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Nakład 2000 egz.

święto Gminy OGRODZIENIEC 2015
28 SIERPNIA 2015r. (piątek)
Ogrodzieniec, plac Piłsudskiego

15.15 – koncert Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Ogrodzieńca
15.50 – formowanie korowodu
16.00 – 16.15 – wymarsz korowodu z placu Piłsudskiego na plac imprezy przy
ul. Kościuszki 69,(ul. Olkuska, Sobieskiego, plac Wolności, Południowa, 1 Maja, Słowackiego)

Ogrodzieniec, plac po przedszkolu przy ul. Kościuszki 69
ok.16.15 – powitanie korowodu na placu imprezy przy ul. Kościuszki 69
16.30 – oficjalne otwarcie imprezy
16.35 – ALKADIASS - program dla dzieci
17.10 – 18.10 –występy zespołów działających przy MGOK Ogrodzieniec
(Zespół Mażoretek FANTAZJA, Seniorzy z Ogrodzieńca, Echo, Ryczowianki,
ZF Wrzos, sekcja literacka UTW, KK Ogrodzieniec)
18.15 – kapela ŻARNOWIACY
19.15 – zespół SONITUS
20.15 – koncert zespołu BABILON
21.30 – zabawa taneczna z zespołem Biały Miś
ok.0.30 – zakończenie imprezy

Dodatkowo: konkurs kulinarny „Smaki Ogrodzieńca” z degustacją potraw (od
godz.18.00), wesołe miasteczko dla dzieci, mała gastronomia, ogródki piwne dla dorosłych

29 SIERPNIA 2015r. (sobota)
Zamek Ogrodzieniecki, Podzamcze
18.00 Rozpoczęcie imprezy
18.15 Koncert zespołu Chrząszcze
20.00 Koncert zespołu PIERSI
Sponsor pokazu
21.45 Pokaz pirotechniki
pirotechnicznego
22.00 Koncert zespołu INOROS
23.30 Zakończenie imprezy
30 SIERPNIA 2015r. (niedziela)
Ogrodzieniec, plac Piłsudskiego
17.00 – koncert orkiestr dętych z terenu Gminy
Ogrodzieniec: Orkiestra Dęta Giebło,
Orkiestra Dęta Ryczów, Dziecięco-Młodzieżowa
Orkiestra Dęta z Ogrodzieńca
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Informujemy, że w związku z organizacją imprezy „Święto Gminy Ogrodzieniec’ 2015” w dniu 28.08.2015r. (piątek) uliczka dojazdowa do osiedla bloków komunalnych w Ogrodzieńcu biegnąca
od
partner
PATRONI MEDIALNI
Sponsor pokazu
ul. Kościuszki do ul. Słowackiego wzdłuż boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu będzie zamknięta od godz. 13.00 do godz.
01.00 dnia następnego.
pirotechnicznego

ORGANIZATORzy

GMINA OGRODZIENIEC

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury
w Ogrodzieńcu
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Jurajskie Śpiewanie

Folkloriada

Sobotnie popołudnie,18 lipca br. upłynęło w muzycznych rytmach i przy śpiewie zespołów, które przybyły na imprezę pn. „Jurajskie Granie i Śpiewanie”, organizowaną każdego
roku przez MGOK w Ogrodzieńcu. Na scenie, na skwerze przy Placu Wolności wystąpiły:
KGW Łośniczanki, zespół Tęcza z Bzowa, Ryczowianki, Zespół Folklorystyczny „Wrzos” z
Ryczowa Kolonii, Zespół Echo i Seniorzy z Ogrodzieńca. Impreza zakończyła się wspólną
zabawą przy akompaniamencie kapeli ludowej.
JP

Sukces naszych zespołów
podczas IX Folkloriady Jurajskiej

KGW Łośniczanki

Letnia Scena MGOK

Zespół Echo gościł
w Dobrodzieniu
Zespół Echo z Ogrodzieńca
działający pod patronatem
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu
wystąpił podczas Święta
Gminy Dobrodzień. Występ
bardzo się podobał publiczności, która dała temu wyraz gromkimi brawami po
każdym utworze.
Za zaproszenie dziękujemy
pani Dyrektor Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i
Sportu Agnieszce Hurnik.
Beata Stypa-Rus

Dzień strusia
I tak „Dni Strusia” na fermie
strusi w Kiełkowicach już za
nami….
Dzieci z rodzicami bawiły się
w tym roku aż trzy razy!
Było wesoło, kolorowo i strusiowo….
Byli znani artyści P. Czesław
Gałużny, była Telewizja Katowice, Radio Katowice i
cała grupa zaprzyjaźnionych
i życzliwych osób! To dzięki
właśnie ich pomocy wszystko się udało!
Wszystkim pięknie dziękujemy-byliście po prostu wspa-

niali!
Nie zabrakło także głównych
bohaterów wszystkich imprez-czyli strusi-tych małych
i dużych!
Zostały wspomnienia, cała
masa zdjęć, piękne prace
plastyczne i mnóstwo koszulek z namalowanymi strusiami-mam nadzieję, że te
koszulki trafiły w kilka stron
Polski i będą przypominały
o naszej strusiowej zabawie.
Żegnamy się z dziećmi do
przyszłego roku. Zawiadomienia o kolejnych impre-

zach pojawią się w jurajskich
folderach - tak jak było w
tym roku.
Natomiast we wrześniu planujemy spotkanie z dorosłymi fanami strusiej zabawy!
Będzie to Wieczór lub Noc
Strusia!
O szczegółach poinformuję
na stronie www.ogrodzieniec.pl, na naszym Facebooku oraz na plakatach.
I już oczywiście serdecznie
zapraszam!
Pozdrawiam jak zwykle strusiowo...
Barbara Madej

W dniach 1-2 sierpnia br. odbyła się IX
Folkloriada Jurajska organizowana przez
Gminny Ośrodek Kultury w Poraju. W sobotę 1 sierpnia br. podczas VII Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Folklory- ZF WRZOS z Kolonii Ryczów
stycznych na scenie Amfiteatru w Żarkach
Letnisko zaprezentowały się nasze gminne
zespoły: Zespół Folklorystyczny „Wrzos” z
Ryczowa Kolonii oraz Zespół Ryczowianki z Ryczowa. Spośród 32 zgłoszonych
zespołów w kategorii zespoły śpiewacze
ZF „Wrzos” z Ryczowa Kolonii zajął I miejsce, a Zespół Ryczowianki z Ryczowa w
tej samej kategorii otrzymał wyróżnienie.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
M. Bejgier Zespół Ryczowianki

Sobotnie popołudnie (8
sierpnia) scena plenerowa
na skwerze przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Ogrodzieńcu była miejscem interaktywnych spotkań/działań teatralnych.
Na zaproszenie MGOK grupa aktorów Teatru ŻABIE
OCZKO
zaprezentowała
spektakl „Leśni Ludzie” na
podstawie autorskiej bajki
poety Marka Minkowskiego. Przedstawienie o zabawnej i zagadkowej treści

adresowane było nie tylko
dla najmłodszych, cała widownia mogła wziąć udział
w tej bajkowej zgadywance.
Drugą część widowiska
stanowiły
interaktywne
warsztaty teatralne, które
prowadził Stanisław Kałkus
artysta, animator kultury
i aktor teatru „Stodoła” z
Olsztyna. Widownia – ta
najmłodsza i ta starsza również, aktywnie uczestniczyła w aktorskich zadaniach,
udowadniając, że drogę od

amatora do aktora może
przejść każdy.
Wakacyjnymi działaniami teatralnymi (warsztaty teatralne, warsztaty scenografii,
spotkania z osobami związanymi z różnymi formami
pracy na scenie) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
urozmaicił tegoroczny cykl
zajęć letnich. W tym roku
obchodzone jest 250-lecie
teatru publicznego w Polsce.
D.Supkowska

GMINNE INWESTYCJE
Sierpień 2015r.

Lato w pełni, żar z nieba przeplata się z burzami, to jednak nie przeszkadza w przygotowywaniu kolejnych inwestycji i przedsięwzięć gminnych:
I.

Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy Przedszkola Publicznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu. W wyniku procedury konkursowej wybrano pracę
Autorskiej Pracowni Architektury Konrad Loesch z siedzibą przy ul. Sikorskiego 25, 33-300 Nowy Sącz.
II. 6 sierpnia br. miało miejsce otwarcie ofert złożonych do drugiego przetargu
nieograniczonego na świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych na
terenie Gminy Ogrodzieniec. Wpłynęły trzy oferty, które są aktualnie badane
pod względem formalnym i merytorycznym.
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Z notatnika burmistrza
podczas czynności pobrała próbki do badań,
które będą podstawą do
dalszych czynności.

8 lipca odbyło się posiedzenie
Gminnego
Zespołu
Zarządzania
Kryzysowego, powołanego decyzją Burmistrza
Miasta i Gminy Ogrodzieniec w związku z sytuacją
potencjalnego zagrożenia dla środowiska spowodowaną informacjami
prasowymi i telewizyjnymi o składowaniu odpadów poprzemysłowych
w wyrobisku na terenie
Cegielni w Ogrodzieńcu. Po wizji w terenie z
udziałem właściciela firmy

stwierdzono, że składowane odpady pochodzą
z odpylania spalin z jednej z hut w województwie śląskim, które wg
oświadczenia właściciela
dodawane będą jako dodatek do gliny przy produkcji cegły i bloczków
ceramicznych. Właściciel
oświadczył, że działa legalnie, a aktualnie prowadzona jest kontrola przez
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska i
Starostwo
Powiatowe
w Zawierciu. Inspekcja

10 lipca została podpisana umowa pomiędzy
gminą Ogrodzieniec a
Bankiem PKO BP na emisję obligacji gminnych w
latach 2015-2017. Łączna kwota emisji to 7 mln
złotych i przeznaczone
będą na inwestycje gminne z wykorzystaniem
funduszy
europejskich
zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej w Ogrodzieńcu.
13 lipca w MOK Zawiercie odbyły się uroczystości powiatowego Święta
Policji z udziałem zastępcy Śląskiego Wojewódzkiego Komendanta Policji insp. Piotra Kucia. Na
uroczystości
oficjalnie
przekazano
obowiązki

