urzędzie.
Joanna Piwowarczyk

W kwietniu 2015 roku dobiegnie końca I edycja kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie opiekun
medyczny organizowanego
przez Regionalne Centrum
Kształcenia Ustawicznego
(RCKU) w Sosnowcu oddziały w Zawierciu. Miejscem realizacji kursu jest
Miejsko - Gminny Ośrodek
Kultury (MGOK) w Ogrodzieńcu. Kurs cieszy się
dużym zainteresowaniem.
Ponad 20 uczestniczek
kursu przystąpi do egzaminu zawodowego organizowanego w naszej szkole.
Kurs jest bezpłatny. Zajęcia
teoretyczne organizowane
są w Domu Kultury w Ogrodzieńcu, a zajęcia ćwiczeniowe w Szkole Medycznej
w Zawierciu. Ponieważ jest
wiele osób chętnych do

uczestnictwa w tej formie
doskonalenia zawodowego
Dyrekcja RCKU oraz Dyrekcja MGOK wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców i planuje poszerzyć
ofertę kursową o kolejne
zawody: technik usług kosmetycznych oraz opiekunka środowiskowa. Planowany termin uruchomienia
kursu to 1.09.2015 roku.
Szczegółowe na informacje można uzyskać: Szkoła
Medyczna w Zawierciu ul.
Żabia 19b, www.rcku.nazwa.pl , nr tel. 32/6724332
lub w Domu Kultury.
Posiadamy ofertę edukacyjną w różnych zawodach
medycznych i paramedycznych w szkole młodzieżowej i w szkole dla
dorosłych:. Technik elektroradiolog – czas nauki
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recitalami oraz w programach kabaretowych z Mirą
Zimińską i pianistą Tadeuszem Sygietyńskim. Fogg
brał udział w Powstaniu
Warszawskim jako żołnierz
AK, a jego zadaniem było
podtrzymywanie na duchu
powstańców i mieszkańców Warszawy – śpiewał
w szpitalach, na barykadach i w schronach. Brał
udział w powstaniu jako
starszy strzelec I Batalionu
Szturmowego Odwet. Za
udział w powstaniu otrzymał wysokie odznaczenie
– Krzyż Zasługi z Mieczami
(jego powstańcza opaska
znajduje się w Muzeum

Powstania Warszawskiego). W trwającej ponad
sześćdziesiąt lat karierze
wystąpił na blisko szesnastu tysiącach koncertów.
Śpiewał w dwudziestu pięciu krajach Europy oraz w
Brazylii, Izraelu, na Cejlonie,
w ośrodkach polonijnych
Nowej Zelandii, Australii i
wielokrotnie w USA i Kanadzie. Zespół Echo kilka lat
temu wystąpił w Krakowie
na koncercie poświęconym
sławnemu piosenkarzowi.
Dwóch członków zespołu
pochwalio się, że posiadają
cenną pamiątkę - autograf
M. Fogga. Znane i lubiane
piosenki przeplatane były
lirykami, które przygotowała sekcja literacka UTW
w Ogrodzieńcu. Panie:
Marianna Guzik, Jadwiga Radke, Irena Molenda,
Zenona Fiutak, Lidia Zięba
wszystkim obecnym zadedykowały m.in. „Liryczną
symfonię” i „Wyznanie” naszego rodaka Stanisława
Domagały, „Rozmowę liryczną” K.I.Gałczyńskiego,
„Hymn o miłości” z Listów
św. Pawła Pisma Świętego
oraz wiersz pt. ”Miłość gołąbków” Zenony Fiutak. Nie
zabrakło także nuty humoru
– pani Wiesia rozśmieszyła
wszystkich świetnie wykonanym skeczem pt. „Bliźniacy”. Wieczór upłynął w
miłej, lirycznej atmosferze, a
piosenki Mieczysława Fogga na nowo odżyły w naszej
pamięci.
Joanna Piwowarczyk

2,5 roku, Technik masażysta - 2 lata, Asystentka
stomatologiczna - 1 rok,
Technik usług kosmetycznych - 2 lata, Opiekun medyczny - 1 rok, Higienistka
stomatologiczna - 2 lata.
Planujemy uruchomienie

bardzo atrakcyjnego kierunku kształcenia TECHNIK DENTYSTYCZNY – 2,5
roku NOWOŚĆ.
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Renata Dusza
Wicedyrektor RCKU

Rękodzieło w Dworku
W środę, 18 lutego br. w Dworku w Gieble odbyły się kolejne warsztaty rękodzieła, na których uczestnicy uczyli się
ozdabiania przedmiotów techniką decopage. Do ćwiczeń
przeznaczone były styropianowe serduszka i jajka, które
panie pokrywały wyciętymi z serwetek kolorowymi motywami -kwiatami, kurczakami, kaczuszkami, itp. Wykonane
prace posłużą do ozdobienia stołu wielkanocnego.
JP
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ferie z kulturą ferie z kulturą
W świecie prehistorii

Ubranko dla misia
Ubierz misia na zimę – pod takim hasłem odbyły się warsztaty manualne. Uczestnicy zajęć zapoznali się z podstawowymi czynnościami związanymi z szyciem tj. nawlekanie, wycinanie, wiązanie supełków, przyszywanie guzików
oraz z podstawami kroju. Misie zostały ubrane w kolorowe
czapeczki, szaliki, kamizelki, przyozdobione guzikami i kolorowymi aplikacjami.

