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24.08.2012r. (piątek)
Skwer przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu
16.00 – program dla dzieci
16.45 – „Piosenka jest dobra na wszystko” – recital uczestników
zajęć muzycznych w MGOK
17.15 – występ Chóru Seniora i Zespołu Echo
17.45 – koncert Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Ogrodzieńcu
i prezentacje taneczne Zespołu Mażoretek FANTAZJA
przy MGOK w Ogrodzieńcu
18.45 – koncert zespołu „Druga strona ciszy”
19.15 – koncert zespołu Impressive
19.45 – koncert zespołu BONEY M SUN
20.45 – koncert zespołu ABBA HOT
22.00 – zabawa taneczna z zespołem Bayer Band
01.30 – zakończenie imprezy
Konferansjerka na imprezie w godz.17.45 – 20.45 - Grzegorz Stasiak
Dodatkowe atrakcje dla dzieci: zamek – zjeżdżalnia, basen z piłeczkami, kule wodne
Ponadto: ogródki piwne, mała gastronomia, stoiska handlowe i plenerowe ekspozycje.
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25.08.2012r. (sobota)
Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu
17.15 Rozpoczęcie imprezy
17.30 „Biesiada Polska” - koncert grupy BRAVO
20.00 Koncert KRZYSZTOFA KRAWCZYKA z zespołem
21.45 Pokaz pirotechniki
22.15 Koncert zespołu RÓŻE EUROPY
Ok. 24.00 Zakończenie imprezy
26.08.2012r. (niedziela)
Plac Piłsudskiego w Ogrodzieńcu
12.00 – koncert orkiestr dętych:
Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Ogrodzieńcu
Orkiestra Dęta Ryczów
Orkiestra Dęta Giebło
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GAZETA ogrodzieniecka

Radni pytają

W dniu 10 lipca br. wpłynęły następujące interpelacje i
zapytania radnych Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu:
Mieszkańcy ul. Wodnej proszą o wyczyszczenie koryta
rzeczki z traw i naniesionego piasku.
Co z remizą OSP w Podzamczu, odpadające tynki
kostka brukowa zmagazynowana na małym placu,
pokrzywiona barierka wjazdowa, zardzewiałe ogrodzenie – kto zarządza tą organizacją, kto za to aktualnie
jest odpowiedzialny?
Kiedy rozpocznie się likwidacja dzikich wysypisk na
terenie Podzamcza?
Kiedy mieszkańcy Podzamcza i przebywający turyści
mogą liczyć na chodnik przy
ul. Krakowskiej – czy zostały podjęte jakieś działania w
tym zakresie?
Co z pokrzywionymi barierkami przy drodze wojewódzkiej obok remizy OSP
w Podzamczu?
Czy nowo otwarty hotel Poziom 511 płaci podatki – w
jakiej wysokości oraz kiedy
będzie przyzwoity dojazd
do tego hotelu?
Kiedy zostanie rozwiązany problem mieszkańców

ul. Bonerów miedzy innymi interpelacja z dnia
02.07.2012r?
Kiedy będzie podłączona
woda w siłowni w Cementowni?
Co z Gimbusem - czy jest
prawdą, że silnik jest rozmrożony, kto za to jest odpowiedzialny?
10 lipca, a Fontanny na Placu Jurajskim jeszcze w tym
roku nie chodziły.
Prośba w imieniu młodzieży
korzystającej z boiska sportowego przy ul. Mieszka I o
poprawę nawierzchni, wyrównanie gruntu oraz oświetlenie (lampa jest w pobliżu,
ale brakuje w niej żarówki).
W imieniu mieszkańców Fugasówki i Markowizny prośba o usytuowanie przejścia
dla pieszych przy przystankach autobusowych na
początku i na końcu ulicy
Poniatowskiego. Sprawa
jest bardzo pilna, bowiem
w/w miejsca to praktycznie
przejścia przez jezdnię dla
mieszkańców, a zwłaszcza
dla dzieci korzystających z
komunikacji i dojeżdżają-
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cych do szkół.
Prośba o wycinkę krzewów
wzdłuż ścieżki rowerowej
od p. Saczyńskich do Wydry Zielonej.
Prośba o interwencję w Powiatowym Zarządzie Dróg w
Zawierciu w następujących
sprawach:
- naprawy zapadnięcia się
chodnika przy przystanku
głównym na Fugasówce
- naprawa wyrwy w asfalcie
na łuku ulic: Poniatowskiego
i Bzowskiej
- załatanie dziur w asfalcie
na całym odcinku ulic: Mickiewicza i Kolejowej
- naprawa studzienki burzowej przy ul. Bzowskiej.
Odpowiedzi Burmistrza
na zapytania i interpelacje – Potok Ogrodzieniecki znajduje się pod opieką
Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
W sprawie konieczności
przeprowadzenia prac konserwacyjnych rozmawiałem
już z przedstawicielem tego
urzędu, który poinformował
mnie, że prace są zaplanowane do wykonania w najbliższych tygodniach, jednak
trzeba poczekać na zakończenie przetargu w sprawie
wykonawcy. Naprawa murków należy do właścicieli
posesji, gdy znajdują się na