W dniu 6 września 2015 roku odbędzie się
ogólnokrajowe referendum,
w którym wyborcy odpowiedzą na trzy pytania:
Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/ Pan za wprowadzeniem jednomandatowych
okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”
Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu
finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”
Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść
podatnika?”.
Referendum wyznaczono na dzień 6 września 2015r.
Na karcie do głosowania w referendum zamieszczono następujące wyjaśnienia
dotyczące przedmiotu referendum :
„Udzielenie odpowiedzi pozytywnej „TAK” oznacza zgodę, zaś udzielenie odpowiedzi
negatywnej „NIE” oznacza brak zgody:
1. na wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej (odpowiedź na pytanie pierwsze);
2. na utrzymanie dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu
państwa (odpowiedź na pytanie drugie);
3. na bezpośrednie wpisywanie do ustawy – Ordynacja podatkowa zasady, zgodnie z
którą w przypadku istnienia wątpliwości prawnych organ zobowiązany jest wątpliwości te
rozstrzygać na korzyść podatnika (odpowiedź na pytanie trzecie).
Kalendarz referendalny:
do dnia 28 sierpnia 2015r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
do głosowania
do dnia 1 września 2015r. - składanie wniosków o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
do dnia 3 września 2015r. - składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum
przebywające za granicą zgłoszeń w sprawie wpisywania do spisu osób uprawnionych
do udziału w referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą
w dniu 4 września 2015r. zakończenie kampanii referendalnej
w dniu 6 września 2015r. godz. 6.00 – 22.00 - głosowanie

Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu mł.
insp. Ryszardowi Skowrońskiemu. Komendantem Komisariatu Policji w
Ogrodzieńcu został pełniący dotychczas te obowiązki podkom. Grzegorz
Migdał.
13 – 24 lipca Burmistrz
przebywał na urlopie wypoczynkowym.
4 sierpnia w Zarządzie
Dróg Wojewódzkich w
Katowicach odbyło się
spotkanie Burmistrza z
przedstawicielami ZDW
oraz projektanta chodnika przy ulicy Wojska Polskiego w Podzamczu.
Gmina Ogrodzieniec pełni
funkcję inwestora zastępczego w imieniu Województwa Śląskiego przy
inwestycji, a w bieżącym
roku wykonany zostanie

odcinek od „figury” do
skrzyżowania z ul.Krakowską. Wartość inwestycji - 600 tys.zł, z czego 233 tys.zł pochodzi z
budżetu Gminy.
5 sierpnia w Delegaturze
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie
odbyło się spotkanie
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
z kierownikiem Delegatury w sprawie odpadów
składowanych na terenie
Cegielni w Ogrodzieńcu.
Omawiano aktualną sytuację i planowane działania administracyjne zmierzające do wyjaśnienia
sytuacji.
5 sierpnia w sali narad
Rady Miejskiej odbyło się
spotkanie z sołtysami w
sprawie Funduszu Sołec-
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kiego na rok 2016.
8 sierpnia mieszkańcy
Giebła Kolonii zorganizowali festyn rodzinny,
w którym uczestniczyło
prawie 100 osób. Miejscem bardzo udanego
spotkania był plac w centrum miejscowości zagospodarowany w latach
ubiegłych z funduszu
sołeckiego. Uroczystość
została wzorowo zorganizowana. Towarzyszył
jej
wspaniały nastrój i
zabawa przy lokalnej orkiestrze. Zaproszeni goście mogli poczuć klimat
dobrej współpracy sąsiedzkiej.
10 sierpnia odbyło się
losowanie członków obwodowych komisji wybranych spośród zgłoszonych kandydatów w
związku z wyznaczonym
referendum ogólnokrajowym na dzień 6 września
2015r.

Informacja dotycząca formy składania wniosków
dotyczących: dopisania do spisu wyborców
(spisu osób uprawnionych do udziału w referendum)
w wybranym obwodzie głosowania oraz wydania
zaświadczenia o prawie do głosowania.
Państwowa Komisja Wyborcza, w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami, wyjaśnia
co następuje.

1. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych
do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania
albo, w której wyborca czasowo przebywa musi zostać sporządzony
na piśmie oraz podpisany przez wyborcę i osobiście przekazany w oryginale
lub w inny sposób doręczony do urzędu (np. za pośrednictwem innej osoby,
poczty, kuriera lub złożony w biurze podawczym urzędu), z zastrzeżeniem
zachowania terminu oraz z uwzględnieniem art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego,
stanowiącego, iż datą złożenia wniosku jest data wpływu tego wniosku do
urzędu gminy, a nie data jego nadania. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców może zostać również przesłany w formie elektronicznej – o ile podpisany
jest podpisem użytkownika posiadającego profil zaufany platformy ePUAP
lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niedopuszczalne jest natomiast doręczenie tych dokumentów w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem odpowiednio lub faksu lub poczty elektronicznej niepodpisanej
we wskazany wyżej sposób.
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania może
zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej (nie jest
wymagane posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Wniosek może być zatem złożony za pośrednictwem poczty
elektronicznej (e-mail). Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić
inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje
imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia. Wniosek i upoważnienie do odbioru zaświadczenia może zostać przekazane na piśmie (np. za pośrednictwem innej
osoby, poczty, kuriera lub złożone w biurze podawczym urzędu), telefaksem
lub w formie skanu przekazanego za pośrednictwem poczty elektronicznej
(e-mail), albo jego wydruku; nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego
lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
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WAKACJE Z KULTUR Ą

Taniec jest dobry na wszystko
- balet
31 lipca w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury odbyły się zajęcia z baletu, które poprowadziła
pani Adriana Cygankiewicz - tancerka Polskiego Teatru Tańca w
Poznaniu, kostiumolog.

Bezpieczne wakacje
W ramach zajęć wakacyjnych
dzieci spotkały się ze strażakami OSP Ogrodzieniec. Podczas
zajęć szkoleniowych strażacy
opowiedzieli o tym, jak to jest
być strażakiem, jakie zadania
musi wykonać strażak, a także
zaprezentowali sprzęt niezbędny
w tej profesji. Uczestnicy wzięli udział również w symulowanej
akcji ratunkowej. Na koniec strażacy opowiedzieli o wyposażeniu
wozów strażackich, a następnie
zaprosili do wejścia na pokład takiego samochodu. Zajęcia bardzo
się podobały dzieciom i obecnym
rodzicom.

przypominającą swym kształtem
sieć pajęczą.

Wycieczka pełna wrażeń
We wtorek, 21 lipca uczestniczyliśmy w wycieczce rodzinnej. Miejscem naszej wyprawy było miasto Olkusz i okolice. W programie
wycieczki znalazło się zwiedzanie:
Pustyni Błędowskiej, Zamku w
Rabsztynie, Rynku oraz Bazyliki
św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu,
a także Muzeum Pożarnictwa i
Muzeum Afrykanistycznego. Wycieczkę poprowadził pan Jarosław Wesołowski - przewodnik
PTTK w Zawierciu, który oprowadził nas po tych wszystkich ciekawych miejscach. Wrażeń, jak
na jeden dzień, było co niemiara.
Dowiedzieliśmy się bardzo wiele o
Srebrnym Mieście, którym nazywany jest Olkusz oraz o zamku w
Rabsztynie i legendach o nim głoszonych. Pan przewodnik opowiedział nam także ciekawostki
o Pustyni Błędowskiej, która jest
uważana za wielką osobliwość
przyrodniczą nie tylko w skali
Polski, położonej między trzema
miejscowościami: Chechło, Klucze i Błędów.

Decoupage – technika zdobienia
Młodzi uczestnicy zajęć poznawali różne techniki ozdabiania
przedmiotów, m.in.techniki decoupage (dekupażu), polegającą
na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię
wzoru wyciętego z papieru lub
serwetki papierowej. Powstały
piękne prace, każda z nich jest
niepowtarzalna.

Mini plener malarski
Uczestnicy zajęć plastycznych
wzięli udział w plenerze malarskim
zorganizowanym w ogródku na
placu zabaw przy Domu Kultury.
Powstały piękne prace przedstawiające przyrodę i otoczenie naturalne. Dodatkową atrakcją zajęć było formowanie przez dzieci
(z pomocą pani instruktor Doroty
Supkowskiej) formy przestrzennej

Papierowa moda
Projektowanie strojów scenicznych, elementów scenografii
teatralnej, rekwizytów to temat
przewodni warsztatów dla dzieci
i młodzieży przeprowadzonych w
MGOK przez instruktora plastyki
Dorotę Supkowską.

WAKACJE Z KULTUR Ą

Pokaz mody
Pokaz mody dziecięcej to temat
zajęć, które odbyły się w dniu 16
lipca w Domu Kultury. Najpierw
mali uczestnicy zajęć projektowali
stroje – dobierali dodatki i rekwizyty. W drugiej części zajęć odbywał się pokaz mody w plenerze:
na scenie, w otoczeniu skalniaka
i drzew na skwerze przy Placu
Wolności.

Wycieczka do Parku Miniatur
Pierwszy tydzień sierpnia rozpoczął się wycieczką pieszą do Parku Rozrywki w Podzamczu. Zwiedzanie atrakcji rozpoczęliśmy od
Parku Doświadczeń Fizycznych
– dzięki 35 urządzeniom dowiedzieliśmy się jak działają podstawowe prawa fizyki. Kołyska
Newtona, pryzmat, wirujące kule
to tylko niektóre z poznanych
urządzeń, które przeniosły naszą
grupę w świat doświadczeń i eksperymentów. Kolejnym punktem
był Park Rozrywki – dmuchany
zamek, huśtawki, zjeżdżalnie,
karuzela. Nasza wycieczka zawędrowała również do Parku Miniatur – prawdziwej gratki dla małych
podróżników. W jednym miejscu
można było zwiedzić rekonstrukcje 17 Zamków Jurajskich z okresu ich największej świetności.
Jednak największą atrakcją okazał się Dom Legend i Strachów.
Przechodząc przez wrota domu
strachów, przenieśliśmy się do
czasów Białej Damy i Czarnego
Psa.

zagrody, dawna szkoła, kapliczki,
spichlerze). Wzięliśmy udział w
warsztatach plastycznych, przeprowadzonych na terenie skansenu.

Spotkanie z pszczelarzami
17 lipca Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu zorganizował dla dzieci i młodzieży
spotkanie z pszczelarzami z Gminy Ogrodzieniec. Podczas prelekcji uczestnicy dowiedzieli się
wielu ciekawostek związanych
z życiem pszczół, nie zabrakło
także słodkiej przyjemności, czyli
degustacji miodu z lokalnych pasiek.