Miejsce, do którego udaliśmy się w ramach Ferii z Kulturą,
położone jest w środku lasu. Dookoła rozpościerają się
skały, kryjące tajemnicze groty i jaskinie. Nad wszystkim
góruje zamek. W siedzibie Jurajskich Parków Krajobrazowych w Smoleniu (tam właśnie pojechaliśmy) zostaliśmy
niezwykle ciepło przyjęci – gospodarze zadbali, aby czas
tam miło spędzić, zarówno na edukacji i rozrywce. Wśród
eksponatów są: kości wymarłych zwierząt, m.in. mamuta, żubra pierwotnego, niedźwiedzia jaskiniowego, renifera
oraz narzędzia, naczynia, przedmioty ozdobne wykorzystywane przez ludzi z epoki kamienia łupanego, żelaza,
brązu, średniowiecza – znalezione przez archeologów w
jaskiniach Smolenia i w grodzie Góry Birów. Wystawa zawiera sprzęty gospodarstwa domowego oraz narzędzie,
których już nie używamy – cepy, żelazka na duszę, kołowrotek, lampy naftowe, itp. W części przyrodniczej obejrzeliśmy eksponaty zwierząt, owadów, ptaków, występujących na tym terenie.
Pani Małgosia wyświetliła nam prezentację multimedialną
pn. Jak dokarmiać zwierzęta zimą. Następnie w ramach
warsztatów edukacyjnych dzieci z pomocą dorosłych
opiekunów wykonały kolorowe karmniki dla ptaków. Wycieczka zakończyła się przy ognisku – pieczeniem kiełbasek. Wszyscy w wyśmienitych humorach wrócili do domu.
W planach mamy podobną wycieczkę latem – w wakacje.

Roboty i robótki

„Roboty i robótki” – czyli warsztaty kreatywne dla wszystkich, którzy lubią (albo jeszcze nie wiedzą, czy lubią?)
majsterkować. Obmyślanie koncepcji, projektowanie,
kombinowanie, wycinanie, skręcanie, dopasowywanie,
montowanie za pomocą śrub, nakrętek i podkładek okazało się zajęciem bardzo wciągającym.
Warsztaty kreatywne „Roboty i robótki” – montujemy,
skręcamy i „kombinujemy”. I z tego kombinowania wyszły
niezwykłe prace - ludziki, roboty, postacie. Wystarczyło
trochę kartonów z tektury, stare płyty CD, śrubki, nakrętki,
metalowe nakładki i oczywiście odrobina wyobraźni - a tej
dzieciakom nie brakuje. Niezwykłe prace ozdabiły korytarz
na parterze w Domu Kultury.

Karnawałowe maski
Podczas zajęć plastycznych wykonywaliśmy maski karnawałowe. Z kolorowych kartonów, fantazyjnie zdobionych
błyszczącymi cekinami i brokatem powstawały maski dla
dziewczynek i chłopców. Maski przydadzą się, na przykład, na bal przebierańców.

Dla młodego dziennikarza

Strażacki pokaz
Strażacy z jednostki OSP Ogrodzieniec na pokaz przyjechali trzema wozami. Opowiedzieli ciekawostki z życia
strażackiego, pokazali rekwizyty, znajdujące się w wozach,
a na koniec zaprosili dzieciaki do kabiny wozu strażackiego. Spotkanie bardzo się podobało, zarówno dzieciom jak
również rodzicom, którzy z zaciekawieniem słuchali opowieści o pracy strażaka.

Muzyczne ferie
Przez czas ferii w Domu Kultury rozbrzmiewała muzyka i
było słychać śpiew. A wszystko to w ramach zajęć muzycznych i wokalnych, tj. „Będę gwiazdą estrady …”;
„Bębny – rytm serca”; „Ogro X-Factor”. Zorganizowane
były także warsztaty muzyczne z zespołami: NA WCZORAJ i SPEED MONSTER.

W świecie mediów – to cykl warsztatów dla początkujących dziennikarzy. Poznaliśmy rodzaje gazet i czasopism
oraz podstawowe pojęcia prasowe i formy wypowiedzi
dziennikarskiej – artykuł, notka prasowa, wywiad. Pisaliśmy pierwsze notki i artykuły i wykonywaliśmy zdjęcia,
które znalazły się w feryjnej gazetce. Układaliśmy hasła i
rozwiązywaliśmy zagadki prasowe – każdy uczestnik losował karteczkę z zagadką np. „Codziennie mam urodziny.
Daję wam moc najświeższych wiadomości. Kim jestem?”,
„Nos swój zawsze wszędzie pcha, czasem go dość człowiek ma. Węszy, niucha, opisuje – Raz rozśmieszy, raz
zdenerwuje” albo „Czasem je, czasem pije, ale bez czytania nie żyje.”
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Radiowa przygoda