terenach prywatnych lub do
gminy - jeśli uszkodzenia są
w pasie drogowym.
Działką i budynkiem remizy
administruje jednostka OSP
w Podzamczu, która jest
odpowiedzialna za utrzymanie czystości i porządku na
tym terenie. Niestety otrzymaliśmy informację, że w
najbliższym czasie odbędzie
się Walne Zebranie OSP w
sprawie samorozwiązania
tej jednostki.
Problem z dzikimi wysypiskami mamy w wielu miejscach w gminie. Postaramy
się to uprzątnąć. Na nic
się jednak zda sprzątanie
przez służby komunalne,
jeśli będzie przyzwolenie na
wywożenie śmieci do lasu.
Wszyscy musimy dbać o
czystość i jeśli nie będziemy
się wzajemnie upominać,
to będzie brudno na szlakach turystycznych, polach
i lasach. Przecież nie robią
tego ludzie z innej gminy,
lecz mieszkańcy najbliższej
miejscowości…
Budowa chodnika na ul.
Krakowskiej jest w kompetencji Powiatowego Zarządu Dróg.
W sprawie naprawy barierek
przy drodze wojewódzkiej
rozmawiałem z PZD – jeśli
nie są naprawione będziemy
interweniować ponownie.

Podatki dla Hotelu Poziom
511 są naliczane, zgodnie
ze złożoną deklaracją podatkową.
Dojazd do hotelu będzie
poprawiony, jeżeli uda nam
się rozwiązać problem odwodnienia ul. Szlak. Potrzebne jest przeprowadzenie kanału odwadniającego
przez dwie działki prywatne.
Mieliśmy zgodę jednego z
właścicieli, który wycofał się
po tym, jak nie zgodził się
jego sąsiad na przeprowadzenie odwodnienia po jego
działce. Stoimy w martwym
punkcie. Droga nie zostanie naprawiona, jeżeli nie
będzie możliwe wykonanie
odwodnienia.
Ulicę Bonerów można poszerzyć, jeżeli właściciele
wyrażą zgodę na cofnięcie
się z ogrodzeniem.
W sprawie podłączenia
wody w siłowni w Cementowni użytkownik powinien
wystąpić do ZGK o wydanie warunków technicznych
dostawy wody i podpisać
umowę na odbiór wody.
Gimbus jest przeznaczony
do sprzedaży. Nic mi nie jest
wiadomo na temat rozmrożenia silnika.
Fontanny będą uruchomione w najbliższym czasie.
Jeżeli będzie to możliwe
oświetlenie zostanie uru-

chomione.
Z powodu braku chodnika
po drugiej stronie ul. Poniatowskiego nie można wykonać przejść dla pieszych
przy przystankach. Zgodnie z przepisami musi być
chodnik po obu stronach
ulicy. Nie jest to droga gminna, więc nie mogę się wypowiadać za jej zarządcę, ale
w poprzednich latach sprawa była przedmiotem wielu
interwencji, które zakończyły się negatywnie.
Krzewy wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej przytniemy
we własnym zakresie.
Naprawa
uszkodzonych
dróg i chodników, zapadniętych studzienek wymienionych ulic na Fugasówce
leżą w kompetencji Powiatowego Zarządu Dróg
w Zawierciu, więc sprawę
przekażę zgodnie z kompetencjami.
Radni na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu w dniu 3.07.2012r.
postanowili, aby interpelacje i zapytania radnych zamieszczać w GO w rubryce
„interpelacje – radni pytają”
w formie wypunktowanych
pytań bez wskazywania nazwiska radnego.

Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu w dniu 10 lipca br
Uchwała Nr XXV/211/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Krakowskiej w Podzamczu gm.
Ogrodzieniec.
Uchwała Nr XXV/212/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Krakowskiej w Podzamczu gm.
Ogrodzieniec.
Uchwała Nr XXV/213/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Krakowskiej w Podzamczu gm.
Ogrodzieniec.
Uchwała Nr XXV/214/2012 w sprawie: sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego
Nr 11 w budynku komunalnym nr 7 oraz udziałów w częściach wspólnych tego budynku
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste działki nr 3030/12 o powierzchni 1407 mkw.
Uchwała Nr XXV/215/2012 w sprawie: sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego
Nr 6 w budynku komunalnym nr 7 oraz udziałów w częściach wspólnych tego budynku
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste działki nr 3030/12 o powierzchni 1407 mkw.
Uchwała Nr XXV/216/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na opłacanie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” w Łazach.
Uchwała Nr XXV/217/2012 w sprawie: wystąpienia Gminy Ogrodzieniec ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Citiés”.
Uchwała Nr XXV/218/2012 w sprawie: przystąpienia Gminy Ogrodzieniec do Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów.
Uchwała Nr XXV/219/2012 w sprawie: statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu.
Uchwała Nr XXV/220/2012 w sprawie: uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska
dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy do
2019”.
Uchwała Nr XXV/221/2012 w sprawie: zatwierdzenia projektów dla Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Priorytetu IX Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki w województwie śląskim.
Uchwała Nr XXV/222/2012 w sprawie: zmiany uchwały Nr LVIII/430/2010 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 21 września 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Edukacyjnej w Gieble
gm. Ogrodzieniec.
Treść uchwał na BIP Ogrodzieniec

