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Rusza Uniwersytet Trzeciego Wieku
W czwartek, 20 września, w Domu Kultury w Ogrodzieńcu
odbyło się spotkanie organizacyjne powstającego w naszym
mieście Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W całej Polsce działa już ponad 400 takich organizacji. W powiecie zawierciańskim istnieją dwa – w Zawierciu i Łazach, teraz dołącza do
nich UTW w Ogrodzieńcu.

Na spotkanie przybyło około 120 osób zainteresowanych udziałem w zajęciach UTW
oraz przedstawiciele władz gminnych, Maria Lipka-Stępniewska, Przewodnicząca
Rady Miejskiej i Andrzej Mikulski, Burmistrz
Miasta i Gminy, którzy wspierają inicjatywę
utworzenia UTW w Ogrodzieńcu.
Zebranych powitał Burmistrz A. Mikulski,
zapraszając wszystkich do zapisania się na
listę studentów i zaangażowania w prace
Uniwersytetu.
UTW jest propozycją zorganizowania wolnego czasu dla osób w średnim i starszym
wieku. Mamy szereg zajęć dla dzieci i młodzieży, ale zauważyłem, że brakuje propozycji zagospodarowania wolnego czasu

dla osób powyżej 40 roku życia. Dlatego
wychodząc z propozycją utworzenia Uniwersytetu Trzeciego wieku, chcieliśmy
zaproponować wspólne spędzenie czasu
w sposób pożyteczny, miły i ciekawy. Dla
każdego z nas czas biegnie szybko i nie
zawsze, jako młodzi, mamy go zbyt wiele
dla siebie, dla realizacji własnych marzeń,
pasji i zainteresowań. Chcemy Państwa zaprosić na wykłady z różnych dziedzin życia
oraz spotkania w grupach zainteresowań,
na które możecie uczęszczać i dzięki nim
wewnętrznie się rozwijać – tymi słowami
zwrócił się do zebranych Burmistrz.
Jednym z elementów ruchu związanego z
UTW jest dążenie do tego, aby ludzie byli

Ważne informacje dla słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu:
- termin wniesienia opłaty wpisowego: do 01.10.2012r., (płatne w biurze MGOK
w Ogrodzieńcu)
- wysokość wpisowego: 30 zł,
- opłata miesięczna za uczestnictwo w UTW: 5 zł (płatne w biurze MGOK w Ogrodzieńcu),
- prosimy każdego słuchacza o przekazanie do 01.10.2012r. dwóch zdjęć legitymacyjnych.
Robocze spotkanie organizacyjne odbędzie się 15.10.2012r. (poniedziałek)
o godz. 17.00 w sali MGOK w Ogrodzieńcu.
Tematyka spotkania: ogłoszenie terminów wykładów i zajęć, wybory liderów sekcji
tematycznych, wybory do Rady UTW w Ogrodzieńcu, ustalenia dot. inauguracji roku
akademickiego 2012/2013.
Uroczyste rozpoczęcie działalności UTW w Ogrodzieńcu
- 18.10.2012r. (czwartek) o godz. 16.30 w sali MGOK w Ogrodzieńcu.
Wykład inauguracyjny pt. „Skuteczna komunikacja w sytuacjach konfliktowych”
wygłosi prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka

jak najdłużej aktywni fizycznie i intelektualnie. Wtedy człowiek dłużej zachowuje
młodość i sprawność. Są różne formy organizacyjne UTW. Jedne są tworzone przy
uczelniach wyższych, inne przy jednostkach organizacyjnych gmin lub działają
jako stowarzyszenia. Nasz będzie działał
przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Ogrodzieńcu. Uczelnia wyższa, z którą
będzie współpracował ogrodzieniecki UTW
to Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie
Górniczej. Rozpoczęcie działalności UTW
odbędzie się 18 października br. o godz.
16.30, wykładem inauguracyjnym, który
wygłosi Jadwiga Stawnicka, profesor Uniwersytetu Śląskiego.
Wykłady odbywać się będą co drugą środę, w sumie odbędzie się 16 wykładów z
różnych dziedzin życia.
Cieszę się, że chętnych do uczestniczenia
w zajęciach UTW jest tak wielu. Razem
możemy więcej. Tym bardziej, że w życiu
przychodzi czas, który możemy poświęcić
tylko sobie. Jest to ten czas, kiedy mamy
odchowane dzieci, jesteśmy na emeryturze
i mamy teraz możliwość realizowania własnych pasji, czyli tego czego nie mogliśmy
robić wcześniej. Mamy bogatą ofertę dla
was, aż dwanaście sekcji, w których na

pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jesteśmy otwarci także na nowe propozycje
– zwróciła się do zebranych M. Lipka-Stępniewska, Przewodnicząca RM.
Oto sekcje tematyczne UTW w Ogrodzieńcu: nauka języka angielskiego, zajęcia komputerowe, zajęcia z gimnastyki zdrowotnej,
zajęcia wokalno-muzyczne, warsztaty
muzyczne, sekcja historyczna, sekcja brydżowo-szachowa, sekcja sportowo-turystyczno-rekreacyjna, sekcja przyrodnicza,
sekcja zdrowotna, sekcja literacka, rękodzieło artystyczne. W dniu 15 października
o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie robocze, na którym ogłoszone będą terminy
wykładów, wybrana zostanie rada UTW i
liderzy sekcji, czyli osoby kontaktujące się
z organizatorem. Zapisany student ponosi
koszty w wysokości wpisowego oraz miesięczną opłatę. Wpisowe, czyli jednorazowa wpłata na cały rok akademicki wynosi
30 zł., miesięczna opłata stała to 5 zł. Środki te przeznaczone będą na przygotowanie indeksów, legitymacji oraz częściowe
finansowanie bieżących spraw.
Burmistrz zapewnił zebranych, że Gmina
Ogrodzieniec będzie wspierała działalność
UTW.
Joanna Piwowarczyk
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Radni pytają