W świecie cieni

Byliśmy w rozgłośni Polskiego Radia Katowice. O historii
radia, jego osiągnięciach i technikach używanych w rozgłośni wnikliwie opowiadał Jacek Filus – szef anteny. Największą atrakcją wycieczki było zwiedzanie tzw. reżyserki,
czyli miejsca skąd nadawany jest program. Obowiązuje
tam absolutna cisza, ponieważ radio jest niezwykle „czułe” na nawet najmniejszy szmer. Nasza grupa miała wiele
szczęścia, gdyż podczas naszej wizyty nagrywana była
audycja na żywo pt. „Każdemu damy radę” prowadzoną
przez Marka Cieplińskiego – dziennikarza i prezentera.
W radiowym muzeum zobaczyliśmy rzadko spotykane we
współczesnym świecie eksponaty: gramofon, płyty winylowe, mikrofony radiowe, a nawet telefony stacjonarne i
komórkowe oraz dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek
dotyczących pracy dziennikarza radiowego.

Teatr cieni – rodzaj teatru lalkowego, w którym widz obserwuje na ekranie cienie rzucane przez dekoracje, rekwizyty, lalki i aktorów. Teatr ten powstał w Chinach w III w.
p.n.e.. Największą popularność zdobył w krajach Dalekiego Wschodu.
Uczestnicy zajęć feryjnych także próbowali swych sił w
niezwykle ciekawej, ale też trudnej sztuce teatru cieni. Na
ekranie, który był sceną, pojawiały się postacie ludzi, zwierząt – kot, ptaki, postacie z bajek, smoki.

Opracowanie i wydanie gazetki było dla nas nie lada wyzwaniem. Jest to praca żmudna, wymagająca dokładności i staranności. Ale mamy nadzieję, że efekt okaże się
pozytywny i nasza gazetka spodoba się Czytelnikom

Ach, co to był za bal

Speed Stacks
Wydajemy gazetkę

SPEED STACKS, czyli układanie kubków na czas.
Na zaproszenie MGOK w Ogrodzieńcu przyjechali przedstawiciele zawierciańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Kulturalnego, którzy przywieźli maty i komplety kubków SPEED STACKS. I zaczęły się niezwykle fascynujące
i widowiskowe zajęcia w układaniu kubków na czas. Wolontariusze PTK Mateusz, Konrad i Janek uczyli nas jak
rozstawiać kubki i jak to robić, aby czas złożenia był jak
najkrótszy. SPEED STACKS rozwija koordynację ruchową,
poprawia refleks i skupienie. Jest świetną zabawą!

W ramach warsztatów dziennikarskich „W świecie mediów” zapoznaliśmy się z podstawowymi technikami składu gazety - dowiedzieliśmy się jak wygląda makieta pisma
przygotowywanego do druku, w jaki sposób projektujemy
strony, działy, kolumny. Jak edytujemy teksty i fotografie.
Po części teoretycznej młodzi dziennikarze przystąpili do
składu graficznego gazetki, która ukazała się pod koniec
ferii zimowych. Zaczęło się od wymyślenia tytułu czasopisma, projektu winiety, ustalenia stopki redakcyjnej.
Następnie zajęliśmy się składem i łamaniem tekstów na
każdej stronie, obróbką zdjęć, dodawaniem rysunków. W
opracowaniu graficznym gazetki pomagała Dorota Supkowska, instruktor plastyki MGOK. Nad całością składu
czuwała Joanna Piwowarczyk – redaktor naczelna Gazety
Ogrodzienieckiej.
Pisemko, bo takim tytułem obdarzyliśmy nasza gazetkę,
zredagowali: Anna Derda, Weronika Wisła, Nikola Stąpel,
Stella Bladon, Tomasz Bierut (foto) przy współpracy: Joanny Piwowarczyk i Doroty Supkowskiej.

Na balu karnawałowym dla najmłodszych pojawili się
dzielni Rycerze, Piękne Księżniczki i Królowe, Czarownice,
Czarodziejki, Superbohaterowie, nie zabrakło stróżów prawa, a o bezpieczeństwo dbali Strażacy. Bal poprowadziły: urocza Biedronka i NIE taka straszna Czarownica, nad
stroną muzyczną czuwał Szeryf. Wszyscy bawiliśmy się
świetnie przy muzyce na żywo i przy największych hitach.
Na balu nie zabrakło wspólnych zabaw, a na naszych
przebierańców czekał słodki poczęstunek.

Kolorowo

Podczas warsztatów rękodzielniczych dla dzieci i młodzieży w dworku w Gieble powstały niezwykłe kwiaty z bibuły
i krepiny. Po warsztatach uczestnicy wzięli udział w zajęciach rytmiczno - tanecznych.
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OGŁOSZENIA DROBNE

Odzież robocza i ochronna, rękawice, obuwie oraz pozostałe artykuły BHP
Sprzedaż detaliczna i hurtowa
tel. 501 09 09 36

Kompleksowa Likwidacja szkód osobowych i rzeczowych bez opłat wstępnych.
Uległeś wypadkowi komunikacyjnemu, w pracy, w rolnictwie, na uszkodzonym
chodniku, padłeś ofiarą błędu medycznego, ktoś bliski utracił życie w wyniku wypadku.
ZADZWOŃ pomożemy uzyskać najwyższe odszkodowanie
Tel 660 663 805
Jareks20054@wp.pl

OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE
OGŁOSZENIE PŁATNE

F.H.U.