Wakacyjne koszulki
Niepowtarzalne koszulki powstały na warsztatach plastycznych.
Grupa dzieci i młodzieży wykonała własnoręcznie rysunki według
własnych pomysłów na koszulkach. Markerami i pastelami do
tkanin uczestnicy zajęć w oryginalny sposób ozdobili własne
ubrania.

Warsztaty perkusyjne pt.
„Bębny – czy można grać z
nut?”
W dniach 12 i 13 sierpnia odbyły się warsztaty, które cieszą się
dużą popularnością wśród dzieci
i młodzieży. Zajęcia przeprowadził Marek Woźniak – instruktor
muzyki MGOK w Ogrodzieńcu.

Byliśmy w Skansenie

W poniedziałek, 13 lipca wzięliśmy udział w wycieczce do Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie. Przewodnik
oprowadził nas po zabudowaniach skansenu (stare chałupy,

Z wizytą u Indian
W środę 5 sierpnia br. w godzinach dopołudniowych grupa
dzieci wraz z opiekunami ruszyła
na podbój Indian. Naszym celem
była Wioska Indiańska w Kiełkowicach.
Wizytę w Wiosce Indian rozpoczęliśmy krótkim wykładem
dotyczącym życia, tradycji i

obyczajów Czerwonych Twarzy.
Następnie własnoręczne wykonaliśmy pióropusze i odwiedziliśmy
tipi, gdzie otrzymaliśmy charakterystyczne dla Indian imiona:
Pędzący Kojot, Bystra Rzeka,
Czarny Warkocz czy Rwący Potok. W programie wizyty przewidziane również były gry i zabawy
dla dzieci.

Zajęcia taneczne
Cykl zajęć tanecznych, które
wprowadziły nas w świat zumby,
popu i hip-hopu. Podczas zajęć
nauczyliśmy się różnych układów
tanecznych. Instruktorki prowadzące ro: Ewelina Węglarczyk,
Anita Kurek i Anna Łągiewka.

Wakacyjna gazetka
Wakacyjne działania w MGOK
znalazły odzwierciedlenie w wydaniu gazetki pt. Pisemko. Jest to
drugi numer wydania magazynu
dziecięco-młodzieżowego, w którym zostały opisane i udokumentowane fotograficznie różnorodne
zajęcia kulturalne oraz wycieczki
do ciekawych miejsc. Opracowanie i wydanie gazetki było dla nas
nie lada wyzwaniem.

Dyrektor Miejsko – Gminnego
Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu
oraz uczestnicy zajęć w ramach
„Wakacji z Kulturą 2015” składają
serdeczne podziękowania dla:
Gabinetu Weterynaryjnego BIAŁY
KRUK
p. Adriany Cygankiewicz
Strażaków z OSP Ogrodzieniec
Polskiego Towarzystwa Kulturalnego – p. Ewy Gawron
p. Jarosława Wesołowskiego
Koła Pszczelarzy w Ogrodzieńcu
teatru ŻABIE OCZKO i teatru
STODOŁA
p. Eweliny Węglarczyk
p. Jerzego Janoski
pp. Zofii i Pawła Skórów
za pomoc w organizacji wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży.
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Była sobie cementownia
Historia zakładów, które przez prawie 130 lat funkcjonowały na terenie
Ogrodzieńca
Rozpoczynam cykl artykułów o czterech cementowniach, z których każda
wywarła znaczny wpływ na
życie ludzi z Ogrodzieńca i
okolicy, a także na wygląd
naszej miejscowości.
Surowce zalegające tuż
pod powierzchnią naszych
pól – margle, wapienie jurajskie oraz złoża gliny z
okresu dewońskiego, łatwe
do wydobycia, przez wieki
służyły do produkcji wapna
i cegły.
Toteż wkrótce po opatentowaniu w 1824 roku przez
Anglika Josepha Aspdinowa technologii wyrobu
cementu tzw. Portlandzkiego, produkcja rozwinęła się
również w Polsce. Pierwszą cementownią w Polsce, a piątą wybudowaną
na świecie była cementownia „Grodziec” uruchomiona w 1857 roku. W 1870
roku Jan Panek wykupił od
włościan ogrodzienieckich
ziemię i przysiółek „Draksa” i rozpoczął budowę
zakładu, wzorując się na
cementowni w Grodźcu.
Cementownia usytuowana była po prawej stronie
drogi do Zawiercia. Kamieniołom na „Draksie” dostarczał wapienia, margla i
gliny. Surowiec wydobywano ze złoża przy pomocy
najprostszych narzędzi –
kilofów i łopat, a następnie
z grubsza rozdrabniano
młotami. Tak przygotowa-

ny surowiec mielono w żarnach kamiennych. Do napędu urządzeń mielących
wykorzystywano kieraty i
zaprzęgi konne. Podstawowym urządzeniem do
produkcji był piec do wypału klinkieru. Był to piec
szachtowy, ze sztucznym
wdmuchem
powietrza.
Ładowano do niego warstwami sproszkowane i odpowiednio zestawione surowce. Na każdą warstwę
surowca dawano warstwę
paliwa – węgiel.
Po napełnieniu piec zapalano. Wypalony materiał – klinkier – wyciągano
otworami w oknie pieca,
uzupełniając górne warstwy nowym wsadem.
Wydobyty z pieca klinkier
chłodzono na powietrzu,
a następnie z dodatkiem
niewielkiej ilości gipsu (do
5%), mielono w żarnach na
proszek.
Pierwszy cement wyprodukowano w Ogrodzieńcu w
1875 roku. Dobowa produkcja wynosiła przeciętnie
10 beczek.
Cement pakowano do
drewnianych beczek, wytwarzanych na miejscu lub
dostarczanych przez okolicznych bednarzy. Zakład
zatrudniał przeciętnie 15 –
20 robotników fizycznych,
pracujących 12 – 14 godzin na dobę. Zarobki robotników nie przekraczały
80 kopiejek za dniówkę.

Pracą kierował i nadzorował sam właściciel cementowni.
Czynna już w tym czasie
Kolej
Warszawsko-Wiedeńska ze stacją kolejową w Zawierciu ułatwiała
sprzedaż cementu, który
ze względu na swą cenę
nie miał pełnego zbytu w
okolicy. Cement wysyłano
przeważnie w głąb Rosji.
Po 2 latach odbiorcy cementu zbankrutowali i nie
mogli zapłacić Pankowi należności, co spowodowało,
iż w 1877 roku ogłosił on
bankructwo cementowni
i sprzedał zakład. Jakość
produkowanego cementu zdobyła uznanie wśród
odbiorców, toteż zakład już
w 1877 roku kupiła znana
spółka łódzkich przedsiębiorców „London i Spółka”,
która przystąpiła do budowy nowoczesnego, jak na
owe czasy, przedsiębiorstwa.
Stary zakład zburzono do
fundamentów, teren zniwelowano, tak więc po
cementowni Panka nie pozostał ślad.
Prace przy budowie nowej
cementowni rozpoczęto od
usypania torowiska, ułożono tory kolejki wąskotorowej, zapewniającej stały
dopływ surowca z kamieniołomu do zakładu. Ponieważ kamieniołom położony
był wyżej niż zakład, transport surowca nie wymagał
dodatkowego napędu.
W miejsce wyburzonego
pieca szachtowego, wybudowano
nowoczesny
piec szybowy typu Ditscha,

umożliwiający ciągłą produkcję klinkieru. Ręczne
rozbijanie surowca zastąpiono łamaczem szczękowym, żarna – młynem
rurowym z kulami silnikowymi. Do napędu maszyn
produkcyjnych użyto energii parowej. Para wytworzona w zakładowej kotłowni, wprawiała w ruch
lokomobilę, która poprzez
przekładania pasowe, wały
transmisyjne i przekładanie
napędzała wszystkie maszyny produkcyjne. Pierwszy cement w nowej cementowni „Ogrodzieniec”
wyprodukowano w 1880
roku. Dobowa zdolność
produkcyjna kształtowała
się w granicach 18 koleb klinkieru, to jest około
18 ton. Zakład pracował
w ruchu ciągłym, w nocy
pomieszczenia oświetlano
lampami naftowymi.
Moc kotłowni przekraczała potrzeby cementowni,
toteż w roku 1898 sprowadzono i zamontowano
przy niej dynamomaszynę wytwarzającą energię
elektryczną. W pierwszym
okresie wytwarzała ona
tylko energię na potrzeby
oświetleniowe, a w następnych latach także energię
do napędu silników elektrycznych małej mocy.
Tak więc pierwsze lampy
elektryczne zapłonęły w
Ogrodzieńcu w 1898 roku.
Tu mała dygresja – żarówkę z włóknem węglowym
wynalazł zespól badawczy
w laboratorium w Mento
Parle (USA) pod kierownictwem Thomasa Edisona 21
października 1879 roku. W
1882 roku pierwsza elektrownia w Nowym Jorku
zasilała prądem 7200 ża-
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rówek. Pierwsze w Polsce
oświetlenie
elektryczne
zastosowano w 1883 roku
w przędzalni wełny braci
Briggs w Markach w województwie mazowieckim.
Pierwsze na ziemiach polskich oświetlenie uliczne
uruchomiono 15 sierpnia
1887 roku w Częstochowie
(18 latarni przy Pl. Biegańskiego). Tak więc Ogrodzieniec należał do pionierów
oświetlenia elektrycznego.
Rozbudowujący się przemysł, budownictwo mieszkaniowe wymagały coraz
większych ilości cementu.
Istniejący w cementowni
„Ogrodzieniec” jeden piec
nie wystarczał, więc w latach 1896-1898 właściciele dobudowali 5 pieców.
Zdolność produkcyjna wynosiła przeciętnie 100 ton
cementu na dobę. Cementownia pracowała przez
200 do 250 dni w roku, a
w okresie zimowym dokonywano remontów.
Ponieważ produkcję przy
sprzyjających warunkach
można było zwiększyć
nawet o 100%, rocznie
dostarczano na rynek do
45000 ton cementu.
Głównymi odbiorcami był
spontanicznie rozwijający
się przemysł w zaborze
rosyjskim, a szczególnie
Łódź oraz dalsze obszary
carskiej Rosji. Tak znacznych ilości cementu na
można już było dostarczać
transportem konnym do
stacji kolejowej w Zawierciu. Również dostarczanie
węgla i innych niezbędnych
do produkcji materiałów
do cementowni wymagało lepszego transportu. W
1900 roku rozpoczęto budowę linii kolejowej z Za-