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy
Ogrodzieniec na lata 2009-2013 z rozszerzeniem na lata do 2016
Referat Przedsięwzięć Publicznych, Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec informuje o przystąpieniu do aktualizacji
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Ogrodzieniec na lata
20092013 z rozszerzeniem na lata do roku 2016.
Aktualizacja programu planowana jest w związku z możliwością aplikowania o środki finansowe w formie pożyczki w ramach unijnego instrumentu JESSICA i pozwala na zgłaszanie
nowych, projektów rewitalizacyjnych, których wpisanie do programu jest konieczne.
Do zgłaszania projektów zachęcamy przedsiębiorców, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, szkoły wyższe oraz
wszystkich zainteresowanych, którzy realizować będą przedsięwzięcia rewitalizacyjne w
wybranych obszarach gminy. Projekty dotyczyć mogą przedsięwzięć gospodarczych,
środowiskowych, jak i realizowanych w sferze społecznej lub kulturowej.
Celem zgłoszenia przedsięwzięcia do programu, należy wypełnić kartę projektu, dostępną na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec pod adresem:
www.ogrodzieniec.pl
Karty projektu należy składać w terminie do dnia 10 września 2012 r. w Referacie Przedsięwzięć Publicznych, Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
(Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, pokój nr 35, 36).
Wnioski złożone po terminie nie zostaną uwzględnione w planowanej aktualizacji Programu.
Zachęcamy do zapoznania się możliwościami finansowania inwestycji w ramach mechanizmu JESSICA: materiały dostępne na stronie Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich
- Banku Ochrony Środowiska: http://www.bosbank.pl/index.php?page=3456
informacje dostępne na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007–2013: http://www.rpo.slaskie.pl/?grupa=1&art=1322730435&id_
m=236
Dodatkowe informacje uzyskać można telefonicznie pod numerem telefonu:
Referat Przedsięwzięć Publicznych, Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec - tel. 32-670 97 26, 32 670 97 27,
Centrum Projektów Rewitalizacji S.A - tel. 32 733 57 46, 505 450 834.

ogrodzieniecka GAZETA
z notatnika burmistrza...
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Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta i Gminy Ogrodzieniec z przedstawicielami Centrum Projektów
Rewitalizacji S.A., firmy
która koordynuje projekty
rewitalizacyjne w woj. śląskim.

4 lipca odbyła się kolejna rozprawa w sprawie
nieprawidłowości w Spółce Jurajski Park Wodny.
Na rozprawie wyjaśnień
udzielał biegły z zakresu
budownictwa.
Kolejny
termin rozprawy – 5 września br.

Ogrodzieńcu. Głównym
tematem posiedzenia był
zakup lekkiego samochodu ratowniczo-pożarniczego, na który OSP
otrzymał dofinansowanie
z Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP i Gminy
Ogrodzieniec.

4 lipca odbyło się posiedzenie Zarządu OSP w

5 lipca odbyło się spotkanie w sprawie aktualizacji

towymi w blokach. Wymiana pokryć dachowych
na ośmiu wspólnotach
mieszkaniowych finansowana jest ze środków europejskich.

5 lipca odbyło się spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia RekreacyjnoWędkarskiego w sprawie
zagospodarowania zbiornika na Krępie.

11 lipca w Zawierciu
odbyły się Powiatowe
Obchody Święta Policji z udziałem Zastępcy
Śląskiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji w
Katowicach mł. insp. Zbigniewa Klimusa.

9 lipca w Banku PKO
w Sosnowcu odbyło się
spotkanie Burmistrza oraz
pani Prezes Spółki PKO w
sprawie finansowania wymiany pokryć dachowych
na osiedlu Słowackiego w
Ogrodzieńcu. Spotkanie
było związane z prowadzonymi pracami remon-

12 lipca w Sądzie Okręgowym w Częstochowie
odbyło się posiedzenie
Sądu z powództwa Mirosława Kostrzewy o odszkodowanie od Skarbu
Państwa. Powód podał
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec jako
świadka w przedmiocie

wypowiedzenia się jak
sklasyfikowane są grunty p. Mirosława Kostrzewy, położone w dzielnicy
Bzów.
Przesłuchiwany
jako świadek Burmistrz
oświadczył, że Gmina
Ogrodzieniec nie ma wiedzy na ten temat.
Od 20 lipca odbywały
się posiedzenia wspólnot
mieszkaniowych nr 1, 2, 3
i 10 w sprawie finansowania wymiany dachów na
budynkach.
22 lipca na boisku sportowym w Gieble odbyły
się gminne zawody sportowo-pożarnicze.
26 lipca w Kancelarii Notarialnej w Zawierciu podpisany został akt notarialny
w sprawie zamiany nieru-

Zawody sportowo-pożarnicze
W niedzielne popołudnie na
boisku sportowym w Gieble
odbyły się Zawody Sportowo-Pożarnicze zorganizowane przez Zarząd Oddziału
Miejsko-Gminnego w Ogrodzieńcu. Łącznie w zmaganiach wzięło udział osiem
drużyn OSP (siedem drużyn
męskich i jedna żeńska drużyna młodzieżowa). W klasyfikacji generalnej pierwsze
miejsce w Grupie A (męskie
drużyny pożarnicze) zajęło
OSP Ryczów Kolonia oraz w
Grupie C II (żeńskie młodzieżowe drużyny pożarnicze)
Młodzieżowa Żeńska Drużyna OSP Kiełkowice. Dopisała
nie tylko piękna pogoda, ale
także frekwencja.
Gospodarzem zawodów była
Ochotnicza Straż Pożarna w
Gieble. Rywalizacja przebiegała jak zawsze w miłej,
sportowej atmosferze. Nad
wszystkim czuwał Komendant Miejsko-Gminny OSP
Ogrodzieniec Henryk Karcz
wraz z komisją, w skład której wchodzili przedstawiciele PSP Zawiercie. Sędzią
głównym był st.kpt. Artur
Łągiewka.
Drużyny zaprezentowały się
w biegu sztafetowym 7x50m
z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych. Jako
pierwsza wystartowała Młodzieżowa Żeńska Drużyna
Pożarnicza z OSP Kiełkowice. Następnie do rywalizacji
przystąpiły drużyny seniorów. Po ukończeniu sztafety
na pierwszym miejscu upla-