BART-POL

USŁUGI
ASENIZACYJNE
wywóz nieczystości płynnych

OGŁOSZENIE PŁATNE

Ryczów ul.Ogrodzieniecka 7

tel. 500 709 342
Obsługujemy gminy:
Ogrodzieniec, Łazy, Zawiercie,
Pilica, Klucze

OGŁOSZENIE PŁATNE

Z A K Ł A D

P O G R Z E B O W Y

CHARON
JA R OSŁ AW LIBERSK I - ADMINISTR ATOR CMEN TARZ A W OG ROD Z IE ŃCU

OGŁOSZENIE PŁATNE

G WA R A N T U J E N A J N I Ż S Z E C E N Y
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!
NAGROBKI GRANITOWE - n i s k i e

c e n y

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

Do każdego badania zestaw prezentów niezbędny
dla Twojego samochodu.
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Stacja Ogrodzieniec
Turystyka to moja pasja, ale
także od kilku lat obszar,
z którym związany jestem
zawodowo. To także główny kierunek rozwoju naszej
gminy, dlatego bacznie
obserwuję rozwój nowych,
turystycznych inicjatyw. Z
satysfakcją zatem stwierdzam, iż lokalni przedsiębiorcy potrafią mnie nadal
zaskoczyć ciekawymi inicjatywami. Ostatnio moją
uwagę przyciągnął Park
Kolejowy mieszczący się
w Cementowni. Obiekt ten
stale jest modernizowany i

rozwijany. Jedną z nich są
nowe sale bankietowe. Zapytacie pewnie: „I cóż to za
nowość? Takich sal mamy
przecież wiele.” Nic bardziej mylnego.
Otóż jedna z nich jest zaprojektowana w stylu starej stacji kolejowej – Stacja
Ogrodzieniec. Piękne malunki na ścianach nadają
lokalowi wyjątkowej specyfiki. Najciekawszy jest
jednak pociąg pomykający po zamontowanych na
sali szynach, który krąży
pomiędzy stolikami gości

i w kulminacyjnych momentach imprezy przywozi
szampana oraz inne smakołyki budząc zachwyt i radość biesiadników. Pomysł
wręcz kapitalny. Sala ta ma
także służyć jako miejsce
do poznawania historii kolejnictwa dla potencjalnych
grup wycieczkowych. Całości dopełnia drugi lokal sala biesiadna o charakterze piwnicy restauracyjnej,
gdzie organizowane są imprezy i wesela w stylu biesiadnym z wyjątkowym, regionalnym menu. Polecam
przynajmniej odwiedzić.
Patryk Szczygieł

ogrodzieniecka GAZETA
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GMINNE INWESTYCJE – LUTY 2015r.
Kolejny miesiąc nowego roku służył przygotowaniu do opracowania dokumentów strategicznych niezbędnych do wnioskowania o dofinansowanie nowych przedsięwzięć i inwestycji służących poprawie jakości życia mieszkańców:
Na podstawie zawartej umowy rozpoczęto prace niezbędne do opracowania Programu
Gospodarki Niskoemisyjnej, czyli dokumentu niezbędnego do ubiegania się o dotacje w
zakresie likwidacji niskiej emisji w Gminie Ogrodzieniec w nowej perspektywie finansowej
2014-2020. Przewidywany czas zakończenia opracowania czerwiec br.
W trakcie przygotowania są także dane konieczne do wykonania Lokalnego Programu
Rewitalizacji na lata 2014-2020, który musi zostać opracowany, aby Gmina Ogrodzieniec
mogła ubiegać się do dofinansowanie ze środków europejskich na zadania w zakresie
rewitalizacji. Przewidywany czas zakończenia opracowania czerwiec br.
W związku z opracowywaniem tych dokumentów strategicznych na terenie naszej gminy
zarówno do mieszkańców jak również przedsiębiorców, dotrą pisemnie lub osobiście
ankiety i pisma zawierające bardzo ważne informacje do sporządzenia tych opracowań.
Serdecznie prosimy o udzielenie odpowiedzi i przekazanie wymaganych informacji, gdyż
programy te pozwolą gminie ubiegać się o dofinansowanie inwestycji kluczowych dla
rozwoju naszej gminy w następnych latach i poprawy standardu życia mieszkańców.