5

wiercia do Cementowni. W
1902 roku pierwszy pociąg
z węglem przybył do zakładu po nowo zbudowanym
torze. Ten sam pociąg zabrał cement przeznaczony dla Łodzi, pakowany w
drewniane beczki.
Od 1898 roku w cementowni „Ogrodzieniec” pracowało 450 robotników,
przeważnie młodocianych i
dzieci. Ich praca była nędznie wynagradzana, bo wynosiła zaledwie od 20 do
50 kopiejek za dniówkę.
Dorośli robotnicy i fachowcy zarabiali jednego rubla
dziennie, za 12 lub nawet
14 godzin pracy.
W następnym odcinku pokażę zdjęcia cementowni
‘Ogrodzieniec” (absolutnie
rewelacyjne), opowiem o
zakładzie i o ludziach tam
pracujących.
Jako ilustrację do dzisiejszej gawędy proponuję
bajkową wersję produkcji
cementu. Otrzymałam te
zdjęcia od pana Andrzeja
Grzybowskiego, którego
ojciec Ryszard Grzybowski
był przez lata kierownikiem
laboratorium cementowni „Wiek”. Rysunki zostały
wykonane (przypuszczalnie) przez uczniów przyzakładowej szkoły zawodowej, działającej w latach
sześćdziesiątych przy cementowni.
Przy okazji proszę o kontakt absolwentów tej szkoły, może ktoś ma zdjęcia, a
może świadectwa jej ukończenia, ponieważ dotychczas nie mam nic w swoich
zbiorach.
Pozdrawiam serdecznie
Maria Lipka-Stępniewska
tel. 32 67 32 082

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu zaprasza na zajęcia gimnastyczno – taneczne:
ZUMBA – prowadząca p. Agata Wdowik
poniedziałek godz. 19.00 – 20.00
czwartek godz. 19.30 – 20.30
zaczynamy od 14 września br.

AEROBIK – prowadząca p. Natasza Sobczak
środa godz. 18.45 – 19.45
piątek godz. 18.00 - 19.00		
zaczynamy od 15 września br.

JOGA – prowadząca p. Beata Kozieł
wtorek godz. 19.00 – 20.00		
zaczynamy od 15 września br.

Szczegółowe informacje oraz zapisy w biurze MGOK,
Plac Wolności 24, 42-440 Ogrodzieniec lub pod numerem telefonu (32) 67 32 044
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RAPORT

z badania satysfakcji i opinii Mieszkańców Gminy Ogrodzieniec na temat warunków życia w miejscowościach:
PODZAMCZE I FUGASÓWKA
Szanowni Mieszkańcy,
zgodnie z obietnicą z poprzedniego numeru prezentuję kolejną część wyników ankiety, którą przekazali mieszańcy gminy. Niestety zakres zawartych informacji jest tak duży, że w
bieżącym wydaniu przedstawiamy wyniki ankiet z terenu Podzamcza i Fugasówki. W kolejnym numerze przedstawimy raport z pozostałej części gminy.
Podobnie jak przy ocenie ankiet złożonych przez mieszkańców Ogrodzieńca staraliśmy się jak najdokładniej zaprezentować Państwa opinię. Niemożliwe jest jednak cytowanie pojedynczych zdań i uwag, dlatego w pewnych kwestiach wskazane zostały te sprawy, które pojawiały się najczęściej. Z powagą przyjmuję Waszą opinię i zrobię wszystko, co jest
możliwe, aby sprostać zawartym w ankietach oczekiwaniom i rozwiązać wskazane problemy.
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
dr inż. Andrzej Mikulski
Z terenu Gminy wpłynęły 123 ankiety, co stanowi 46% wszystkich złożonych ankiet. Najwięcej bo
26szt wpłynęło z Podzamcza, z Fugasówki – 25, z
Ryczowa – 19, z Giebła i Giebła Kolonii - 14, po 11 z
Kiełkowic, Ryczowa Kolonii i Mokrusa, a najmniej, bo
6 szt. z Gulzowa.
PODZAMCZE
Większość udzielających odpowiedzi jest zadowolonych z miejsca, w którym mieszka (73%). 60% uważa
swoje sąsiedztwo za przyjazne i nieuciążliwe. Ponad
połowa twierdzi, iż przestrzeń publiczna w Podzamczu jest ładna i zadbana. Za zaniedbany i wymagający remontu wskazano głównie budynek remizy OSP
oraz budynek za boiskiem sportowym przy szkole.
80% udzielających odpowiedzi czuje się bezpiecznie
w Podzamczu oraz w swoim domu. Z drugiej strony
taka sam ilość osób nie czuje się bezpiecznie jako
uczestnik ruchu drogowego. Za niebezpieczny odcinek większość uważa ul. Krakowską, okolice rynku i
jako główny problem wskazuje brak chodników oraz
samochody parkujące wzdłuż ulic. Ponad 80% nie ma
zadania i uważa że na terenie Podzamcza nie działają
subkultury. 68% badanych twierdzi, że jakość powietrza w Podzamczu jest dobra. Połowa udzielających odpowiedzi nie zgadza się ze stwierdzeniem, iż
w Podzamczu występuje zbyt duży hałas komunikacyjny, a 38 % jest przeciwnego zdania. Z uwagi na
brak kanalizacji na terenie Podzamcza ponad 80 %
nie ma zdania w tej kwestii i źle ocenia system kanalizacyjny. Zdaniem ponad 80% system wodociągowy
jest dobry. 73% odpowiadających dobrze ocenia jakość oświetlenia dróg i chodników. Za słabo oświetlone wskazuje się ulicę Bonerów do Hotelu „Poziom
511”, drogę pomiędzy Podzamczem i ul. Morusy oraz
od ul. Morusy do Giebła Kolonii. Ponad 70 % nie ma
zdania i uważa, że inwestycje w Podzamczu nie są realizowane z myślą o potrzebach mieszkańców. Mimo
to ponad połowa twierdzi, iż samorząd i władze gminy
działają sprawnie, a 44% nie ma zdania. Zdaniem
ponad 70% obsługa mieszkańców w Urzędzie Miasta i Gminy jest sprawna. Jako problem wskazywany
jest brak fachowego zastępstwa w czasie nieobecności pracownika merytorycznego. 30% nie ma zdania,
a 38% uważa, że obsługa mieszkańców w SPZOZ
nie jest sprawna. Ponad połowa nie ma zdania w zakresie obsługi mieszkańców przez Ośrodek Pomocy
Społecznej. W przypadku OPS zwraca się uwagę
na udzielanie pomocy nieodpowiednim osobom oraz
brak uprzejmości pracowników. W SPZOZ problemem jest brak dostępu do specjalistów, nieuprzejmość pielęgniarek , zbyt mała ilość lekarzy rodzinnych (limity). 80% udzielających odpowiedzi nie ma
zdania lub uważa za złą ilość i jakość inwestycji realizowanych na terenie Podzamcza. Ponad trzy czwarte badanych nie ma zdania i twierdzi, że gmina nie
podejmuje działań zachęcających do rozwoju przedsiębiorczości. 60% uważa, że gdyby straciło pracę
znalezienie nowej na terenie gminy byłoby dużym problemem. Taka sama liczba osób twierdzi, że działania władz gminy nie wspomagają w znalezieniu pracy.
Zdaniem blisko 90% na terenie gminy, oprócz Policji,
nie powinna funkcjonować Straż Gminna. Połowa badanych uważa, że działalność Policji jest widoczna i
czują się bezpiecznie, a 23% nie ma zdania. Blisko

58% twierdzi, że działalność OSP w Podzamczu jest
widoczna i czują się bezpiecznie. Za miejscowości,
w których jest realizowane za dużo inwestycji wskazano w większości Ogrodzieniec i Ryczów. Natomiast
za mało inwestycji jest zdaniem udzielających odpowiedzi w Podzamczu. Do systemu zbiórki odpadów
komunalnych najwięcej uwag dotyczyło potrzeby wywozu segregacji co miesiąc. Połowa udzielających
odpowiedzi jest zainteresowana dotacjami na usuniecie azbestu, wymianę kotła c.o., budowę instalacji
solarnej, budowę instalacji fotowoltaicznej, budowę
przydomowej oczyszczalni ścieków. Najmniej zainteresowanych jest dotacją na docieplenie budynku wraz
z wymianą kotła c.o. 46% uważa, że gmina powinna
wybudować w Podzamczu kanalizację. Podobna populacja oczekuje od gminy budowy mieszkań socjalnych, żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola i placu
zabaw. (przy szkole i w okolicach Góry Birów). Tylko
30% jest za budową mieszkań komunalnych. 65%
chciałoby korzystać z urządzeń sportowych głównie
na terenie szkoły. Mniejsza grupa chciałby rozbudowy
sali gimnastycznej. 46% oczekuje od gminy budowy
drogi (wskazywane są: ul. Szkolna, z Wojska Polskiego w kierunku Bzowa, ul. Skałkowa, Krakowska).
Ponad 80% udzielających odpowiedzi czeka na budowę chodnika, w tym jako priorytetowe wskazują ul.
Wojska Polskiego, Krakowską, Zamkową, Podzamcze-Ogrodzieniec i w stronę Morusów. Jedna czwarta
odpowiadających uważa za konieczne budowę odwodnienia ul. Bonerów, Zuzanki, rynku. Blisko 40%
chciałoby dodatkowego oświetlenia, w tym przy ul.
Bonerów, Wojska Polskiego, drogi do Góry Birów,
ul. Morusy i boiska przy szkole. Zdaniem 26% gmina
powinna wyremontować szkołę. Natomiast połowa
tych, którzy wypełnili ankietę oczekuje remontu remizy OSP i dróg gminnych (ul. Szkolna, Zamkowa – do
zamku, Skałkowa, Firleja, Bonerów. Jedna czwarta
czeka na remont chodników, w tym wskazywane są
przy ul. Zamkowej, Wojska Polskiego i Krakowskiej.
Blisko 40% uważa, że należy uprzątnąć las przy hotelu 511, okolice ul. Szkolnej, drogę do Góry Birów i
szlak na granicy Podzamcza i Ogrodzieńca w kierunku Bzowa. Największym problemem, zdaniem ankietowanych jest zbyt rzadkie sprzątanie ulic, placów,
zapanowanie nad dzikimi wysypiskami, utrzymanie
porządku na trasach do obiektów turystycznych oraz
brak zainteresowania zanieczyszczeniem powietrza
w sezonie grzewczym. Na poprawę zieleni publicznej na terenie Podzamcza oczekuje 30% badanych.
Szczególnie wskazują rynek, okolice przystanków i ul.
Zamkową – do ruin zamku. Zdaniem 70% w najbliższym czasie gmina powinna zająć się wyposażeniem
przedszkola i szkoły oraz poprawą dostępności do
świetlicy wiejskiej. 80% oczekuje organizacji zabaw i
zawodów sportowych oraz kina letniego. Najmniej,
bo 46 % chciałoby powiększenia zbioru biblioteki. Blisko połowa ankietowanych wyraziła zainteresowanie
udziałem w szkoleniach podnoszących kwalifikacje
(najwięcej w kursach zawodowych i językowych,
opiece nad starszymi), w kursach komputerowych
(większość opowiedziała się za organizacją ich dla
osób w przedziale wiekowym 40-60 lat) oraz spotkaniach doradczych w sprawie założenia firmy. Połowa
jest zainteresowana udziałem w spotkaniach doradczych w zakresie prowadzenia agroturystyki oraz