Na sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu w dniu
11 września br. wpłynęły następujące interpelacje
i zapytania radnych:
Mieszkańcy Podzamcza
ponawiają prośbę, aby na
ul. W. Polskiego gdzie znajduje się Sanktuarium Matki
Boskiej Skałkowej wyznaczyć przejście dla pieszych.
W czasie, gdy odbywają się
msze św. w pobliżu Sanktuarium panuje wzmożony
ruch pojazdów i pieszych.
Uczestnicy mszy przechodzą na drugą stronę jezdni
w różnych miejscach, bowiem brak jest miejsca do
tego wyznaczonego. Przejście dla pieszych powinno
być oznaczone na ul. W.
Polskiego a ul. Partyzantów, gdzie duże grupy turystów przechodzą na Gród
Birów.
Powyższe sytuacje powodują zagrożenie na drodze
i mogą być przyczyną wypadków.
Mieszkańcy ul. Zuzanki
w Podzamczu proszą o
ustawienie koszy komunalnych.
Proszę o odnowienie skorodowanych barierek przy
przepuście w Podzamczu
na ul. W. Polskiego.
Brak pisemnych odpowiedzi na wcześniejsze składane interpelacje, zgodnie ze
statutem MiG Ogrodzieniec
- odpowiedzi na łamach
GO są nie wystarczające,
brak jest informacji, czy i
jakie zostały podjęte działania w danej sprawie, na
jakim są etapie załatwiania,
czy są po prostu odłożone
a/a.
Co z bankomatem w Podzamczu, Informacją Usług
Turystycznych, co z pomieszczeniem po KGW.
Jakie w tym zakresie zostały podjęte działania (kserokopie pism, wystąpień)
Brak oznakowania przejścia dla pieszych na ul. W.
Polskiego w Podzamczu
na wysokości ul. Partyzantów. Wycieczki z Zamku do

Góry Birów i z powrotem
nie mają możliwości bezpiecznego przejścia przez
ul. W. Polskiego (dzieci,
osoby starsze).
Co z chodnikiem na ul. Krakowskiej w Podzamczu,
wiadomo, że jest to droga
powiatowa, ale w Gminie
Ogrodzieniec, jakie zostały
lub zostaną podjęte działania, aby rozwiązać ten problem. Brak chodnika w tym
miejscu stwarza bardzo poważne zagrożenie, dla bezpieczeństwa mieszkańców
Podzamcza oraz turystów
przybywających na Zamek
i Górę Birów (były zrobione
badania przez KP Policji w
Zawierciu i co dalej?).
Dlaczego nie jest przestrzegany znak na ul. Zamkowej,
pod Zamek wjeżdża, kto
chce i kiedy chce, dlaczego, co na to konserwator
zabytków.
Mieszkańcy Podzamcza
pytają mnie, co ze zmianą
planu zagospodarowania
przestrzennego, czy jest
możliwe w 2013r., czy
będą zmuszeni całą grupą przyjąć do Burmistrza,
Rady Miejskiej.
Co z doprowadzeniem
wody do siłowni w Cementowni.
W Związku z tym, że Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg w
Zawierciu od kilku lat nie
może zrealizować nakładki
asfaltowej na ul. Krakowskiej w Podzamczu, chodnika na tak ważnej, bardzo
ruchliwej ulicy oraz dokończyć rozpoczętej w 2002r.
budowy drogi powiatowej
Podzamcze- Bzów, co
odciążyłoby mieszkańców
naszej Gminy i okolic od
przymusowego stania w
korkach, w Zawierciu (a tak
przez Bzów- KromołówŁośnice omijamy korki).
Proszę o pozyskanie infor-
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macji od Starosty Zawierciańskiego, jakie nakłady
na drogi powiatowe poczyniono w poszczególnych
gminach na lata 2003 do
2013r.
Kto i dlaczego zlikwidował
przystanek w Podzamczu
na Placu Jurajskim?
Remont szkoły w Podzamczu został zakończony,
rodzice dzieci uczęszczających do szkoły pytają:
- fundusz sołecki został
przeznaczony na dokończenie remontu kotłowni,
dlaczego kotłownia nie jest
wypłytkowana
- kto i w jaki sposób będzie
rozliczał ciepło dostarczane
do Jurajskiej Grupy GOPR,
dlaczego nie podłączono
oddzielnego licznika
- kiedy zostaną wyburzone
baraki na placu szkolnym?
Mieszkańcy Giebła Kolonii
ul. Długiej proszą P. Burmistrza o informacje w sprawie budowy chodnika. Z
wykonywanych prac wnioskują, że odcinek drogi przy
których są ich posesje, nie
jest ujęty w inwestycji. Dlaczego budowa chodnika
nie rozpoczyna się od początku miejscowości?
Co dzieje się z byłym basenem na Krępie. Założenie
było takie, aby stworzyć
tam zbiornik wodny, jednak
aktualnie nie ma tam wody,
a zbiornik został trochę
przysypany. Jakie działania
zostaną podjęte w tej sprawie?
Czy jest możliwość ponownego uruchomienia siłowni
w MGOK lub szkole podstawowej w Ogrodzieńcu.
Zainteresowanie ćwiczących jest dość duże, niestety podróż do Cementowni zabiera zbyt dużo
czasu, a warunki tamtejszej
sali są dość kiepskie (brak
bieżącej wody).
Mieszkańcy Fugasówki i
Markowizny proszą Pana
Burmistrza o naprawę nawierzchni drogi lokalnej
między Fugasówką a Markowizną. W imieniu mieszkańca ul. Stawowej P. Kaliściaka pytam o sprawę
naliczania podatków przez