sowała się drużyna OSP
Ryczów Kolonia. Jednak
różnice czasowe pomiędzy
poszczególnymi drużynami
były bardzo niewielkie, zatem
o ostatecznych wynikach
miały zadecydować ćwiczenia bojowe. I tu podobnie jak
w sztafecie najlepsza okazała
się drużyna z OSP Ryczów
Kolonia i to ona zajęła I miejsce w zawodach. Na uznanie
zasługują wszystkie drużyny,
o czym świadczą niewielkie
różnice czasowe w poszczególnych konkurencjach.
Po zakończeniu zmagań
nastąpiło uroczyste wręczenie pucharów, dyplomów
i nagród przez Burmistrza
Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Andrzeja Mikulskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Zawierciańskiego Adama
Rozlacha i Komendanta
Miejsko-Gminnego Henryka
Karcza. Należy podkreślić, że
każda z drużyn uczestniczących w zawodach nie wróciła
do siebie z pustymi rękami.
Uczestnicy otrzymali sprzęt,
który będzie służył druhom
podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.
Gospodarze i organizatorzy
zadbali o podniebienia widzów i zaproszonych gości,
serwując dania z kuchni polowej – wyśmienity strażacki
bigos i żurek oraz potrawy
z grilla. Dla łasuchów były
słodkie domowe wypieki
przygotowane przez miejscowe gospodynie. A dla
dzieci atrakcją była zabawa

z myszką Miki i wyprawa na
zamek dmuchany. Oprawę
muzyczną całej uroczystości
zapewniła miejscowa Orkiestra Dęta, która przeprowadziła drużyny spod remizy na
boisko sportowe i wystąpiła z
najnowszym repertuarem w
trakcie zawodów.
Na zakończenie została
przeprowadzona niepunktowana, dodatkowa konkurencja. Drużyny przystąpiły
do zmagań w Bezpiecznej
jeździe do akcji oraz Musztrze. W pierwszej konkurencji
triumfowali druhowie z Giebła. Drugą z powodu awarii
sprzętu przerwano, a sędziowie zdecydowali o przekazaniu statuetki dla Żeńskiej
Drużyny Pożarniczej z OSP
Kiełkowice. Ostateczna klasyfikacja przedstawiała się
następująco:
Grupa A (męskie drużyny
pożarnicze) I miejsce OSP
RYCZÓW KOLONIA, II miejsce OSP OGRODZIENIEC,
III miejsce OSP MOKRUS,
IV miejsce OSP GULZÓW, w
dalszej kolejności OSP GIEBŁO, OSP RYCZÓW, OSP
KIEŁKOWICE.
Grupa C II (żeńskie młodzieżowe drużyny pożarnicze) I
miejsce OSP KIEŁKOWICE.
Najlepsi wezmą udział w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych,
które
odbędą się 8 września w
Żarnowcu.

Ćwiczenia bojowe

OSP Ryczów Kolonia - I miejsce

Joanna Piwowarczyk
Młodzieżowa Żeńska Drużyna OSP Kiełkowice - I miejsce

3

chomości w Kiełkowicach
pomiędzy Gminą a osobami fizycznymi. Na mocy
podpisanego aktu Gmina stała się właścicielem
działki przy ul. Pielgrzymów w Kiełkowicach, na
której w przyszłości wykonane będzie odwodnienie
„Starych Kiełkowic”.
2 sierpnia w Sanktuarium
Matki Bożej Skałkowej w
Podzamczu
odprawiona została msza święta z
okazji jubileuszu 50-lecia
święceń kapłańskich ks.
Prałata Edwarda Czernka, który po przejściu
na emeryturę mieszka w
Ogrodzieńcu.
3 sierpnia w Kancelarii
Notarialnej w Zawierciu
został podpisany akt notarialny w sprawie sprzedaży przez Gminę zabudowanej działki w Gieble
(dawny Dom Nauczyciela).
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Dom Pogrzebowy
G. Wałek, M. Bodziony

tel. całodobowy 603 337 500
Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 42
(naprzeciw Kościoła)