korzystaniem z punktu udzielającego porad księgowych. Największym zainteresowaniem ( 65% ) cieszyłyby się spotkania doradcze w sprawie możliwości
pozyskania dotacji z Unii Europejskiej. Połowa ankietowanych uważa, że powinna odbywać się szersza
promocja gminy. Szczególnie za pośrednictwem masowych imprez (nowych niż dotychczasowe), środków masowego przekazu. Ponad 80% badanych
uważa, ze gmina w najbliższych latach powinna zająć
się organizacją czasu dla osób starszych, samotnych
i niepełnosprawnych, zorganizowaniem grupy wolontariuszy, powołaniem asystentów osób starszych,
zorganizowaniem pomocy dzieciom w nauce. 35 %
oczekuje likwidacji barier architektonicznych, szczególnie w obiektach użyteczności publicznej. Blisko
70% udzielających odpowiedzi uważa, że potrzebne
są regularne spotkania Burmistrza z mieszkańcami
(raz na kwartał lub co pół roku) oraz chętnie korzystałoby z oficjalnego forum internetowego , na którym
mieszkańcy mogliby dyskutować na bieżąco o sprawach gminy. Ponad 50% widzi potrzebę wydawania
biuletynu informacyjnego. Tylko zdaniem 15 % należałoby wydłużyć godziny pracy w Urzędzie Miasta
i Gminy. Jako najczęściej powtarzający się problem
mieszkańcy Podzamcza, którzy udzielili odpowiedzi
wskazują potrzebę budowy gminnego parkingu dla
turystów (przy Suchym Połciu i przy ul. Krakowskiej),
budowę dodatkowych atrakcji turystycznych (ścieżki
rowerowe, trasy narciarskie, lodowisko, wyciąg narciarski, zorganizowanie kina samochodowego, funkcjonowanie basenu przez cały sezon), budowę placu
zabaw.
FUGASÓWKA
Z terenu Fugasówki wpłynęło 25 ankiet. Większość
udzielających odpowiedzi jest zadowolonych z miejsca, w którym mieszka (67%). Taka sama ilość uważa swoje sąsiedztwo za przyjazne i nieuciążliwe. Blisko połowa (46%) twierdzi, iż przestrzeń publiczna
na terenie Fugasówki nie jest ładna i zadbana. 25%
nie ma zdania w tej kwestii. Podobna ilość osób nie
ma zdania w kwestii występowania na terenie Fugasówki zaniedbanych budynków wymagających
remontu. 30% ankietowanych uważa, że takie występują. 48% czuje się bezpiecznie w Fugasówce, a
30% osób jest przeciwnego zdania. Nie obawia się
włamania i czuje się bezpiecznie w swoim domu ponad 62% badanych. Prawie połowa ankietowanych
czuje się bezpiecznie będąc uczestnikiem ruchu
drogowego, a 30% wręcz przeciwnie. Jako niebezpieczny odcinek wskazywane jest skrzyżowanie ul.
Poniatowskiego-Bzowskiej i Mickiewicza oraz cała
ulica Poniatowskiego. Jako problem wymieniany
jest brak przejść dla pieszych na całej długości ulicy.
Ponad 40% nie ma zadania i uważa, że na terenie Fugasówki nie działają subkultury. Pojawiają się
głosy dotyczące bezrobotnych młodych ludzi, którzy
dopuszczają się kradzieży i wyłudzają. Większość
(64%) uważa, że jakość powietrza w Fugasówce jest
dobra. Ponad 40% natomiast uważa, że panuje tutaj
zbyt duzy hałas komunikacyjny, gdzie z drugiej strony podobna ilość osób jest przeciwnego zdania. Z
uwagi na brak kanalizacji na terenie Fugasówki ponad połowa uważa system kanalizacyjny za zły. Z
kolei system wodociągowy dobrze ocenia ponad
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82% ankietowanych. Prawie 80% odpowiadających
dobrze ocenia jakość oświetlenia dróg i chodników.
35% uważa, że inwestycje w Fugasówce realizowane
są z myślą o mieszkańcach, a z drugiej strony taka
sama grupa nie ma zdania w tej kwestii. 40% twierdzi, iż samorząd i władze gminy działają sprawnie, a
30% nie ma zdania. Podobnie wygląda ocena obsługi mieszkańców przez Urząd Miasta i Gminy. Połowa
uważa, że jest sprawna, a ponad 40% nie ma zdania. Jako problem wskazywane jest nieadekwatne na
obecne czasy podejście do interesanta. Blisko 42%
nie ma zdania w ocenie obsługi przez SPZOZ (być
może korzystają z innych przychodni). Natomiast ponad 30% uważa, ze obsługa jest dobra. Za główny
problem w przychodni wskazywany jest długi czas
oczekiwania na wizytę, brak specjalistów, zbyt dużo
pielęgniarek i ich niewłaściwy stosunek do pacjenta. Prawie 70% badanych nie ma zdania w sprawie
Ośrodka Pomocy Społecznej. Można wnioskować,
że nie korzystają z jego pomocy. Wśród krytycznych
opinii pojawiają się głosy dotyczące pomocy niewłaściwym osobom oraz nieodpowiedni stosunek pracowników, w tym kierownictwa do potrzebujących.
Większość, bo 63% uważa, że ilość inwestycji na
terenie Fugasówki jest niewystarczająca. 47% nie
ma zdania w kwestii jakości realizowanych inwestycji.
Połowa uważa, że gmina nie podejmuje działań zachęcających do rozwoju przedsiębiorczości, a ponad
41% nie ma zdania w tej kwestii. Ponad 50% uważa,
że gdyby straciło pracę znalezienie nowej na terenie
gminy byłoby dużym problemem oraz, że działania
władz gminy nie wspomagają w znalezieniu pracy.
70% nie zgadza się, aby na terenie Gminy funkcjonowała Straż Gminna. Zdaniem 50% działalność
Policji nie jest widoczna i nie czują się bezpiecznie.
Natomiast 33% jest przeciwnego zdania. Blisko połowa uważa, że działalność OSP w Fugasówce jest
widoczna i czują się bezpiecznie. Za miejscowości,
w których jest realizowane za dużo inwestycji wskazano w większości Ogrodzieniec, Giebło i Ryczów.
Natomiast za mało inwestycji jest zdaniem udzielających odpowiedzi w Fugasówce i Markowiźnie. Do
systemu zbiórki odpadów komunalnych najwięcej
uwag zgłoszono do zwiększenia częstotliwości wywozu segregacji, większej kontroli i nad firmą wywozową w zakresie pozostawiania porządku po załadunku. Ponad połowa udzielających odpowiedzi jest
zainteresowana dotacjami na docieplenie budynku
wraz z wymianą kotła c.o., na wymianę kotła c.o. i budowę instalacji solarnej. 40% chciałoby uzyskać dofinansowanie na usunięcie azbestu, budowę instalacji
fotowoltaicznej i budowę przydomowej oczyszczalni
ścieków. 76% uważa, że gmina powinna wybudować w Fugasówce kanalizację. Ponad 30% oczekuje budowy mieszkań socjalnych i komunalnych oraz
przedszkola. Blisko 80% chciałoby aby powstał plac
zabaw i urządzenia sportowe (skatepark, siłowania),
a ponad połowa aby utworzono żłobek i wybudowano boisko sportowe. Jako lokalizację wskazywana
jest Cementowania. Jedna czwarta ankietowanych
oczkuje budowy drogi (przejazd ul. Kochanowskiego
do Bzowskiej, Fugasówka-Markowizna przy torach
kolejowych w formie ścieżki rowerowej). Prawie połowa oczkuje budowy chodników (ul. Bzowska, remont przy ul. Poniatowskiego, ul. Mickiewicza, Kochanowskiego, Stawowa). 20% badanych oczkuje
odwodnienia Poniatowskiego, ul. Krótkiej i Bzowskiej. Jako niedoświetlony odcinek wskazywane
jest teren pomiędzy Fugasówką, a Wydrą Zieloną.
Zdaniem 44% gmina powinna wyremontować drogi
(boczne od ul. Poniatowskiego, samą Poniatowskiego, Stawową, Kolejową, Bzowską, Mickiewicza) Taka
sama ilość osób oczekuje remontu chodnika przy ul.
Stawowej, Bzowskiej i Poniatowskiego, szczególnie
w okolicy sklepu. Wręcz identyczna grupa uważa, że
gmina powinna uprzątnąć ul. Reja i Kolejową, pobocza głównej drogi, Mickiewicza do Kolejowej, lasy i
chodnik przy Poniatowskiego. 20% oczekuje urządzenia zieleni przy ul. Poniatowskiego. Jako problem
wskazywane są błąkające się psy, dzikie wysypiska,