Gminę od części nieruchomości zajętej na drogę lokalną- ul. Stawową.
Kiedy pojawi się oznakowanie na ul. Olkuskiej (Policja, Poczta, bankomat)?
Na jakim etapie jest przetarg na remonty dróg.
Kiedy rozpoczną się prace
remontowe na ul. Sobieskiego?
Kiedy zacznie w pełni funkcjonować strona internetowa SPZOZ-u. Nadal nie ma
na niej jakiejkolwiek informacji np. o godz. przyjęć
lekarzy.
Niektórzy
mieszkańcy
uważają, że parking koło
kościoła jest za bardzo
oświetlony. Czy dałoby się
zmniejszyć i przełożyć tam,
gdzie jest zbyt małe oświetlenie?
Odpowiedzi Burmistrza
na zapytania i interpelacje:
Próbowaliśmy już kilkakrotnie poprzez radnych wojewódzkich i powiatowych
poprzednich kadencji doprowadzić do wyznakowania przejścia dla pieszych
przy Sanktuarium. Jednak
przepisy wymagają, aby
po obu stronach ulicy były
wyznaczone ciągi dla pieszych (chodniki). Musielibyśmy wówczas zlikwidować
parking.
Kwestię ustawienia dodatkowych koszy przekażę do
ZGK.
Odnowienie skorodowanych barierek należy wykonać i zwrócimy się w tej
sprawie z pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Na interpelacje staram się
odpowiadać na bieżąco
podczas sesji i odpowiedzi
zamieszczane są w Gazecie Ogrodzienieckiej. Jeżeli wyjaśnienia ustne nie
wystarczają radnemu, to
otrzyma je na piśmie.
W sprawie bankomatu
przeprowadzono rozmowę
z dyrektorem placówki w
Ogrodzieńcu, który nie jest
jednak kompetentny w podejmowaniu decyzji i w tej
sprawie zwrócimy się do

centrali banku.
Zanim zapadną decyzje co
do lokalu po byłym barze w
Podzamczu przy ul. Zamkowej, należy wcześniej
dokonać uporządkowania
spraw
własnościowych,
gdyż jak się okazuje niezgodne są granice działki
gminnej i dawnej działki
GS-u. Musimy zlecić prace
geodezyjne, które mogą
potrwać kilka miesięcy.
Ulica Krakowska w Podzamczu jest drogą powiatową i inwestorem budowy
chodnika powinien być Powiat Zawierciański.
Oznakowanie ul. Zamkowej
– zwrócimy się do Policji,
aby częściej patrolowała
ten teren i karała łamiących
przepisy.
Zmiany w miejscowym
planie zagospodarowania
przestrzennego będą możliwe wówczas, kiedy uda
nam się wygospodarować
środki finansowe w budżecie.
Woda w siłowni w Cementowni zostanie podłączona
przez Zakład Gospodarki
Komunalnej. W sprawie
wykonanych
remontów
na drogach powiatowych
zwrócimy się z zapytaniem
do Powiatu Zawierciańskiego.
Obecna organizacja ruchu
przy Pl.Jurajskim w Podzamczu została zatwierdzona w roku 2006, gdy
wykonywaliśmy jego przebudowę. Wtedy powstało
nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Fundusz sołecki w Podzamczu został przeznaczony na wydatki związane z
remontem szkoły. Stanowił
on jedynie część środków
na roboty dodatkowe, które trzeba było wykonać.
Robotami tymi były: naprawa zniszczonych murów
zewnętrznych
budynku,
które nie można było przewidzieć na etapie składania
wniosku o dofinansowanie,
wykonanie odprowadzenia
wód opadowych i odwodnienia dachów, co nie było
objęte dofinansowaniem,
dodatkowe roboty związa-

ne z izolacją fundamentów
oraz roboty budowlane w
kotłowni, które nie były ujęte w przetargu. Koszt robót dodatkowych wyniósł
ok.60 tys zł, a fundusz sołecki stanowił ok. 22 tys. zł.
Resztę musieliśmy dołożyć z budżetu. W kotłowni
płytki zostały położone w
niezbędnym zakresie i pomieszczenie można bezpiecznie eksploatować.
Dostarczanie ciepła do pomieszczenia GOPR jest ze
szkolnej kotłowni. Dyrektor
szkoły powinien podpisać
umowę z GOPR i rozliczać
się według umowy.
W sprawie baraków na
placu szkolnym należy zastanowić się, czy nie warto
pozostawić ich na przyszłe
magazyny.
Budowa chodnika w Gieble
Kolonii została tak zaplanowana, żeby najpierw wykonać go tam, gdzie nie ma
chodnika po drugiej stronie
ulicy. Początek będzie od
posesji państwa Witków w
kierunku Podzamcza.
Wody nie ma w basenie,
gdyż ubyło wody. Tego lata
była susza.
W sprawie siłowni należy
rozmawiać z dyrektorem
MGOK. Z uwagi na brak
pomieszczeń nie ma możliwości lokalizacji siłowni
w Szkole Podstawowej w
Ogrodzieńcu.
To ulica Kolejowa, która
jest drogą powiatową i jej
naprawą powinien zająć się
Powiatowy Zarząd Dróg.
Dziś otrzymaliśmy nowe
tabliczki z nazwami ulic. Są
one nowoczesne, odblaskowe i będziemy niebawem je montować.
W najbliższym czasie będą
ogłoszone przetargi w
sprawie remontów dróg.
Najpierw będą dwie ulice
– Sobieskiego i droga na
Józefów. Potem kolejne
odcinki dróg gminnych.
Oświetlenie parkingu naprzeciw kościoła jest wykonane według obowiązkowych regulacji. Jest ono
energooszczędne. Jeżeli
wyłączymy część lamp będzie ciemno.

Uchwały podjęte na XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu w dniu 11 września br.
Uchwała Nr XXVIII/227/2012 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVIII/230/2012 w sprawie: podziału Gminy Ogrodzieniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XXVIII/228/2012 w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XXVIII/231/2012 w sprawie: zmian w planach dochodów i wydatków w
budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2012 rok

Uchwała Nr XXVIII/229/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
gruntowej (drogowej) prawa przejazdu i przechodu na nieruchomości położonej w Ogrodzieńcu stanowiącej własność Gminy Ogrodzieniec.