Rodaki, ul. Rzeka
Tel. 728 122 613
Tel. 514 617 132
Tel. 505 576 275

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

• Trumny, urny - gwarantujemy
najniższe ceny,
• obsługa uroczystości - profesjonalnie,
godnie i z powagą,
• własna sala pożegnań,
• autokarawan mercedes,
• bezpłatna chłodnia,
• bezpłatne klepsydry, tabliczka,
modlitewnik oraz różaniec,
• wieńce i wiązanki pogrzebowe,
wypłata zasiłku pogrzebowego na
miejscu,
• groby ziemne i murowane

ogrodzieniecka GAZETA
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Gminne inwestycje
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PROGRAM REGIONALNY
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Pełnia lata to czas owocnych zbiorów nie tylko tego, co dała przyroda ale również tego, co udało
się od wiosny zrealizować. Prowadzone od ubiegłego roku i rozpoczęte w tym inwestycje nabierają
ostatecznych kształtów i barw, a część z nich już zachwyca ostatecznym wyglądem:
I. Dobiega końca projekt pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej” dofinansowany ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego:
• W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury zgodnie z harmonogramem zostały zakończone
roboty dociepleniowe, finalizujące całą inwestycję.
• W budynku Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej zostało zakończone ocieplenie
cokołu budynku, montaż windy dla osób niepełnosprawnych oraz prace instalacyjne będące
finałem zakresu prac w tym obiekcie.
• W Szkole Podstawowej w Podzamczu – zgodnie z harmonogramem zakończono cały
zakres robót.
• Fachowo i zgodnie z harmonogramem wykonano roboty w budynku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Ogrodzieńcu. Zgodnie z umową cały zakres prac ma zakończyć się do
końca września br.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu

II. W zakresie projektu „Zagospodarowanie centrum wsi Ryczów na potrzeby kulturalno-rekreacyjne
- budowa boiska sportowego i placu zabaw oraz odbudowa ryczowskich studni w jurajskim stylu”
nadal prowadzone są prace przy boisku wielofunkcyjnym. Zakończenie robót zgodnie z zawartą
umową ma nastąpić do 30 października br.
III. W zakresie zadania „Zagospodarowanie centrum wsi Podzamcze na potrzeby kulturalno-rekreacyjne „Centrum sportowe przy ul. Szkolnej” – wykonanie wielofunkcyjnego boiska wraz z
remontem basenu” trwają prace w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego i basenu oraz zagospodarowania terenu wokół. Zgodnie z harmonogramem zakończenie inwestycji planowane
jest na połowę października br.
IV. Trwają prace związane z realizacją projektu pn. „Remont dachu świetlicy wiejskiej w Mokrusie
w celu stworzenia warunków do kultywowania tradycji i aktywności mieszkańców”. Zakończenie
zadania planowane jest do połowy września br.
V. 24 lipca br., zgodnie z art. 93, ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień
publicznych, (najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę zagwarantowaną w budżecie na to
zadanie) został unieważniony przetarg nieograniczony na „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej” dofinansowane z Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowego przetargu.
VI. 6 sierpnia br., zgodnie z art. 93, ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę zagwarantowaną w budżecie
na to zadanie), został unieważniony przetarg nieograniczony na „Remont świetlicy wiejskiej w
Ryczowie Kolonii wraz z zagospodarowaniem terenu w celu stworzenia warunków do kultywowania ludowych tradycji oraz pobudzenia aktywności mieszkańców” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowego przetargu.
VII. Również , zgodnie z art. 93, ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień
publicznych (najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę zagwarantowaną w budżecie na to
zadanie), został unieważniony przetarg nieograniczony na „Wykonanie terenu rekreacyjnego z
wykorzystaniem walorów naturalnych i turystycznych Kiełkowic w celu aktywności mieszkańców”
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony nowy przetarg nieograniczony na realizację tego projektu.
VIII. Trwają prace komisji przetargowej w zakresie badania ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciagu drogi wojewódzkiej nr 790 od km
28+384 do km 29+795 w miejscowości Giebło Kolonia – etap I.”

Boisko szkolne w Ryczowie

Praca
Burmistrz Miasta i Gminy poszukuje osoby, najlepiej z terenu Gminy Ogrodzieniec,
do pracy w Urzędzie Miasta na stanowisku specjalisty ds.dróg. Do obowiązków należeć
będzie m.in. prowadzenie ewidencji dróg gminnych, planowanie i nadzorowanie
remontów, sprawy związane z bieżącą eksploatacją dróg gminnych i pasa drogowego.
Wykształcenie: technik budowlany z praktyką lub osoba z wyższym wykształceniem
po kierunkach budownictwo, inżynieria ruchu, transport lub pokrewne. Planowane
zatrudnienie od stycznia 2013 po przeprowadzonym konkursie, który zostanie ogłoszony na stronach BIP Urzędu. Zainteresowane osoby mogą nadsyłać swoje CV na adres:
burmistrz@ogrodzieniec.pl do dnia 31 sierpnia br.

Chwila z poezją
Kot

Lato

Zasiedziały kot
wychodzi z otwartych
drzwiczek szafki.

USŁUGI
ASENIZACYJNE
wywóz nieczystości płynnych

Ryczów ul.Ogrodzieniecka 7

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

Oczy starszej pani rozbłysły.
Stoi przy odpustowej loteryjce
z piramidką gipsowych zwierzaków.
Puszczone w ruch piórko
wskazuje najmniejszego.
Ten ze szczytu łasy pieszczot
przeciągnął się przez dziecięce marzenia
i mruczy zapomnianą bajkę.
19.05.2011r.
Alicja Kmita-Żak