uprzątnięcie ulicy prowadzącej do AWBUDU oraz
brak zainteresowania energią odnawialną. Zdaniem
ponad 30% w najbliższym czasie gmina powinna
zająć się organizacją zabaw i zawodów sportowych
oraz utworzeniem kina letniego. 20% chciałoby mieć
dostęp do świetlicy wiejskiej, a jedynie kilkanaście
procent oczekuje wyposażenia przedszkola i szkoły
podstawowej. Ponad 30% ankietowanych wyraziło
zainteresowanie udziałem w szkoleniach podnoszących kwalifikacje (najwięcej w kursach zawodowych
i językowych, opiece nad starszymi), oraz spotkaniach doradczych w sprawie założenia firmy i prowadzenia agroturystyki, a także korzystaniem z porad
księgowych i spotkaniach doradczych w sprawie
możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej.
20% badanych chciałoby wziąć udział w kursach
komputerowych i spotkaniach doradczych w zakresie poszukiwania pracy. 28% ankietowanych uważa,
że powinna odbywać się szersza promocja gminy.
Szczególnie za pośrednictwem targów, i środków
masowego przekazu. Ponad 60% badanych uważa,
ze gmina w najbliższych latach powinna zająć się or-
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ganizacją czasu dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, zorganizowaniem grupy wolontariuszy, zorganizowaniem pomocy dzieciom w nauce.
Najwięcej, bo 76% chciałoby aby gmina powołała
asystentów osób starszych. Blisko 30% widzi potrzebę likwidacji barier architektonicznych, szczególnie w
obiektach użyteczności publicznej. 60% udzielających odpowiedzi chętnie korzystałoby z oficjalnego
forum internetowego, na którym mieszkańcy mogliby
dyskutować na bieżąco o sprawach gminy. Ponad
30% uważa za konieczne wydłużenie godzin pracy
Urzędu Miasta, widzi potrzebę wydawania biuletynu
informacyjnego oraz regularnych spotkań Burmistrza
z mieszkańcami.
Jako najczęściej powtarzający się problem mieszkańcy Fugasówki wskazują brak zainteresowania
ich problemami, brak inwestycji. Oczekują budowy
budynku-świetlicy, gdzie mogłyby się odbywać zajęcia rekreacyjne, kulturalne i edukacyjne. Potrzebują
boiska sportowego i placu zabaw. Spodziewają się
od gminy wsparcia przedsiębiorczości, w tym utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
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„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Zawierciu
przyjmie do pracy na stanowiska:

OGŁOSZENIE PŁATNE

ciastkarz, piekarz

OGŁOSZENIE PŁATNE

Zatrudnienie w stabilnej firmie w pełnym wymiarze czasu pracy.
Tel. kont. 326721467, 510106802

PORADNIA CHORÓB ZAWODOWYCH
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach
zaprasza
na bezpłatne profilaktyczne badanie lekarskie byłych pracowników zakładów azbestowo-cementowych „Izolacja” w Ogrodzieńcu, które odbędzie się 30 września br. w godzinach
8.00 do 14.00 w Poradni SPZOZ w Ogrodzieńcu przy Placu Wolności 23.
Badanie obejmuje:
Badanie lekarskie;
Badanie RTG klatki piersiowej w dwóch projekcjach;
Badanie spirometryczne.
Każda osoba otrzyma książeczkę badań profilaktycznych z treścią orzeczenia lekarskiego
wynikającą z przeprowadzonego badania lub kolejny wpis do posiadanej już książeczki.
W książeczce zawarte są również informacje o uprawnieniach przysługujących osobom,
które pracowały w narażeniu na azbest tj:
Bezpłatnych badaniach profilaktycznych;
Bezpłatnych lekach związanych z chorobami wywołanymi przez azbest;
Bezpłatnym leczeniu uzdrowiskowym.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach
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

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

OGŁOSZENIE PŁATNE

Z A K Ł A D
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Plener malarski

Wernisaż wystawy Biały Dunajec 2014
W piątek, 24 lipca br. w świetlicy w Podzamczu odbył się wernisaż poplenerowej wystawy prac malarskich „Biały Dunajec 2014”.
Wystawę zorganizowała Fundacja Stara
Szkoła razem z Częstochowskim Stowarzyszeniem Plastyków im. Jerzego Dudy – Gracza, które to stowarzyszenie było organizatorem pleneru malarskiego w Białym Dunajcu w
ubiegłym roku w czerwcu.
Wystawę otworzyli goście – artyści z Częstochowy, autorki wielu prac prezentowanych
na wystawie. Panie: Małgorzata Sętkowska,
Gabriela Polaczek, Anna Żyła, Grażyna Wę-
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spółdzielnia socjalna
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gielska, Anna Nowak i Anna Żelechowska,
chętnie opowiadały o inspiracjach artystycznych, pięknie rodzimej przyrody, tajnikach
warsztatu malarskiego, poszukiwaniach,
wrażeniach i atmosferze plenerów w bardzo
malowniczych zakątkach Polski.
Wyjazd na plener to dla wielu osób pracujących zawodowo, jedyna możliwość zajmowania się swoimi zainteresowaniami i pasją jaką jest lub „bywa” malowanie. Oprócz
tego plenery dostarczają także dużo innych
wrażeń, głównie rekreacyjnych i turystyczno
– poznawczych. Bardzo zbliżają ludzi do siebie, integrują, edukują i… „odstresowują”. Ich
efektem jest np. to co widać na tej wystawie
– prace plastyczne, szkice, obrazy w różnych
technikach, różne „punkty widzenia świata”
autorów prac, bogata kolorystyka i piękne
wspomnienia – mówi pani Anna Żelechowska – komisarz zeszłorocznego pleneru. Wizualne wspomnienia z malowniczego Podhala oglądać można do 20-go września 2015r.
w świetlicy w Podzamczu przy ul. Zamkowej
19a.
D. Supkowska
Fot. J. Piwowarczyk

tel. 784 340 719
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
ODŚNIEŻANIE

OGŁOSZENIE PŁATNE

Reklama współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Mobilny Punkt Informacyjny
w Ogrodzieńcu
Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w
Sosnowcu zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych w dniu
7 września 2015 r., w sali narad Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 42, w godzinach
8.30-13.00.
Mobilne Punkty Informacyjne to nowa usługa
dostępna dla mieszkańców regionu za pośrednictwem Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Specjaliści do spraw Funduszy Europejskich będą udzielać bezpłatnych konsultacji
w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze
środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie
finansowej 2014-2020.
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Gra
Orkiestra
Pierwsze dni wakacji orkiestry: Uniejów i Suchowola

Od 29 czerwca do 7 lipca br. byliśmy na warsztatach muzycznych w Uniejowie,
a następnie na XIII Europaradzie Orkiestr Dętych w Suchowoli na Podlasiu.

29 czerwca 2015r. pojechaliśmy na wycieczkę do
Uniejowa, miasta słynącego z najstarszych w Polsce
uzdrowisk termalnych. W
czasie pobytu zwiedziliśmy
Kopalnię Soli w Kłodawie,
Ogród Zoologiczny
w Borysewie, Zamek Biskupów Gnieźnieńskich oraz
obowiązkowo poszliśmy na
termy, przed którymi graliśmy koncert. Nie zabrakło
również czasu na integrację
orkiestry z Uniejowa i Ogrodzieńca przy wspólnym
ognisku.

3 lipca 2015r. opuściliśmy
Uniejów, aby pojechać do
Suchowoli, która jest uważana za geograficzny środek
Europy. Od trzynastu lat w
Suchowoli odbywa się Europarada Orkiestr Dętych. Po
raz pierwszy na zaproszenie
Burmistrza Suchowoli Michała Matyskiela Orkiestra
Dęta z Ogrodzieńca uczestniczyła w tak niesamowitym
wydarzeniu. Dnia 4 lipca
2015r. w Europaradzie brały udział najlepsze orkiestry
dęte z Polski, Litwy, Słowacji i Białorusi. Festiwal roz-

Kilka pytań do...
Zenobii Bednarz, przewodniczącej
Zespołu Seniorzy z Ogrodzieńca
Jak długo zespół działa i
jakie były początki jego
drogi artystycznej?
Początki zespołu sięgają
roku 1996, który jako Chór
Seniora działał i występował podczas imprez gminnych oraz reprezentował
Ogrodzieniec w kraju i za
granicą (Węgry, Słowacja).
W roku 2000 nastąpił rozłam w zespole, z którego
wyodrębniły się dwie grupy
– Chór Seniora oraz Chór
Echo. Dzień 12 września
2000 roku to data założenia odnowionego zespołu,
który wtedy nosił nazwę
Chór Seniora. W roku 2012
zespół zmienił nazwę na
Seniorzy z Ogrodzieńca.
Obecna nazwa jest bardziej
adekwatna do repertuaru,
który wykonujemy. Na początku w skład zespołu
wchodziło 14 osób. Pierwszym instruktorem był Włodzimierz Kazior z MGOK,
grający na akordeonie.
Nie mając żadnych strojów,
w których moglibyśmy występować, zespół zaczął
starć się na własną rękę o
pozyskanie środków na ich
zakup. Organizowaliśmy
imprezy dla mieszkańców
- zabawy karnawałowe i
sylwestrowe. Za pozyskane w ten sposób fundusze zakupiliśmy spódnice,
bluzki i buty dla kobiet oraz
spodnie, koszule i buty dla
mężczyzn.
W naszej gminie jesteście znani ze swoich
występów podczas różnych imprez okoliczno-