Uchwała Nr XXVIII/232/2012 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2012-2022
Więcej na BIP Ogrodzieniec

ogrodzieniecka GAZETA
z notatnika burmistrza...
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21 sierpnia z okazji jubileuszu setnej rocznicy urodzin pani Marianny Szmajser gratulacje i życzenia
dostojnej Jubilatce w imieniu władz samorządowych
złożyli:
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu oraz Burmistrz
Miasta i Gminy.
24 - 26 sierpnia obchodziliśmy Święto Gminy
Ogrodzieniec. Tradycyjnie
w piątek 24. na Pl. Wolności wystąpiły nasze zespoły działające przy MGOK
oraz zespoły coverowe,
a na zakończenie odbyła

się bardzo udana zabawa
taneczna. W sobotę na
zamku w Podzamczu, po
wyjątkowo
efektownym
pokazie sztucznych ogni
wystąpił jako gwiazda wieczoru Krzysztof Krawczyk
z zespołem. Niestety z powodu deszczu, w niedzielę
26. sierpnia nie odbył się
koncert trzech naszych
orkiestr. Jednak pomimo
tego, możemy tegoroczne
święto gminy zaliczyć do
udanych.
30 sierpnia w UMiG zostało podpisane porozumienie
o współpracy pomiędzy

Wyższą Szkołą Biznesu w
Dąbrowie Górniczej a Gminą Ogrodzieniec w zakresie
wspólnych przedsięwzięć
naukowo-dydaktycznych,
promocyjnych, badawczorozwojowych, opracowywania nowych rozwiązań
gospodarczych oraz wzajemnym wykorzystywaniu
osiągnięć i doświadczeń
obu stron. W ramach porozumienia będzie m.in. realizowany cykl seminariów
dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Ogrodzieńcu.
30 sierpnia odbyło się
spotkanie z mieszkańcami
Giebła Kolonii, na którym
omawiane były bieżące
problemy sołectwa i fundusz sołecki na rok 2013.
31 sierpnia w Kancelarii Notarialnej w Zawierciu
został podpisany akt dotyczący zamiany gruntów
gminnych i osób fizycznych z przeznaczeniem na
budowę drogi przy ul. Słowackiego (za blokami).

NOWY SYSTEM ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, z dnia 1 lipca
2011 r. wprowadza szereg
istotnych zmian do obecnego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi.
Nakłada nowe obowiązki
na gminy, podmioty odbierające odpady komunalne
oraz na właścicieli nieruchomości. Wszystkie te zmiany mają na celu poprawę
obecnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
a co za tym idzie poprawę
stanu środowiska, w którym wszyscy żyjemy.
Z dniem 1 lipca 2013 r. gmina przejmie obowiązki właścicieli nieruchomości
w zakresie pozbywania się
odpadów
komunalnych
z terenu nieruchomości.
Oznacza to, że właściciele
nieruchomości zaczną uiszczać na rzecz gminy opłaty,
a gmina będzie właścicielem odpadów komunalnych
powstających w nieruchomościach
mieszkalnych.
Aby zmiany związane z
wprowadzeniem
nowej
ustawy nie doprowadziły
do konieczności zapłacenia
dwóch rachunków: gminie

i dotychczasowemu odbiorcy śmieci, konieczne
będzie rozwiązanie umowy
z firmą która obecnie odbiera odpady z danej posesji.
Każdy z właścicieli nieruchomości powinien złożyć
wypowiedzenie tak, aby
umowa z dotychczasowym
operatorem wygasła 30
czerwca 2013 r.
Zgodnie z w/w ustawą od
1 lipca 2013 roku każdy
mieszkaniec gminy będzie
zobligowany do posiadania
pojemnika na odpady komunalne oraz prowadzenia
segregacji, a opłata będzie
uzależniona od zadeklarowanej przez właściciela nieruchomości liczby domowników. W deklaracji trzeba
będzie wpisać zgodnie z
prawdą informację na temat
liczby osób zamieszkujących nieruchomość (w tym
małych dzieci). Druki deklaracji zostaną dostarczone
właścicielom nieruchomości wraz z decyzjami podatkowymi w lutym 2013r.
W przypadku niezgodności pomiędzy liczbą osób
zameldowanych a liczbą
osób faktycznie zamieszkujących, właściciel nierucho-

mości może wykazać stan
faktyczny zaświadczeniem,
potwierdzającym stałą nieobecność mieszkańca na
terenie posesji, wystawionym przez odpowiednie organy, np. zaświadczeniem z
domu spokojnej starości, z
placówki opieki zdrowotnej,
uczelni wyższej, itp.
W obecnych realiach wszyscy zastanawiamy się: „Czy
będzie drożej?” Zadając
to pytanie należy zwrócić
uwagę na zmiany, które
nowy system wprowadzi:
W ramach zadeklarowanej
opłaty mieszkańcy będą
mogli oddawać nielimitowane ilości odpadów komunalnych, wytworzonych
w gospodarstwach domowych.
W opłatę będzie również
wliczony odbiór odpadów
zielonych (usunięte chwasty,
wygrabione liście, skoszona trawa, wycięte gałęzie
drzew, przycięte krzewy),
które dotąd stanowiły duży
problem dla wielu z nas.
Na terenie gminy będzie
zorganizowany jeden punkt
selektywnego
zbierania
odpadów. Do tego punktu
każdy mieszkaniec będzie

1 września obchodziliśmy 73. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.
Tradycyjnie, jak co roku
pamiętali o tej rocznicy
uczniowie naszych szkół
podstawowych. Po południu na skwerze przy
Placu Wolności odbył się
Festyn z Fantazją, zorganizowany przez MGOK
oraz rodziców dziewcząt
uczęszczających na zajęcia mażoretek.
2 września odbyło się
zebranie sołeckie w Mokrusie w sprawie funduszu
sołeckiego na rok 2013.
3 września rozpoczęło w
naszej gminie rok szkolny
446 uczniów szkół podstawowych i 231 uczniów
gimnazjum.
3 września podpisano
umowę na budowę chodnika przy DW 790 w Gieble
Kolonii. W wyniku przetargu na wykonawcę została wybrana firma Usługi
Remontowo-Budowlane