Drogi gminne

W dniu 10 lutego 2015r. odbyło się spotkanie Komisji Budżetu dotyczące dróg gminnych. Na spotkaniu Burmistrz z Inspektorem ds. dróg przedstawili podjęte działania
w sprawie dróg gminnych. W 2014 r. wykonano aktualizację gminnej sieci drogowej,
zakupiono i wdrożono programu RoadMan do gromadzenia danych, wykonywania analizy oraz wizualizacji sieci drogowej, wykonano okresową kontrolę stanu dróg rocznej,
założono książki obiektów drogowych, przystąpiono do wykonania stałej organizacji
ruchu na drogach gminnych, rozpoczęto wprowadzanie zaktualizowanego oznakowania
na terenie gminy.
Aktualizacja oznakowania dróg gminnych: ul. Szkolna Ogrodzieniec; Plac Wolności
Ogrodzieniec; ul. Wierzbowa Żelazko, ul. Ogrodowa Żelazko.
Na spotkaniu ustalono plan dalszych działań i spotkań, które mają stworzyć plan najpilniejszych inwestycji na drogach gminnych w latach 2015-2018r.
Adam Głąb
Inspektor ds. dróg

www.impuls.ogrodzieniec.pl
e-mail: spoldzielnia@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

Gabinet Weterynaryjny Biały Kruk
lek. wet. Monika Bogatek
ul. Słowackiego 43
42-440 Ogrodzieniec
tel.795 937 370

ODŚNIEŻANIE

Reklama współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE PŁATNE

tel. 784 340 719

spółdzielnia socjalna
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Odpowiedź dyrektora SPZOZ
w Ogrodzieńcu B. Kuśmierskiego
na wniosek mieszkańców z dnia
30.12.2014r., skierowany do Rady
Miejskiej w Ogrodzieńcu.

W związku z otrzymanym wnioskiem mieszkańców,
a dotyczącym uruchomienia gabinetu stomatologicznego oraz poradni rehabilitacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu,
wyjaśniam co następuje:
Na skutek przekształceń własnościowych gabinety
stomatologiczne zostały wyłączone ze statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu od 2000
roku i jako indywidualne podmioty zawierały umowy
z Śląską Regionalną Kasą Chorych na świadczenie
usług medycznych w zakresie stomatologii w ramach
ubezpieczenia zdrowotnego.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Ogrodzieńcu został wyodrębniony z Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu w 2001r., przejmując od tegoż podmiotu umowy jakie były realizowane
w Przychodni w Ogrodzieńcu na rzecz Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych w Katowicach. Nowo powstały
podmiot SP ZOZ w Ogrodzieńcu już wówczas nie miał
w swoim statucie gabinetu stomatologicznego, jak
również nie dysponował kontraktem w przedmiotowym zakresie. Wprawdzie w naszym zakładzie świadczył usługi stomatologiczne w ramach kontraktu ze
ŚRKCH w Katowicach , a później NFZ w Katowicach,
lekarz stomatolog ale jedynie na podstawie umowy
najmu lokalu SP ZOZ. Pomimo starań i zabiegów jakie
czyniłem w tym względzie Pani stomatolog , po wybudowaniu własnego gabinetu stomatologicznego w
Zawierciu, rozwiązała umowę najmu lokalu i przeniosła się do Zawiercia wraz z posiadanym kontraktem z
NFZ na świadczenie usług stomatologicznych.
Ponowne uruchomienie gabinetu stomatologicznego w ramach prowadzonej przez Zakład działalności
medycznej wiązałoby się z olbrzymimi nakładami finansowymi związanymi z remontem i dostosowaniem
do aktualnych wymogów sanitarnych pomieszczeń,
w których byłaby wykonywana tego typu działalność,
zakupem nowoczesnego sprzętu i wyposażenia stomatologicznego oraz zatrudnieniem lekarza stomatologa.
Przy całkowitym braku pewności uzyskania kontraktu
w ramach NFZ i wielkości tego kontraktu pozwalającego na stałe sfinansowanie powstałych kosztów.
Tym bardziej w sytuacji, gdy aktualnie na terenie Ogrodzieńca funkcjonują dwa gabinety stomatologiczne
zapewniające bezpłatne leczenie stomatologiczne
mieszkańcom ubezpieczonym. Nie znajduje zatem
żadnego uzasadnienia wnioskowana zmiana tego stanu rzeczy. Natomiast problem opieki stomatologicznej
w szkołach jest problemem ogólnopolskim i nie sądzę
aby można mu było sprostać w naszej lokalnej społeczności bez rozwiązań w tym względzie na poziomie
krajowym.
SP ZOZ w Ogrodzieńcu, od ponad roku ma przygotowany i zatwierdzony projekt przebudowy drugiego
piętra budynku na potrzeby stworzenia gabinetu rehabilitacji i fizykoterapii.
Z uwagi na okoliczności faktyczno-prawne związane z
tymi pomieszczeniami nastąpiło opóźnienie w realizacji zamierzeń i moich planów w tym względzie.
Jednakże w roku ubiegłym trudności powyższe zostały rozstrzygnięte i w najbliższym czasie rozpoczną
się prace związane z przebudową II pietra. Realizacja
tych prac powinna przebiegać bez przeszkód i w niedalekiej przyszłości. W chwili obecnej dostosowano
platformę dla osób niepełnosprawnych, która dociera
już do II piętra. Stworzenie warunków sanitarno- technicznych i sprzętowych nie może jednak pozostać bez
zapewnienia niezbędnego zaplecza finansowego, które pozwoliłoby na opłacenie wszelkich kosztów z tą
działalnością związanych.