Zostań jeszcze lato z nami
tak nam Ciebie szkoda
blasku słońca, pięknych kwiatów
w polu, lesie i ogrodach.
Tych weekendów i wycieczek
pięknych dni nad wodą
gdzie beztrosko się spędzało
ciesząc się swobodą.
Zostań jeszcze lato z nami
bo nam żal jest Ciebie
Niech nam słonko jeszcze świeci
wysoko na niebie.
Lucyna Golba
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dobrego powie, to drudzy zaraz hajże na
niego!”
Czy dzisiaj to nadal aktualne?
Ponieważ list podpisany jest tylko inicjałami,
trudno znaleźć autora. Mam nadzieję, że
zainteresuje Was ten list, bo jest świadectwem czasu i kawałkiem naszej historii. Za
udostępnienie Gazet Świątecznych (będą
następne reprinty o cmentarzu, prochowni, o zamku) dziękuję serdecznie Wojtkowi Jagielskiemu, który chociaż „Ptok”, jest

wielkim miłośnikiem historii Ogrodzieńca i
mistrzem w wyszukiwaniu na aukcjach (na
całym świecie) ciekawostek o Ogrodzieńcu. A wszystkich czytelników zachęcam
raz jeszcze do przeszukania zakamarków,
może w Waszych domach też są skarby….
Mój telefon 32 67 32 082.
Pozdrawiam serdecznie
Maria Lipka- Stępniewska

Lepszy start

O tym, że przysłowia są mądrością narodów, nie trzeba nikogo przekonywać,
a jedno z nich „kto szuka, ten znajdzie”,
świetnie pasuje do wydarzeń z ostatniego
miesiąca. Kiedy sądziłam, że w Ogrodzieńcu nie znajdę już ciekawych dokumentów,
trafia w moje ręce Księga meldunkowa
Ogrodzieńca założona w latach 90, dziewiętnastego wieku, prowadzona do 1933r.
Niestety tylko jeden z tomów i księga meldunkowa Podzamcza z okresu międzywojennego. Skarby, prawdziwe skarby …. ale
o nich napiszę później.
A dzisiaj równie ciekawy dokument …
List mieszkańca Ogrodzieńca wydrukowany w Gazecie Świątecznej z dnia 1
listopada 1896 roku. Dokonujemy reprintu winiety Gazety i całego listu, bo warto
poznać problemy i sposób ich rozwiązywania sprzed 120 lat. Mimo upływu czasu,
mimo ogromnego postępu cywilizacyjnego
i technologicznego, charakter ludzki pozostaje niezmienny. Jeden cytat: „Jak się
zbiorą na uchwałę, to nie mówią o tem, po
co przyszli, tylko kłócą się i ostrzą zęby na
drugiego, jakby chcieli się wzajemnie pożreć. A jak który lepszy czy mądrzejszy coś

Projekt „Lepszy start – promocja aktywnej integracji w
powiecie zawierciańskim”
realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Zawierciu w
partnerstwie z Centrum
Inicjatyw Lokalnych współfinansowany jest przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego. Do współpracy przyłączył się również
Miejsko – Gminny Ośrodek
Kultury w Ogrodzieńcu.
W ramach projektu odbyła się wycieczka do ZOO
w Chorzowie, zorganizowana 26 lipca. Trzydziestu
uczestników projektu wraz
z 10 osobami z otoczenia
(dzieci, współmałżonkowie,
rodzina) oglądało przeróżne
zwierzęta, ptaki, ryby i inne
zwierzęta w śląskim ZOO.
Całodniowa wycieczka to
nie tylko frajda dla dzieci,

ale także dla osób dorosłych, bo wszyscy bawili
się świetnie. W ramach wycieczki zapewniony był gorący posiłek dla wszystkich
uczestników.
Priorytetem było również
utworzenie Klubu Samopomocowego. Od 2 sierpnia
taki Klub powstał i działać
będzie do końca miesiąca.
Grupa 15 osób w Kawiarni
„U Giena” w MGOK pod
czujnym okiem psycholog
Moniki Nowińskiej wzmacnia wiarę we własne możliwości. Sześć spotkań po
5 godzin lekcyjnych daje
nową siłę i wiarę w lepsze,
godne życie.
A przed nami jeszcze wycieczka do Dinozatorlandu
(31 sierpnia). Uczestnicy
projektu, a przede wszystkim dzieci już nie mogą
doczekać się wyprawy do
Zatoru.

Dodatkowo w listopadzie
zostanie zorganizowany pięciodniowy wyjazd - trening
kompetencji
życiowych,
którego celem będzie m.in.:
podniesienie umiejętności i
świadomości uczestników
w zakresie gospodarowania rodzinnym budżetem
domowym oraz planowania podziału obowiązków
domowych. Zapewnione
dla tych osób będą noclegi,
wyżywienie oraz zwiedzanie okolicy. Cieszymy się,
że MGOK w Ogrodzieńcu
miał przyjemność współpracować przy projekcie
”Lepszy Start” w tak doborowym towarzystwie. Jeżeli
po realizacji tego projektu,
chociaż jeden uczestnik z
naszej Gminy, uwierzy w
siebie, otworzy się na innych ludzi, a wreszcie wyjdzie naprzeciw życiu i da
sobie z nim radę, to będzie
dla nas Wielki Sukces!
Beata Stypa –Rus
MGOK Ogrodzieniec
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Siłownia

Sport to zdrowie – każdy zna to
powiedzenie. I mimo, że krótkie, to
jakże dosadne i prawdziwe. Uprawianie
różnego rodzaju dyscyplin sportowych
to właściwie same plusy.

ogrodzieniecka GAZETA
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Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu składa serdeczne
podziękowania Państwu Ewie i Stanisławowi Piątkom, Komendantowi MG Zarządu OSP p. Henrykowi Karczowi, Strażakom z OSP Kiełkowice oraz p. Krzysztofowi Uglorzowi za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy Jurajskie Granie i Śpiewanie, która odbyła się 21 lipca br. na Krępie.
S P R O S T O W A N I E
W artykule pt. „Prymicja Rodaka”, który ukazał się w poprzednim numerze GO
błędnie podaliśmy nazwę orkiestry, która uczestniczyła w uroczystościach prymicyjnych ks. Michała Musialskiego – prawidłowo powinno być „Orszakowi procesyjnemu towarzyszyła Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Cianowice.”