z Zawiercia. Wartość inwestycji ok. 890 tys. zł.
5 września odbyło się
posiedzenie Sądu Rejonowego w Zawierciu w
sprawie nieprawidłowości
w Jurajskim Parku Wodnym. Na rozprawie wyjaśnień udzielał oskarżony
prezes firmy Harpoon z
Cząstkowa
Mazowieckiego, będącej generalnym wykonawcą parku
wodnego, a jednocześnie współwłaściciel firmy
JUTA – wspólnika gminy
w spółce JPW. Informacji udzielał również biegły
z zakresu budownictwa,
który sporządził opinię na
temat wykonanych robót
w latach 2002-2003.
8 września w Żarnowcu odbyły się Powiatowe
Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których Gminę
Ogrodzieniec reprezentowała OSP Ryczów Kolonia. W zawodach wzięło
udział 15 drużyn (11 męskich, 4 kobiece). Poziom
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zawodów był w tym roku
wyjątkowo wysoki, a drużyny były bardzo dobrze
przygotowane. Zwyciężyła drużyna z OSP Wierbka, nasi druhowie zajęli 7
miejsce.
9 września w Kroczycach odbyły się Dożynki
Powiatowe organizowane
przez Powiat Zawierciański, Gminę Kroczyce i Śląską Izbę Rolniczą. Wieniec dożynkowy z Gminy
Ogrodzieniec przygotowały gospodynie z KGW
Ryczów.
18 września w Mikołowie odbyło się spotkanie
gmin Subregionu Centralnego (obszar ponad 80
gmin z centralnej części
woj. śląskiego, dla którego przydzielone są środki
europejskie na tzw. pozakonkursowy tryb wyboru
wniosków). Na spotkaniu
omawiany był przyszły
okres
programowania
2014-2020.
18 września w Ryczowie
Kolonii odbyło się zebranie w sprawie funduszu
sołeckiego na rok 2013.

Punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców
Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor”
Sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do skorzystania z nowego wachlarza usług Punktów Konsultacyjnych KSU.
Usługi zostały dostosowane do potrzeb
zarówno przedsiębiorców, chcących rozwinąć swoją firmę, jak również osób dopiero planujących założenie własnej działalności.
Punkty Konsultacyjne KSU świadczą:
usługę informacyjną, dzięki której klienci
mogą dowiedzieć się wszystkiego na temat działalności gospodarczej, tj.: jak, krok
po kroku, założyć własną firmę; co zrobić,
aby firma prężnie się rozwijała; skąd i w jaki
sposób pozyskać środki finansowe na założenie lub rozwój przedsiębiorstwa;
Usługę doradczą, dedykowaną poszczególnym grupom klientów PK KSU:
Asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej stanowi idealną pomoc dla początkujących przedsiębiorców we wszystmógł w określonych godzinach przywieźć, nie ponosząc dodatkowych kosztów
m. in. odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
przeterminowane leki, baterie, świetlówki, zużyte opony, opakowania po olejach
i środkach ochrony roślin.
Ponadto nadal prowadzona
będzie segregacja worko-

kich aspektach zakładania działalności
gospodarczej.
Asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej jest usługą skierowaną do już działających przedsiębiorców.
Usługa informacyjna jest bezpłatna. Usługi
doradcze są dofinansowane w aż 90%, a
ich koszt dla klienta wyniesie jedynie 10 zł
brutto za godzinę doradztwa.
Osoby zainteresowane skorzystaniem
z oferty PK KSU zapraszamy na uruchomione dyżury w Urzędzie Gminy
Ogrodzieniec w każdy trzeci i czwarty czwartek miesiąca w godzinach
10:00 – 14:00.
Rudzka Agencja Rozwoju
„Inwestor” Sp. z o.o.
Ul. Wolności 6
41-700 Ruda Śląska
32 243 69 31; +501 585 223
e-mail: pk@rarinwestor.pl
www.rarinwestor.pl

wana na terenie poszczególnych nieruchomości.
Osoby prowadzące segregację będą płaciły dużo
mniej od mieszkańców, którzy nie będą segregować
odpadów.
W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć
na pytanie „Czy będzie drożej”, na pewno „tak” dla
osób, które dotychczas

pozbywały się odpadów w
sposób niezgodny z prawem, za to wiemy na pewno, że zmniejszy się liczba
dzikich wysypisk śmieci i
ograniczy się spalanie odpadów w piecach, a co za
tym idzie zyskamy czyste
lasy i powietrze.
Urząd Miasta i Gminy
Ogrodzieniec
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Piąta rocznica

otrzymania przez Ogrodzieniec
Honorowej Flagi Rady Europy
Dokładnie 13 października
2012 minie 5 lat od otrzymania przez Miasto i Gminę
Ogrodzieniec
Honorowej
Flagi Rady Europy. Jest to
niewątpliwie jedno z najważniejszych, jeśli nie najważniejsze, odznaczenie przyznane gminie Ogrodzieniec
w całej historii jej istnienia.
W sobotę 13 października
2007 roku gmina Ogrodzieniec otrzymała Honorową
flagę Rady Europy – jedną
z czterech nagród przyznawanych przez Radę Europy.
Uroczystość wręczenia flagi
odbyła się w Gimnazjum w
Ogrodzieńcu. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz państwowych i
samorządowych, organizacji pozarządowych, przedstawiciele gmin partnerskich
z Włoch, Węgier i Słowacji a
także mieszkańcy gminy.
Gmina Ogrodzieniec z okazji tego wydarzenia otrzymała wiele listów gratulacyjnych m.in. od Kancelarii ŚP.
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów Jarosława
Kaczyńskiego, Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji , posłów na Sejm
RP, Parlamentu Europejskiego . Honorowa Flaga