ściowych, Święta Gminy,
itp., ale poza granicami naszej gminy także
często
występujecie.
Proszę powiedzieć kilka
słów o Waszej działalności artystycznej.
Reprezentujemy
gminę
Ogrodzieniec, wyjeżdżając na występy do różnych
miejscowości w województwie śląskim a także poza
jego region. Uczestniczyliśmy w Festiwalu Seniorów
w Międzyzdrojach, gdzie
zajęliśmy III miejsce. Ostatnio wystąpiłyśmy w Bytomiu na XVIII Wojewódzkim
Przeglądzie Zespołów Artystycznych PZEIiR. Na liście
miejsc, w których wystąpił
zespół są: Gliwice, Tarnowskie Góry, Mysłowice, Mikołów, Jaworzno, Bieruń,
Siewierz.
A repertuar skąd czerpiecie?
Repertuar staramy się dobierać do okoliczności.
Mamy wiele piosenek biesiadnych, patriotycznych,
kościelnych oraz piosenki lat 60-tych, czyli z lat
naszej młodości. Obecnie
naszym instruktorem jest
Krzysztof Kwoczała, który

począł się od przemarszu
orkiestr pod Łuk Papieski,
gdzie Burmistrz Suchowoli
oficjalnie otworzył XIII Europaradę Orkiestr Dętych, aby
wieczorem każdy
z zespołów zaprezentował
musztrę paradną na boisku
szkolnym. Drugiego dnia imprezy odbyły się koncerty estradowe, na których orkiestry
zaprezentowały kilka utworów ze swojego repertuaru.
Przegląd uświetniły rozmaite
pokazy artystyczne oraz wybory Miss XIII Europarady,
reprezentantką orkiestry z
wspomaga nas kapelą ludową w składzie: Krzysztof Kwoczała - akordeon,
Józef Karcz- klarnet i Kamil
Zieliński - bębenek. Działamy przy MGOK w Ogro-

dzieńcu, który finansuje
nam przewóz na występy,
zapewnia nam również salę
do prób oraz instruktora.
Zespół promuje naszą gminę w różnych regionach
kraju. Opisują nas lokalne
media. Tam, gdzie się pojawimy, zostawiamy po sobie
dobre wspomnienia. Zapraszają nas na kolejne występy. Są miejsca, gdzie się
spotykamy co roku z zaprzyjaźnionymi zespołami z
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.
Jest Pani znana także z
działalności w Polskim
Związku Emerytów Inwalidów i Rencistów,
czyli łączy Pani dwie
działalności - artystyczną w chórze i na rzecz
związku emerytów.
Tak, jestem przewodniczącą ogrodzienieckiego Koła
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
już czwartą kadencję od 14
maja 1997r. Jest to działalność społeczna na rzecz
osób starszych.
W każdy wtorek od godziny
10 do 12 w Domu Kultury
razem z panią Ireną Miklas –
skarbnikiem związku mamy
spotkania Zarządu PZERiI i

Ogrodzieńca była Kaja Łypaczewska, która zdobyła
tytuł Miss Publiczności. Pod
koniec Europarady odbył się
koncert zespołu Jamal.

7 lipca 2015r. po kilkugodzinnej podróży wróciliśmy
do Ogrodzieńca. Dziękujemy
organizatorom i Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzie-

niec za niezapomniane i pełne emocji chwile.

ustalamy sprawy związane
z działalnością Koła. Organizujemy wyjazdy – wczasy
krajowe i zagraniczne, wycieczki na baseny termalne
do Bukowiny Tatrzańskiej,
spotkania integracyjne –
pieczenie kiełbasek, spotkania z okazji Dnia Kobiet,
zabawy andrzejkowe, z
okazji Dnia Seniora. Współpracujemy z innymi organizacjami emeryckimi, np. w
tym roku mieliśmy spotkanie z emerytami z Dąbrowy
Górniczej. Stale współpracujemy z zawierciańskim
Oddziałem PZERiI. Są osoby, które należą do związku
emerytów i śpiewają w chó-

rze – razem organizujemy
wspólne przedsięwzięcia,
np. z okazji Dnia Kobiet.

rej występujemy przed publicznością. Jako zespół nie
posiadamy własnych środków, stąd nasza prośba do
władz gminnych o wsparcie
nas w tych działaniach. Jesteśmy ludźmi starszymi i
bez pomocy z zewnątrz nie
damy rady kontynuować
swej działalności. Prosimy
nie zapominać o seniorach
w naszej gminie.
Seniorom z Ogrodzieńca
życzymy wielu sukcesów oraz wszelkiej pomyślności i spełnienia
marzeń na niwie artystycznej.
Rozmawiała
J. Piwowarczyk

Co dają członkom grupy
wspólne próby i występy?
To dla nas wielka satysfakcja. Jako seniorzy czujemy
się potrzebni. Spotykamy
się z innymi zespołami, z
którymi świetnie się dogadujemy i współpracujemy.
Ale ostatnio pojawił nam
się problem. Obecnie stroje
nasze są już stare i zniszczone. Do zespołu wstąpiły
nowe osoby i chcielibyśmy
odnowić garderobę, w któ-

Aleksandra Jaworska

Siłownia pod chmurką dla każdego,
czyli krótki instruktaż jak korzystać z urządzeń na siłowni
Od kwietnia br.
mieszkańcy gminy Ogrodzieniec
mogą korzystać
z urządzeń zainstalowanych
na siłowni pod

chmurką
przy
ul.
Spacerowej
w Ogrodzieńcu.
W trosce o bezpieczne i skuteczne
korzystanie
z tych urządzeń
Miejsko – Gminny
Ośrodek Kultury
w Ogrodzieńcu

w dniu 1 sierpnia br. zorganizował spotkanie
instruktażowe z
trenerem personalnym Dawidem
Ptakiem. Na początek
trener
przedstawił charakterystykę każdego urządzenia,
a następnie zaprezentował odpowiednie
zestawy ćwiczeń.
Każdy z uczestników spotkania

mógł pod czujnym okiem instruktora wypróbować ćwiczenia.
Trener
również
duży nacisk kładł
na
odpowiedni
strój i obuwie do
ćwiczeń, a także
na
rozgrzewkę
i ćwiczenia rozciągające. Korzystanie z siłowni
nie powinno być
przypadkowe.
Jeśli zdecydujemy się ćwiczyć

na siłowni pod
chmurką powinniśmy mieć odpowiedni strój, obuwie, rozpocząć
od rozgrzewki, na
każde urządzenie
przeznaczyć ok.
10 min, a na zakończenie wykonać kilka ćwiczeń
rozciągających.
Te wszystkie elementy sprawią,
że korzystanie z
siłowni przyniesie
pożądane efekty.
Zapraszamy do
pełnej
galerii
zdjęć z instruktażu
dostępnej
na naszej stronie
internetowej oraz
na profilu facebookowym.
M. Bejgier
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Świetlica w Podzamczu

Promocja kultury, edukacja artystyczna, konfrontacje, wydarzenia kulturalne,
współpraca – to początek
działań w świetlicy wiejskiej
w Podzamczu.
W naszej gminie jest nowe
miejsce, gdzie mieszkańcy
mogą korzystać z niekomercyjnej formy zajęć kulturalnych m.in. warsztatów manualnych i zajęć plastycznych.
Od początku roku świetlica
przy ul. Zamkowej 19a gościła bardzo zróżnicowane wiekowo grupki uczestników zajęć hobbystycznych. Przede
wszystkim byli to mieszkańcy
gm. Ogrodzieniec, jednak
zdarzały się zajęcia, gdzie

odwiedzającymi byli turyści i
rodziny spoza Ogrodzieńca.
Wyjątkowymi gośćmi, którzy
wzięli udział w warsztatach
rękodzielniczych w świetlicy w Podzamczu była duża
grupa dzieci i młodzieży (67
osób) – Polonia z miasta
Rovne na Ukrainie i z Młodzieżowego Ośrodka Pracy
Twórczej w Dąbrowie Górniczej. 14 lipca br. odwiedzili
Podzamcze, ich przyjazd był
finalnym wydarzeniem obozu artystycznego w ramach
Projektu Sztuka. Młodzież
podczas zajęć poznawała
czym są tradycyjne wyroby
bibułkarskie.
Organizacją
zajęć kulturalnych w świe-

tlicy w Podzamczu zajmuje
się Fundacja Stara Szkoła, to
dzięki jej staraniom oraz inicjatywie, przyjaznym nastawieniom i wsparciu lokalnej
społeczności – mieszkańców
Podzamcza, przeprowadzono remont dachu i pomieszczenia przy ul. Zamkowej,
który ukończył się w marcu
br.
Środki finansowe na remont
i wyposażenie świetlicy Fundacja Stara Szkoła pozyskała z Małych Projektów LGD
„Perła Jury” w Łazach w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013, realizując z
udziałem wkładu własnego
projekt pn. „W tej świetlicy
wiele by się działo, gdyby z
dachu nie kapało – wykonanie remontu pomieszczenia
celem adaptacji na świetlicę
wiejską dla mieszkańców
Podzamcza i okolic”.
Zapraszamy do udziału w
wydarzeniach i programie
zajęć w świetlicy w Podzamczu.
Dorota Supkowska
Fundacja Stara Szkoła

Wydarzenia z Sejmu
10 lipca - Sejm przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Przez Internet będzie można załatwić sprawy związane z przyznawaniem świadczeń
rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej, wydawaniem
orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz Karty Dużej Rodziny.
Zmienione przepisy mają również umożliwić przeprowadzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego za pomocą elektronicznego kwestionariusza, co znacznie usprawni działania pracowników socjalnych. Uchwalone przez Sejm zmiany trafiły do Senatu.
11 lipca - weszła w życie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich.
Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę ubezpieczeniową upraw rolnych poprzez wzrost
liczby zawieranych umów ubezpieczenia. Producentom rolnym będą przysługiwały z budżetu państwa dopłaty w wysokości do 65 procent składki z tytułu ubezpieczenia upraw.
Skróceniu ulegnie również z 30 do 14 dni tzw. okres karencji, to znaczy termin, od którego
w przypadku powodzi lub suszy następuje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń po
zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych.
24 lipca - posłowie uchwalili w ostatecznym brzmieniu nowelizację ustawy
o świadczeniach rodzinnych.
Celem zmiany przepisów jest wsparcie rodzin wychowujących dzieci. Rodzicom bez prawa do zasiłku macierzyńskiego (osoby bezrobotne, studenci, rolnicy i osoby zatrudnione
na podstawie umów cywilnoprawnych) będzie od 2016 roku przysługiwać co miesiąc
świadczenie w wysokości 1 tys. złotych. Świadczenie rodzicielskie nie będzie uzależnione
od dochodu rodziny. Będzie - co do zasady - wypłacane przez rok po urodzeniu lub też
przyjęciu na wychowanie dziecka.
24 lipca - Sejm przyjął nowelizację ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o
strażach gminnych.
Zmienione przepisy odbierają strażom miejskim i gminnym prawo do przeprowadzania
kontroli fotoradarowej. Ustawa trafiła do Senatu.
5 sierpnia - Sejm uchwalił w końcowym brzmieniu nowelizację ustawy Ordynacja podatkowa.
Wszelkie wątpliwości dotyczące treści przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane
na korzyść podatników. Ponadto ulegną złagodzeniu zasady przeprowadzania kontroli.
Można je będzie przeprowadzać nie tylko w siedzibie firmy lub też w miejscu wykonywania działalności, ale również w miejscu przechowywania dokumentacji (np. ksiąg podatkowych). Ustawa trafiła do podpisu prezydenta.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.sejm.gov.pl
Poseł na Sejm RP
Anna Nemś
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ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU
Wiosną br. w ankietach skierowanych do Mieszkańców zapytaliśmy o opinie
dotyczące pracy Urzędu Miasta i Gminy oraz o sugestie co należy zmienić, aby
Urząd lepiej służył Mieszkańcom. Z analizy ankiet wynika, że niektóre osoby
mają trudności w załatwieniu swoich spraw w obecnie przyjętych godzinach
pracy UMiG i pożądane byłoby przedłużenie ich po południu.
Wychodząc naprzeciw tym prośbom z dniem 1 września 2015 roku
wprowadzam następujące godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy
w Ogrodzieńcu.
poniedziałek 8.00-17.00
wtorek		
7.30-15.30
środa		
7.30-15.30
czwartek
7.30-15.30
piątek		
7.30-14.30
Innym zgłaszanym przez Mieszkańców postulatem była poprawa warunków
obsługi osób w podeszłym wieku i osób z problemami ruchowymi. W związku
tym będziemy dążyć do tego aby te sprawy, które są najczęściej załatwiane
przez Mieszkańców były obsługiwane na najniższych kondygnacjach budynku,
aby ograniczyć do minimum chodzenie po schodach. Należą do nich
sprawy np. z zakresu podatków, ochrony środowiska, geodezji i planowania
przestrzennego – pokoje te zostaną z dniem 1 września br. przeniesione na
parter budynku.
Andrzej Mikulski
Burmistrz Miasta i Gminy