,,Nie czas jest nam dany, ale chwila. Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas”
							
Georges Poulet

Lesławowi i Marii Milejskim oraz Najbliższej Rodzinie
wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu tragicznej śmierci

córki Małgorzaty

składają
Marian i Maria Stępniewscy, Maria Raczek, Małgorzata Michalska, Dorota Cygan,
koleżanki z Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu

Od kilkunastu lat w Ogrodzieńcu-Cementowni
funkcjonuje siłownia, która
przyciąga wielu młodych
ludzi, chcących zadbać o
swą sylwetkę, czy poćwiczyć wyczynowo. Jest sala
ćwiczeń, pomieszczenie
do rozgrzewki i sala, gdzie
można pograć w pingponga. Młodzież przychodzi tu bardzo chętnie.
Obecnie, kiedy zamknięto
siłownię w Domu Kultury w Ogrodzieńcu, liczba
korzystających z siłowni
w Cementowni znacznie
wzrosła.
Wolimy tu spędzać czas
niż gdzieś pod budką z
piwem. Tu ćwiczymy kulturystykę i podnoszenie
ciężarów. Nie każdy może
dojeżdżać do Zawiercia lub

Łaz, dlatego chcemy, aby
ta siłownia funkcjonowała
– mówią uczestnicy zajęć,
którzy podkreślają, że jest
potrzeba „rozkręcenia siłowni”, tzn. doposażenia w
nowszy i lepszy sprzęt.
Obecny sprzęt, którym siłownia dysponuje to atlas,
dwa stepery, sztangi i rowerek, który od dłuższego
czasu jest niesprawny –
ma zepsutą bieżnię.
Młodzież dba o to miejsce
i pomaga w jego utrzymaniu. Wspólnie malujemy
pomieszczenia, naprawiamy dach, który przecieka.
Jednak od kilku miesięcy
borykamy się z problemem braku bieżącej wody.
Chłopcy przynoszą wodę
w butelkach, ale nie jest
to skuteczne rozwiązanie,

W emeryckim gronie
W sobotnie popołudnie,
28 lipca emeryci zrzeszeni w Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
uczestniczyli w spotkaniu
integracyjnym zorganizowanym przez Zarząd Koła
w Ogrodzieńcu PZERI. Na
Krępie spotkali się emeryci
z gminy Ogrodzieniec oraz
zaproszeni goście z Oddziału Miejskiego PZERI w
Zawierciu. Dla wszystkich
był poczęstunek - kiełbaski
i kaszanka, które panowie
serwowali prosto z grilla.
Co roku organizujemy dla
naszych członków różne imprezy i spotkania
tj.: z okazji Dnia Seniora,
Dnia Babci i Dziadka, Dnia
Kobiet, wczasy, krajowe

i zagraniczne wycieczki,
pieczenia kiełbasek. Nasi
emeryci są bardzo aktywni
i zaangażowani w różne formy działalności społecznej
– mówi Zenobia Bednarz,
przewodnicząca Koła PZE-

szczególnie teraz w upały. Jest to pomieszczenie
gminne i zwróciliśmy się
do Urzędu Miasta i Gminy o udostępnienie wody.
Zgłosiłem do radnych Marty Baryłki i Zygmunta Podsiadło. Liczymy na pomoc
ze strony władz miasta –
mówi Benedykt Pęczak,
trener i opiekun siłowni,
który pracę z młodzieżą
wykonuje społecznie, a
wynagrodzeniem za trud
i poświęcenie są sukcesy
młodych ludzi.
W Garwolinie w 2011 roku
podczas
Drużynowych
Mistrzostw Śląska w Podnoszeniu Ciężarów do lat
18 chłopcy z siłowni w Cementowni zajęli III miejsce
na osiem drużyn.
Joanna Piwowarczyk
RI w Ogrodzieńcu.
Uczestnicy bawili się wraz z
kapelą – muzyka i śpiew towarzyszyły wspólnej zabawie do późnego wieczora.
Pogoda, podobnie jak nastroje emerytów, również w
tym dniu dopisała.
Joanna Piwowarczyk

PROWADZIMY SZKOLENIA
PODSTAWOWE
DODATKOWE
UZUPEŁNIAJACE
Szkoła posiada profesjonalny symulator nauki jazdy, który przygotuje kursanta
do egzaminu teoretycznego jak i praktycznego wg nowych zasad, a także
pomoże opanować technikę jazdy samochodem i podejmowanie decyzji
w trudnych sytuacjach.

tel 660 663 805: Ogrodzieniec Pl Wolności 37
obok Biedronki budynek GS www.szkolajazdyxxl.com.pl
Czynne: pn-pt 10.00-17.00 lub telefonicznie 660 663 805

JAROSŁAW LIBERSKI

ul.Paderewskiego 4, 42-440 Ogrodzieniec
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Wykonujemy pogrzeby tradycyjne z trumną
oraz kremacyjne z urną.
Dojeżdżamy do domu Klienta na telefon, aby dokonać
niezdbędnych formalności przed pogrzebem.