Rady Europy to już drugie
odznaczenie
przyznane
przez Radę Europy gminie
Ogrodzieniec. Pierwszym
był Dyplom Europejski otrzymany przez gminę dnia 24
czerwca 2004. Dyplom w
imieniu gminy w Strasburgu
odebrał Burmistrz Miasta i
Gminy Ogrodzieniec Andrzej
Mikulski. Gmina otrzymała
powyższe nagrody między innymi za intensywną
współpracę z gminami partnerskimi z Niemiec, Włoch,
Węgier i Słowacji. Ważnym
wydarzeniem o zasięgu europejskim był zlot skautów
„Eurojam 2003” w Żelazku.
Gminę Ogrodzieniec odwiedziło wówczas ponad 9 tysięcy skautów z 20 państw
Europy. Było to wydarzenie,
które bardzo pozytywnie
wpłynęło na współpracę
Gminy Ogrodzieniec z różnymi organizacjami europejskim. Zapewne sukces
„Eurojamu 2003” przyczynił
się do otrzymania pierwszej
nagrody a więc Dyplomu
Europejskiego.
Komisja Środowiska, Rolnictwa oraz Spraw Lokalnych i
Regionalnych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady
Europy rokrocznie przyznaje
miastom i gminom nagrody
za działania mające na celu

propagowanie idei jedności europejskiej. Przyznawane są cztery nagrody, z
których najważniejszą jest
Nagroda Europy. Dyplom
Europejski stanowi pierwszy
krok w wyłonieniu laureatów
Nagrody Europy. Każdego
roku Rada Europy przyznaje
około trzydzieści takich dyplomów. Dyplom – na którym widnieje nazwa miasta
(gminy) i data przyznania
– jest wręczany burmistrzowi miasta (gminy) w trakcie
oficjalnej ceremonii, która
odbywa się w Pałacu Europy w Strasburgu, w czasie
czerwcowej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego. W
Polsce Dyplom Europejski
otrzymały 72 miasta (gminy). Kolejnym odznaczeniem
jest Flaga Honorowa, która

Gimnastyka przy muzyce
Od czterech lat w Ogrodzieńcu odbywają się zajęcia gimnastyczne dla pań
powyżej 40 roku życia.
Początkowo zajęcia przeprowadzane były w Domu
Kultury, ale ze względów
technicznych przeniesione
zostały na salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej
nr 1 w Ogrodzieńcu. Panie
ćwiczą pod kierunkiem pani
Haliny Schmidt, magistra rehabilitacji, która jest również
instruktorem aerobiku.
Od października 2008 r. dwa
razy w tygodniu prowadzę
zajęcia dla wszystkich osób
chcących poprawić swoją
kondycję fizyczną. Uczestniczą w nich panie w wieku powyżej 40 roku życia. Celem tej
gimnastyki jest uruchomienie
wszystkich stawów, rozciągniecie przykurczy i wzmocnienie mięśni, co w efekcie
prowadzi do większej ruchomości w stawach i większej
wydolności mięśni. Uczest-

niczki tych zajęć po pewnym
czasie zauważają, że mogą
pozapinać sobie wszystkie
części garderoby, że łatwiej
im sięgnąć po szklankę postawioną na górnej półce,
łatwiej się uczesać, ubrać,
schylać. 45-minutowe zajęcia składają się z rozgrzewki,
części zasadniczej obejmującej ćwiczenia uruchamiające
wszystkie stawy i angażujące
wszystkie mięśnie i części
rozluźniającej. Staram się też
przekazać uczestniczkom
informacje na temat, co wolno a czego nie w przypadku
np. bólu kręgosłupa, barku
czy kolana. Wszystkie Panie
wiedzą też, że nigdy nie wolno wykonywać ruchu, który
sprawia ból. To już czwarty
rok, kiedy jesteśmy razem.
10 osób jest ze mną cały
czas od początku, reszta dochodzi i odchodzi. Nie wszyscy kochają gimnastykę,
ale te panie, które już dłużej
ćwiczą nie wyobrażają sobie

dni bez naszych zajęć. Jest
jeszcze jeden aspekt tej całej
sprawy: to są ich zajęcia, na
które trzeba wyjść z domu i
nie można w tym czasie zajmować się domem, mężem,
czy ukochanymi wnukami
– to jest czas wyłącznie dla
tych pań, one to sobie bardzo cenią. Mają coś „swojego” – mówi Halina Schmidt.
Ćwiczące panie odwiedził
Burmistrz Miasta i Gminy
Ogrodzieniec Andrzej Mikulski wraz z Jerzym Kołodziejem radnym Rady Miejskiej.
Obaj panowie wyrazili słowa
uznania i podziwu dla prowadzącej zajęcia p. Schmidt
za profesjonalizm i doskonałą opiekę nad grupą oraz dla
uczestniczek za silną wolę i
zaangażowanie.
Zajęcia te są bardzo nam potrzebne. Tu odnajdujemy inny
świat. Ćwicząc, sięgamy po
maleńką, gimnastyczną „apteczkę zdrowia”. Mamy tu
również dużą porcję radości,

cieszy się największym powodzeniem. Uzyskanie jej
jest warunkiem otrzymania
kolejnych trofeów: Odznaki
Honorowej i Nagrody Europy. Honorowa Flaga Rady
Europy przyznawana jest
od 1961 roku. Nagrodzone
miasto (gmina ) otrzymuje
flagę z rąk jednego z członków Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
W Polsce Flagę Honorową
Rady Europy otrzymało 57
miast (gmin). Trzecią nagrodą przyznawaną przez Komisję Środowiska, Rolnictwa oraz Spraw Lokalnych
i Regionalnych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady
Europy jest Odznaka Honorowa. W Polsce Odznakę
Honorową otrzymało 25
miast (gmin). Nagroda Eurospontaniczności, a czasem
i humoru. Do domu wracamy dotlenione i odmienione
– mówią uczestniczki zajęć.
Obecnie ćwiczy ok. 18 pań,
ale kolejne osoby chętne do
udziału w zajęciach są mile
widziane. Od września panie
ćwiczą w koszulkach z logo
Gminy Ogrodzieniec, które
otrzymały z Urzędu Miasta i
Gminy.
Joanna Piwowarczyk