LUTY-MARZEC 2015

1% dla organizacji działających na terenie gminy
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
Fundacja „Stara Szkoła” – Nr KRS 0000404812 – cel szczegółowy STARA SZKOŁA
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
Polskie Towarzystwo Kulturalnae - Nr KRS 0000 235 114
Związek Gmin Jurajskich – Nr KRS 0000246370

W związku z powyższym SP ZOZ w Ogrodzieńcu będzie zabiegał o uzyskanie kontraktu na świadczenie usług
rehabilitacyjnych w ramach NFZ. Jednakże należy się obawiać o skuteczność tych zabiegów mając na uwadze fakt, że w roku 2014 został ogłoszony konkurs ofert przez NFZ na świadczenie usług rehabilitacyjnych i
fizykoterapeutycznych. Umowy zostały podpisane na okres 5 letni. Zasadą zaś jest, iż w trakcie trwania umów
NFZ, nie wyraża zgody na podpisywanie umów z nowymi podmiotami co do tego samego zakresu świadczeń
medycznych. A zatem realnie oceniając sytuacje możemy ubiegać się o umowę na rehabilitację w ramach
NFZ od 2020r.
Zgłoszone zatem wnioski mieszkańców proszę ocenić przez pryzmat przedstawionych wyżej okoliczności,
faktycznych i uwarunkowań prawno- finansowych.
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ogłoszenia

informacje

Burmistrz odpowiada na pytania online!
Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec powstała zakładka „MIESZKAŃCY PYTAJĄ”: http://www.ogrodzieniec.pl/mieszkancy_pytaja
Aplikacja umożliwia mieszkańcom naszej gminy łatwy kontakt z burmistrzem Andrzejem
Mikulskim bez wychodzenia z domu. Za pomocą prostego serwisu każdy może uzyskać
rzetelne informacje na temat naszej gminy - zapytać o plany, bieżące przedsięwzięcia,
podzielić się pomysłami lub wątpliwościami, podpowiedzieć rozwiązania, czy też pożalić
się na ewentualne niedogodności.
- Po kliknięciu w zakładkę MIESZKAŃCY PYTAJĄ na stronie UMiG Ogrodzieniec http://
www.ogrodzieniec.pl (w górnej części ekranu po prawej stronie) pojawia się regulamin
serwisu „Mieszkańcy pytają”. Kliknięcie w pozycję „zadaj pytanie” oznacza akceptację
regulaminu. Następnie zostaje się przekierowanym na odpowiedni formularz.
W cztery pierwsze pola należy wpisać swoje imię, nazwisko, miejscowość i adres mailowy. W ostatniej ramce wpisujemy tekst pytania. E-mail automatycznie trafia na skrzynkę
burmistrza – mówi Rafał Szlachta, informatyk w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
Każde pytanie nie naruszające zasad regulaminu serwisu wraz z odpowiedzią opublikowane zostanie w dziale „Mieszkańcy pytają” (dane osobowe nie będą publikowane).
Odpowiedź zostanie również wysłana do zadającego pytanie na podany adres e-mail.
Już w pierwszych dniach działania serwisu cieszył się on dużą popularnością wśród internautów, którzy pytali między innymi o parking i przejście dla pieszych obok szkoły w
Ogrodzieńcu, wywóz odpadów komunalnych, zasadność remontu pomnika w Cementowni. Mieszkańcy dzielili się również swoimi uwagami na temat prywatnych busów oraz
odśnieżania gminnych dróg zimą.
Burmistrz Andrzej Mikulski zachęca wszystkich do mieszkańców do korzystania z tej drogi komunikacji, deklarując że żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi!
Dariusz Ptaś
Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Nowe dowodu osobiste od 1 marca 2015 r.
Co nowego będzie zawierać dowód osobisty?
Pojawi się szereg nowych zabezpieczeń. M.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej będzie go sfałszować.
Na dowodzie znajdą się informacje o polskim obywatelstwie.
Czego nie będzie zawierać dowód osobisty?
Zniknie adres zameldowania. Dzięki temu, przy każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie wymieniać dowodu.
Nie będzie także informacji o kolorze oczu i wzroście ani skanu podpisu posiadacza.
Zrezygnowano z wszelkich danych, które nie są niezbędne albo polegają na subiektywnej
ocenie obywatela lub urzędnika.
Nowa fotografia do dowodu
Fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta,
która obowiązuje w paszportach.
Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
dniem złożenia wniosku.
Wniosek o nowy dowód złożymy w dowolnej gminie
Dowód będzie można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku.
Dotychczas mogliśmy to zrobić tylko w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Nasz nowy dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy
wniosek.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożymy na nowym, bardziej przejrzystym wniosku. Prace nad wnioskiem poprzedziliśmy badaniem, z którego wynika, że obywatele w
nowym formularzu popełniają 5 razy mniej błędów.
Czy musisz wymienić stary dowód?
Nie! Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich
określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów.
Tak jak do tej pory dowód osobisty otrzymamy za darmo.
Źródło: www.msw.gov.pl
1 marca rusza ŹRÓDŁO
– System Rejestrów Państwowych
Zmiany w dowodach osobistych, aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności
W dniu 1 marca 2015 r. rusza System Rejestrów Państwowych ŹRÓDŁO z którego
będą korzystali urzędnicy z wszystkich gmin. System jest wprowadzany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki. Podstawową zasadą tego systemu jest integracja rejestrów PESEL, dowodów osobistych i
aktów stanu cywilnego. Pracownicy urzędów otrzymają możliwość dostępu do danych
z całego zasobu tych rejestrów w zakresie niezbędnym na danym stanowisku pracy.
Jest to ogromne przedsięwzięcie informatyczne, bardzo skomplikowane pod względem
organizacyjnym, technicznym, prawnym. System będzie funkcjonował w ponad 2500
podmiotach (gminach, urzędach wojewódzkich). Trwające od kilku miesięcy prace związane z uruchomieniem systemu nie kończą się, ale będą trwały po wdrożeniu systemu
po 1 marca 2015 r.
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Sprawnie funkcjonujący System Rejestrów Państwowych ułatwi mieszkańcom załatwianie wielu spraw. Od 1 marca będzie można na przykład złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego lub o wydanie aktów stanu cywilnego w dowolnej gminie na terenie
kraju. Przy czym realizacja wniosków dotyczących aktów stanu cywilnego będzie często
wymagała współdziałania co najmniej dwóch Urzędów Stanu Cywilnego, co być może
w pierwszym okresie funkcjonowania systemu uniemożliwi wydanie odpisu aktu stanu
cywilnego „od ręki”. W chwili obecnej tylko część danych została przeniesiona z dotychczasowych rejestrów do nowego Systemu Rejestrów Państwowych.
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.msw.gov.pl i www.obywatel.gov.pl
oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Dariusz Ptaś
Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Terminy spotkań sołeckich w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej na terenie Gminy
Ogrodzieniec uchwalone przez Radę Miejską w dniu 17 lutego 2015 r.