BEZPŁATNIE U NAS!
-całodobowy przewóz osoby zmarłej do chłodni
oraz przechowanie zwłok
-pożegnanie w Kaplicy Przedpogrzebowej
-kosmetyka pośmiertna
-tabliczka
-wiązanka na trumnę
-rozwieszenie klepsydr i podziękowań
-uporządkowanie grobu z kwiatów po pogrzebie
-pomoc w załatwianiu formalności np. Urząd,
Szpital,Kościół
-samochód do dyspozycji Klienta-

PONADTO OFERUJEMY
-wypłata zasiłku pogrzebowego na miejscu, od ręki
-usługi grabarskie- groby ziemne i murowane
-administrowanie Cmentarzem w Ogrodzieńcu
-kwiaty, wieńce i wiązanki tradycyjne, urnowe
żywe i sztuczne
-ubranie zwłok
-oprawa muzyczna
-autokar dla uczestników pogrzebu
-organizacja stypy

DODATKOWO!
10% ZNIŻKI W FIRMIE „SZWEDEX” NA NAGROBKI
I WSZELKIE PRACE KAMIENIARSKIE
TELEFON CAŁODOBOWY
602 106 837 - 32 67 32 451
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Jurajskie śpiewanie

VI Folkloriada Jurajska

W sobotnie popołudnie,
21 lipca br. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zorganizował muzyczną biesiadę ludową pn. Jurajskie
Granie i Śpiewanie. Jest to
impreza cykliczna, w której
biorą udział nasze gminne
zespoły oraz zaproszeni
goście. W tym roku wystąpiło dziewięć zespołów re-

4-5 sierpnia br. w Amfiteatrze w Żarkach Letnisku
odbyła się po raz szósty
Folkloriada Jurajska „Starodawne i bliskie czasy”.
Wydarzenie to pozwoliło na ukazanie znaczenia
dziedzictwa kulturowego,
integrację środowisk twórczych oraz porównanie
elementów różnorodnych

gionalnych, wśród których
były: KGW Marciszów, Regionalny Zespół Folklorystyczny „Kromołowianie”,
KGW Karlin, Zespół Folklorystyczny „Tęcza” przy
OSP Bzów, KGW Bzowianie, Zespół Folklorystyczny
„Wrzos” z Ryczowa Kolonii, Zespół „Ryczowianki”
z Ryczowa, Zespół „Echo”

i Chór „Seniora” z Ogrodzieńca. Impreza odbyła
się na Krępie. Najpierw
zespoły prezentowały się
przed publicznością, a na
zakończenie wszyscy razem bawili się przy ognisku, a do tańca przygrywały kapele zespołów.
JP

kultur ludowych.
Gminę Ogrodzieniec reprezentowały: Zespół „Ryczowianki” z Ryczowa i Zespół
Folklorystyczny
„Wrzos”
z Ryczowa-Kolonii, który
zdobył I miejsce w kategorii
śpiew a, capella za prezentacje archaicznych regionalnych utworów muzycznych.
Opiekunem artystycznym

zespołu jest Jolanta Sprężak-Wawrzyk.
Zespół „Ryczowianki” zdobył II miejsce za prezentację obrzędu „Zapusty”.
Patronat nad imprezą objęli
Marszałek Województwa
Śląskiego i Wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera.
Dorota Cygan,
Jolanta Sprężak-Wawrzyk

ZF „Wrzos” Ryczów Kolonia

Dyrektor MGOK i Zespół Mażoretek FANTAZJA zapraszają na

Festyn z FANTAZJĄ

czekamy na Was 1 września 2012 od godz. 16.00 na skwerze przy
Placu Wolności w Ogrodzieńcu.
w programie:

Prezentacje taneczne Zespołu Mażoretek FANTAZJA
Koncert Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Ogrodzieńca
Koncert zespołu Balanga z Irządz
Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wojkowic
Koncert zespołu Orbidicort
Gwiazda wieczoru- Klaudia Kulawik, finalistka I edycji programu „Mam Talent”
Dodatkowe atrakcje:
- Pokaz sprzętu policyjnego KPP Zawiercie „W drodze po bezpieczeństwo.
Ostrożny i przezorny pieszy”.
- zamek zjeżdżalnia, kule wodne, kucyki, zjazd na linie, domowe ciasta,
mała gastronomia, wata cukrowa, stoiska handlowe
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Zespół „Ryczowianki” z Ryczowa

IV Festyn Strażacki w Gulzowie

Sobota, 8 września 2012r. – godz. 15.00

W programie m.in.:
Pokazy ratownictwa wysokościowego
Koncert Orkiestry Dętej OSP Giebło
Występy Kół Gospodyń Wiejskich
Występ Zespołu Mażoretek „Fantazja”
Regionalne potrawy i nalewki
Loteria fantowa, tyrolka, konkurs wiedzy pożarniczej, dmuchany zamek, przejazd
samochodem strażackim, gry i konkursy
dla dzieci i dorosłych oraz inne atrakcje