py to najważniejsze z czterech przyznawanych trofeów, ustanowione w 1955
roku. Przyznawane jest za
wyjątkowe wysiłki na rzecz
propagowania jedności europejskiej. Każdego roku
otrzymuje ją jedno lub dwa
miasta (gminy) posiadające
już Flagę i Odznakę. Nagrodę Europy otrzymały dotychczas trzy polskie miasta: Częstochowa (1998),
Gdynia (2002) i Katowice
(2008). Laureat Nagrody Europy otrzymuje przechodnie
trofeum (na okres jednego
roku), medal z brązu, pergaminowy list uznania oraz
stypendium przeznaczone
na podróż po Europie dla
młodzieży wywodzącej się z
nagrodzonego miasta (gminy). Nagroda wręczana jest

przez Przewodniczącego
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w czasie
„Dnia Europejskiego” organizowanego przez nagrodzone miasto (gminę).
Rada Europy jest organizacją polityczną założoną 5
maja 1949 roku przez 10
państw europejskich w celu
„osiągnięcia większej jedności pomiędzy jej Członkami”.
Główne cele organizacji to
szerzenie demokracji parlamentarnej, ochrona praw
człowieka i rządów prawa,
wzmocnienie
spójności
społecznej oraz rozwijanie
świadomości wspólnej tożsamości europejskiej opartej
na poszanowaniu różnorodności kulturowej, których realizacja może przyczynić się
do stabilności demokratycznej w Europie. Prace Rady
Europy doprowadziły do
przyjęcia, na dzień dzisiejszy około 200 Konwencji i
porozumień europejskich, w
tym Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka, Europejskiej Konwencji Kulturalnej,
Europejskiej Karty Społecznej i Europejskiej Karty
Samorządu Terytorialnego.
Stałą siedzibą Rady Europy
jest Pałac Europy (Palais
de l’Europe) w Strasburgu
(Francja). Obecnie Rada Europy liczy 47 państw i skupia
ponad 800mln ludzi. Polska
jest członkiem Rady Europy
od 26 listopada 1991 roku.
Dawid Wiejata
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Gminne inwestycje
WRZESIEŃ 2012
U progu jesieni możemy rozpocząć czas podsumowań i cieszyć oko z dokonań. Większość kontynuowanych inwestycji dobiega końca, a nowe są sprawnie inicjowane:
I. Na finiszu znajduje się 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 trzech budynkach: Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Samodzielnym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu i Szkole Podstawowej w Podzamczu cały zakres
prac został już zakończony.
• w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu – kompleksowe zakończenie
prac zgodnie z umową nastąpi 28 września br.
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” prowadzone są prace w zakresie zagospodarowania terenu 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 zagospodarowania terenu wokół boiska wielofunkcyjnego
i basenu. Zgodnie z harmonogramem zakończenie inwestycji planowane jest na połowę
października br.
IV. Zakończono prace związane z realizacją projektu pn. „Remont dachu świetlicy wiejskiej w
Mokrusie w celu stworzenia warunków do kultywowania tradycji i aktywności mieszkańców”.
V. Trwają prace komisji przetargowej w zakresie drugiego przetargu nieograniczonego na „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
VI. Po raz kolejny, zgodnie z art. 93, ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (nie
złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu), został unieważniony przetarg nieograniczony na „Wykonanie terenu rekreacyjnego z wykorzystaniem walorów naturalnych i turystycznych
Kiełkowic w celu aktywności mieszkańców” dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W najbliższym czasie
zostanie ogłoszony kolejny przetarg nieograniczony na realizację tego projektu.
VII. 3 września br. została zawarta umowa z wyłonionym w wyniku przetargu wykonawcą zadania
pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 od km 28+384 do km 29+795 w
miejscowości Giebło Kolonia – etap I.” Zgodnie z zapisami umowy realizacja tej inwestycji ma
zakończyć się do połowy listopada br.
VIII. 14 września br. została podpisana przez Marszałka Województwa Śląskiego umowa o dofinansowanie projektu „Gmina Ogrodzieniec – jurajska kraina nieograniczonych możliwości. Promocja
terenów inwestycyjnych” dofinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego. W najbliższym czasie zostaną rozpoczęte
prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.
IX. 17 września br. została zawarta umowa z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego
wykonawcą zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Ryczowie Kolonii wraz z zagospodarowaniem
terenu w celu stworzenia warunków do kultywowania ludowych tradycji oraz pobudzenia aktywności mieszkańców” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zakończenie prac planowane jest na koniec
listopada br.
X. 18 września br. gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych w Ogrodzieńcu. Zakres zadania obejmuje remont ul. Sobieskiego oraz nawierzchni drogi gminnej Ogrodzieniec-Józefów.

Chwila z poezją
Z pamiętnika Ogrodzienieckiej Starówki
Ogrodzieniec (III)
To miasto a nie inne
o świtaniu sieje upojne zachwycenie.
Zakolami wzgórz o promiennej wiolinie
rozbija monotonię cisz zarannych.
Przysadziste domy otwierają okna
ze zdziwienia w błękit uchylony wschodem,
i w zapachów niespodziewany natłok.
Ptak u rynny z drugim wymieniają ukłony,
nóżkami radośnie wystukując perkusyjny rytm,
powtarzany o tony wyżej silnikami
rozpędzonych aut i gubiony echem
gdzieś za Bucem,
gdy miasto spacerem niosę w źrenicach.
W koronach rozdzwonionych liści
nasłoneczniana kapliczka św. Floriana
klawiaturą czerwieni cegieł
łączy uliczną nutę z podniebną glorią,
a miasto mnoży pogodny posmak
staromiejski,
przemszorzeczny,
złotopiaskoleśny
dniowi dojrzewającemu soczyście.
Pulsuje w piersi oddech rześki,
krew w tętnicach rozbawiona życiem
purpurą tryska w wargi uśmiechu.
Idę. Jasność otwiera dawny raj.

Nadchodzi jesień
Lato się kończy,
jesień nadchodzi,
z czego się cieszą
przeważnie młodzi.
Jesienią w piękne,
długie wieczory,
śnią o miłości
i brną w amory.
Miłość przesłania
im świat cały,
gdyż wiek młodzieńczy
jest niedojrzały.
Śnią o miłości,
w jesienne dni,
gdyż miłość w sercu
dopiero się tli.
Gdy miłość zakwitnie,
jak jesienna róża,
wtedy się rozwinie
jak gwałtowna burza.
Ta miłość pierwsza,
kwitnąca jesienią –
jest miłością piękną,
której uczucia,
się nigdy nie zmienią.