Sołectwo
Fugasówka

Termin
26 marca

Giebło
Giebło Kolonia

17 kwietnia
19 marca

Gulzów
Kiełkowice
Mokrus
Podzamcze

25 marca
20 marca
23 marca
15 kwietnia

Ryczów
Ryczów Kolonia

10 kwietnia
8 kwietnia

Żelazko

22 kwietnia

Miejsce
Gimnazjum w Ogrodziencu
Os. Elizy Orzeszkowej 13
Remiza OSP w Gieble
ul. Zawierciańska 23 w Gieble
Kolonii
Remiza OSP w Gulzowie
Remiza OSP w Kiełkowicach
Remiza OSP w Mokrusie
Remiza OSP w Podzamczu
Remiza OSP w Ryczowie
Remiza OSP w Ryczowie
Kolonii
Budynek dawnej remizy OSP

Wszystkie zebrania rozpoczną się o godzinie 17.00. Na przewodniczącego zebrań Rada
Miejska wyznaczyła Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Zapraszamy mieszkańców
do udziału w zebraniach sołeckich!

Szanowni Mieszkańcy!
		

Uprzejmie informuję, że w najbliższych tygodniach zostaną przeprowadzone dwa badania ankietowe prowadzone na zlecenie gminy.
Pierwsze z nich pozwoli lepiej poznać najważniejsze oczekiwania mieszkańców kierowane do samorządu i zostaną dostarczone listownie do
wszystkich domów.
Drugie badanie ankietowe dotyczy spraw efektywności energetycznej i pomoże w staraniu się o fundusze m. in. na likwidację „niskiej emisji” spalin.
W trakcie badań ankietowych zostanie przeprowadzona inwentaryzacja
źródeł niskiej emisji w budynkach: mieszkalnych, gminnych, przemysłowo – gospodarczych przez upoważnionych ankieterów. Osoby te będą
posiadały specjalne identyfikatory wydane przez gminę. W razie dodatkowych pytań proszę o udzielenie im niezbędnych informacji.
W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt: tel. 326709727,
326709726, 326709700.
Andrzej Mikulski
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Fundacja Stara Szkoła oraz Kawiarnia U Giena
zapraszają na spotkanie kreatywno-towarzyskie z okazji Dnia Kobiet „Ładne kwiatki
(... i dodatki) w dniu 09.03.2015r. o godz. 16.00 w Kawiarni U Giena (budynek MGOK,
Plac Wolności 24)
W programie: warsztaty bibułkarskie, warsztaty filcowanie, warsztaty papieroplastyki oraz
„małe co nieco”...
Wstęp Wolny! Zapraszamy (nie tylko) panie zainteresowane hobbystyczną twórczością.
Mile widziane: dobry nastrój i własnoręcznie wykonane prace techniką dowolną.
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Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Ogrodzieńcu składa serdeczne podziękowania dla
Zespołu Parków Krajobrazowych Woj. Śląskiego
w Smoleniu, druhów Michała Mikody, Łukasza Marczyka,
Dariusza Dudka i Kamila Szymusika –
z OSP Ogrodzieniec, p. Martyny Brożek, p. Jarosława
Wesołowskiego, p. Rafała Rębisza z ZGJ oraz p. Ewy
Gawron – dyrektora i wolontariuszy Oddziału Polskiego
Towarzystwa Kulturalnego w Zawierciu za współpracę
i zaangażowanie na rzecz zajęć dla dzieci i młodzieży
podczas tegorocznych ferii zimowych, organizowanych
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu.
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Wykłady i pogadanki, które odbyły się w lutych w ramach UTW:
Już za nami……
Zdrowie i profilaktyka zdrowotna - w czwartek 26 lutego słuchacze wysłuchali wykładu
pt: ”Nietrzymanie moczu”. Nietrzymanie moczu to jeden z poważniejszych problemów,
który dotyka nie tylko kobiet, ale także mężczyzn.To nie tylko skutek starzenia się organizmu, ale także objaw nieprawidłowej pracy dolnych dróg moczowych. Problem dotyka co ósmą kobietę do 39 roku życia i co drugą po menopauzie. Ten jakże wstydliwy
problem, można leczyć nie tylko farmakologicznie, ale poprzez ćwiczenia. W ten trudny
temat wprowadziły słuchaczy panie Jolanta Ciołczyńska i Halina Schmidt.
Akademia Ogrodnika i Sadownika – sekcję prowadzi p. Grzegorz Dors
Najbliższe spotkanie 10 marca godz. 16.00 w sali MGOK w Ogrodzieńcu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
serdecznie zaprasza wszystkich Mieszkańców na