Sprzątanie „dzikich wysypisk”
Gmina Ogrodzieniec jak co roku sprząta „dzikie wysypiska”. Niestety już 2 dni
po zakończeniu akcji sprzątania terenu
wokół dworku w Gieble pojawiły tam się
nowe butelki i puszki.
Mimo, że na terenie Gminy Ogrodzieniec
działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie bezpłatnie
można oddać segregowane odpady, organizowane są bezpłatne zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci,
to niektórzy z nas zamiast pomyśleć i
pozbywać się śmieci legalnie i zgodnie z

przepisami, robią to po prostu bezmyślnie.
Pamiętajmy, że sprzątanie dzikich wysypisk jest drogie, a jest finansowane z podatków wszystkich mieszkańców. Gmina
zamiast wydatkować te środki finansowe
na nowe inwestycje musi sprzątać śmieci
z lasów i innych rejonów miasta.
Pozbywając się śmieci w sposób nielegalny, sam pozbawiasz się nowej drogi,
chodnika, oświetlenia ulicznego, a swoje
dziecko nowego placu zabaw...
E. Marzecka UMiG

Nietypowa osiemnastka lokalnego browaru!
Od Bałtyku aż po same
Tatry - piwa z lokalnego
Browaru na Jurze zachwycają dziś piwoszy swoim
smakiem i różnorodnością.
Jednak jak to się stało, że
założony raptem w roku
1997 lokalny browar w
miejscu byłej mleczarni
zdobywa uznanie konsumentów oraz liczne medale
na ogólnopolskich konkursach?
Sukcesu upatrywać należy
przede wszystkim w jakości samego trunku, który
warzony jest w oparciu o
wodę pochodzącą z własnego ujęcia. Wody o krystalicznej czystości, bez
żadnych zanieczyszczeń
bakteriologicznych, która
pochodzi z podziemnych
formacji wapienia muszlowego leżących na głębokości 125.
Dodatkowym atutem jest
świetna kampania marketingowa, ponieważ produ-

cenci lubią zaskakiwać nie
tylko smakiem, ale także
wyglądem samych etykietek i hasłami reklamowymi
(np. „JU rajska pomarańcza” przyp. red.), które wyraźnie odznaczają się na
półkach sklepowych.
Ważnym atutem Browaru
na Jurze jest ciągłe poszukiwanie nowości. Pierwsze
piwo, które warzono w
lokalnym browarze nawiązywało do historii gminy
Ogrodzieniec i nosiło nazwę
Bonera. Od tamtego czasu
wiele jednak się zmieniło.
W ofercie można spotkać
nie tylko piwa klasyczne,
ale także te o smaku miodowym,
czekoladowym
czy pomarańczowym oraz
piwa zupełnie sezonowe.
Wszystkich tych piw oraz
zupełnie nowego wiśniowego smaku, będzie można
spróbować podczas niezwykłego wydarzenia - 18
urodzin Browaru!

Impreza odbędzie się 12
września na Zamku w
Ogrodzieńcu i będzie trwała od godziny 15.00 do
późnych godzin wieczornych. W trakcie imprezy dla
uczestników przewidziano
wiele atrakcji: zabawy dla
małych i dużych, konkursy, degustacje piwa, gotowanie piwa. Goście będą
mogli posłuchać Zespołu
Pieśni i Tańca Zawiercie.
Natomiast gwiazdą wieczoru będzie zespół Accello Duo, wieczór zwieńczy
dyskoteka, którą poprowadzi Dj Borys. Szczegółowe
informacje znajdziemy na:
www.browar najurze.pl,
www.facebook.com/jurajskie?fref=ts
Jako kibic lokalnej marki z
ciekawością będę uczestniczył w osiemnastce. Do
zobaczenia 12 września na
zamku!
Patryk Szczygieł
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Kasia Popowska w Ogrodzieńcu
W środę (15 lipca) w Ogrodzieńcu odbyła się kolejna
odsłona akcji RMF FM –
„Koncert za jeden uśmiech”.
W roli głównej wystąpiła Kasia Popowska, znana piosenkarka i autorka tekstów,
której popularność przyniósł
utwór „Przyjdzie taki dzień”.

UTW w Wesołym Miasteczku

to akcja „z przymrużeniem
oka” – tym razem mandaty
nie były na serio. O godz.
18.00 gwiazda dała koncert
na Zamku Ogrodzienieckim
w Podzamczu, który odbył
się w nietypowym miejscu
– widownia zgromadziła się
na dziedzińcu wewnętrznym
zamku, a scena usytuowana
była nad widownią, na balkonie zamkowym.

południem na plac obok remizy, gdzie już wszystko było
przygotowane przez druhów
z OSP Ogrodzieniec. Przebrana w strażacki uniform
piosenkarka umyła brudny,
po akcji gaśniczej, wóz bojowy. Wszystkiemu przyglądali
się zdziwieni przechodnie,
a relacja na żywo obiegła
cały kraj. Potem pani Kasia
wzięła udział w policyjnym
patrolu, kontrolującym kierowców. Oczywiście była

Joanna Piwowarczyk

OGŁOSZENIE PŁATNE

Radiowa stacja RMF FM
zaprosiła swoich słuchaczy
do wakacyjnej zabawy polegającej na wyborze miejsca, gdzie mają zagrać ich
ulubione gwiazdy oraz spełnić wymyślone zadanie. Te
gwiazdy to: Doda, Margaret, Rafał Brzozowski, Kasia
Popowska, Honorata Skarbek i wiele innych. Każda z
gwiazd nie tylko podejmie
wybrane wyzwanie, ale dodatkowo spędzi cały dzień z
mieszkańcami wskazanego
miasta czy miejscowości .
Naszą gminę odwiedziła Kasia Popowska, która wraz z
ekipą radiową przybyła przed

Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu otrzymał zaproszenie,
aby zaprezentować dorobek artystyczny sekcji
rękodzieła artystycznego,
malarstwa oraz sekcji literackiej. Panie z rękodzieła
zaprezentowały swoje obrazy oraz kwiaty z bibuły.
Przygotowane
również
było stoisko, na którym
nasze studentki pokazywały jak wykonać kwiaty z
krepiny. Na scenie wystąpiły panie z sekcji literackiej
z programem satyryczno
- poetyckim. Były skecze,
scenki rodzajowe, a także
chwila regionalnej poezji.

W Śląskim Wesołym Miasteczku w Chorzowie
odbyła się impreza pod

nazwą Weekend Gwiezdnych Wojen, współorganizowana z Wyższą Szkołą

Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Ogrodzieńcu ogłasza nabór na
IV edycję!
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W
OGRODZIEŃCU
działający przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu ogłasza nabór
na rok akademicki 2015/2016
Zapraszamy nowych słuchaczy do zapisywania się na UTW w Ogrodzieńcu
Prosimy dotychczasowych słuchaczy UTW
o dokonywanie wpisów na nowy rok akademicki 2015/2016

M. Bejgier

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
do Biura UTW w siedzibie MGOK w Ogrodzieńcu:
poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek 12.00 – 20.00
środa 8.00 – 16.00
czwartek 12.00 – 20.00
piątek 8.00 – 16.00
lub pod numerem telefonu (32) 67 32 044
Prosimy również o propozycje utworzenia
nowych sekcji.

Rekrutacja na II rok akademicki 2015/2016 Uniwersytetu Dziecięcego w Ogrodzieńcu

50zł/rok

Zapraszamy do zapisywania się na II rok akademicki
2015/2016 Uniwersytetu Dziecięcego w Ogrodzieńcu.
Rok 2015/2016 w UD WSB to kolejna dawka odkrywczych wykładów, pasjonujących warsztatów i dobrej zabawy. Serdecznie zapraszamy dotychczasowych studentów do kontynuowania nauki, a nowych - do odkrywania
świata razem z nami. Jeśli masz od 6 do 12 lat, możesz
zostać studentem Uniwersytetu Dziecięcego WSB! Aby
się zapisać wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny on
– line dostępny na stronie www.wsb.edu.pl/ud (zakładka
Ogrodzieniec/ Rejestracja i opłaty) lub wypełnić w biurze Miejsko – Gminnego Ośrodka
Kultury w Ogrodzieńcu Plac Wolności 24,Ogrodzieniec. Ostatecznym potwierdzeniem
udziału w Uniwersytecie Dziecięcym w Ogrodzieńcu, będzie wniesienie opłaty rocznej w
wysokości 50 zł (oferta ważna do końca sierpnia br.).
Jeśli masz uwagi lub pytania skontaktuj się z nami:
32 67 32 044, kultura@ogrodzieniec.pl

PUP zmiana siedziby
Dyrekcja Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu informuje, że od dnia 24 sierpnia
2015r. nastąpi zmiana siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu.
Nowy adres siedziby to: 42-400 Zawiercie, ul. Parkowa 2.
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Pani Elżbiecie Stanek
Radnej Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
wyrazy współczucia i żalu

z powodu śmierci Brata
składają
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Andrzej Mikulski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Zygmunt Podsiadło
Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