Wielkanocny Jarmark,
który odbędzie się w dniu 29 marca br. (Niedziela
Palmowa) na Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu
w godzinach 10.00 – 18.00.
Dla uczestników przewidziano następujące atrakcje:
m.in. stoiska z rękodziełem artystycznym, degustacje
i sprzedaż świątecznych specjałów, warsztaty
artystyczne – „Wielkanocna Pisanka”,
konkurs kulinarny,
konkursy dla dzieci.
Szczegóły programu zostaną podane na plakatach
MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY
W OGRODZIEŃCU
oraz Zespół Echo
zapraszają na
koncert z okazji

Dnia Kobiet
pt. „Bądź moją muzą”

z gościnnym udziałem sekcji literackiej UTW
w Ogrodzieńcu
który odbędzie się 9 marca 2015r. (poniedziałek)
o godz.17.30 w sali MGOK w Ogrodzieńcu
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19.02.2015r.- wykład pt: „Polska transformacja - historia i perspektywy” – wykład poprowadził dr Tomasz Kasprowicz doktor finansów, absolwent Southern Illinois University
Carbondale oraz National Louis University. Specjalizujący się w finansach firm
i zarządzaniu ryzykiem. Trener i wykładowca akademicki od ponad 10 lat z doświadczeniem na trzech kontynentach. Wiedza teoretyczna poparta wieloletnią praktyką w
zakresie finansów i rachunkowości. Prowadzi firmę zajmującą się szkoleniami i konsultacjami dla klientów w zakresie księgowości i finansów, w szczególności przekształceń
własnościowych, fuzji i przejęć, modelu księgowego. Publicysta i redaktor. Publikuje artykuły o tematyce ekonomicznej m.in. w Polityce, Newseek, Gazeta Bankowa, Obserwator
Finansowy, Liberte!, ResPublica Nowa i wielu innych.
26.02.2015r – odbył się wykład pt; „Jak rozmawiać z psem” Wykład poprowadził pan
Dariusz Jaworski, który opowiedział słuchaczom o częstych błędach w wychowaniu i
wzajemnym porozumieniu pomiędzy psem a przewodnikiem. Niecodziennym gościem
wykładu była reporterka i reportażystka Gabriela Kaczyńska z Polskiego Radia Katowice,
która przeprowadziła wywiad z naszymi studentami.
W ramach UDO
21 lutego w sali MGOK w Ogrodzieńcu odbył się wykład dla najmłodszych studentów z
dziedziny biologii. Wykład pt: „Ja się ruszam” poprowadził dr Andrzej Kędziorski. Młodzi
studenci rozpoznawali mięśnie, które są odpowiedzialne za ruch. Pogłębili swoją wiedzę
na temat budowy ciała człowieka.
a przed nami ……
UTW
12.03.2015r godz.16.30. – „Państwo Rzeczpospolita Polska kontra Polska S.A. – wyzwania dla zarządzania publicznego w dobie globalizacji”- wykład poprowadzi prof. WSB
dr hab. Barbara Piontek
25.03.2015r. (WYJĄTKOWO W ŚRODĘ) godz.16.00- „Zrozumieć muzykę Współczesną
– Witold Lutosławski” - wykład poprowadzi prof. nadzw. dr hab. Mirosław Kisiel.
UDO
14 marca godz. 12.00 w sali MGOK w Ogrodzieńcu.
Wykład z dziedziny obronność pt: „Po co Polsce wojsko i czy dziewczyny mogą być
żołnierzami?”- wykład poprowadzi dr Paulina Polko.