Alicja Kmita-Żak
Sierpień 2011r.

Zenona Fiutak
15.09.2012r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu

Kotłownia w Szkole Podstawowej w Podzamczu

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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100 lat, 100 lat...
Pani Marianna Szmajser to mieszkanka Ogrodzieńca, która 21 sierpnia br. obchodziła urodziny 100 lat. Dostojną Jubilatkę odwiedzili przedstawiciele władz
gminnych – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Maria Lipka-Stępniewska i Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski oraz przedstawicielki z ZUS w Sosnowcu, składając pani Mariannie gratulacje oraz życzenia kolejnych długich lat w zdrowiu i pomyślności.
Pani Marianna jest pogodną, zadbaną i żywotna osobą. Jeszcze do niedawna
uprawiała ogród. W Ogrodzieńcu mieszka od dwóch lat, w domu swojej siostrzenicy, u państwa Elżbiety i Jana Barańskich. Wcześniej, przez 98 lat mieszkała w
Dobrej Kolonii w gminie Pilica. Od 14 roku życia pracowała, najpierw w guziczarni w Ogrodzieńcu (potem była tam Izolacja), a później w Zakładzie Produkcyjnym
w Wierbce. Zajmowała się domem, ogrodem i niewielkim gospodarstwem.
Na długowieczność pani Marianna doradza dużo ruchu na świeżym powietrzu,
aktywny tryb życia i pogodę ducha.
Dla gości Jubilatki był urodzinowy pyszny tort, domowe ciasto oraz lampka
szampana wraz z życzeniami kolejnych „100 lat”.

Jubilatka przyjmuje życzenia od Burmistrza Ogrodzieńca i Przewodniczącej Rady Miejskiej

Joanna Piwowarczyk

W rodzinnym gronie oraz z gośćmi

USŁUGI
ASENIZACYJNE
wywóz nieczystości płynnych

Ryczów ul.Ogrodzieniecka 7

sprzedaż węgla

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

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

ogrodzieniecka GAZETA

WRZESIEŃ 2012
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Ładniejsze i bardziej
ekologiczne
Dobiega końca największa po budowie kanalizacji inwestycja ekologiczna pn. „Poprawa jakości powietrza w
Gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji
i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności
publicznej” realizowana na terenie naszej gminy. Projekt
swoim zakresem obejmował sześć budynków: Szkołę
Podstawową w Ryczowie, Szkołę Podstawową w Gieble, Szkołę Podstawową w Podzamczu, Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Ogrodzieńcu, Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ogrodzieńcu.
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Kroczycka, w tym Rezerwatu Przyrody Góra Zborów.
Projekt realizowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej i Uniwersytet Śląski

podlesice.org.pl
SP ZOZ w Ogrodzieńcu

MGOK w Ogrodzieńcu

Szkoła Podstawowa w Gieble

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego –
realna odpowiedź na realne potrzeby
Inwestycja została zrealizowana w latach 2009-2012 dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
Priorytet V – Środowisko, działanie 5.3 – Czyste powietrze
i odnawialne źródła energii.
Całkowita wartość projektu to blisko 5,8 mln zł w tym dofinansowanie z funduszy unijnych przekracza 3,5 mln zł.
W wyniku realizacji projektu osiągnięto konkretne wskaźniki produktu: wymieniono 8 szt. źródeł ciepła, wybudowano
4 nowe instalacje solarne, wykonano termomodernizację
6 obiektów o łącznej kubaturze 35.108,30 m3.
Wymiernym wskaźnikiem rezultatu całej inwestycji będzie
zmniejszenie zanieczyszczeń jakie do tej pory emitowały budynki: dwutlenku siarki (SO2), tlenku azotu (NOx),
dwutlenku węgla (CO2) i pyłów oraz ilość energii wytwo-

Uniwersytet Śląski

Towarzystwo Miłośników
Ziemi Zawierciańskiej

Szkoła Podstawowa w Podzamczu

Szkoła Podstawowa w Ryczowie

rzonej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego w nowo wybudowanych instalacjach solarnych.
Dzięki realizacji projektu gmina Ogrodzieniec nie tylko nabrała nowych barw za sprawą efektownych elewacji ale
zyskało także środowisko. Wyremontowane budynki z
nowymi lub ocieplonymi dachami, nowoczesnymi kotłow-

niami, a w kilku przypadkach
Wydział Nauk także
o Ziemiinstalacjami solarnymi
służyć będą przezUniwersytetu
lata naszymŚląskiego
dzieciom i młodzieży szkolnej, a także wszystkim użytkownikom.
Bez wsparcia unijnych funduszy nie powiódłby się wdrażany od kilku lat plan przeobrażania gminy Ogrodzieniec w
efektowne i ekologiczne centrum Jury.

Sołectwo Podlesice

PATRONAT
Starostwo Powiatowe w Zawierciu

PIERWSZOKLASIŚCI

Uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Szkoły Podstawowej nrCentrum
1 w Dziedzictwa
Ogrodzieńcu
Przyrodniczego i Kulturowego Jury
Klasa Ia, Wychowawca- mgr Małgorzata Chojka

Klasa Ib – integracyjna, wychowawca - mgr Agata Malinowska

Czaplicka Joanna, Dziadek Amelia, Gryz Jakub, Imiołek Krzysztof, Jura Mateusz, Konieczny Alan, Kopeć Piotr, Kożdoń Andrzej, Krupa Patryk, Kwoczała Krystian, Miśkiewicz Dominika, Natkaniec Maja, Rok
Wiktoria, Rudy Jakub, Sikora Kacper, Stanek Jakub, Urbańczyk Michał, Wojciechowska Anna, Wojdas
Izabela, Żak Filip, Żak Kamil

Biały Kacper, Bidzińska Aleksandra, Biedak Aleksandra, Bujak Klaudia, Caban Oskar, Gacki Konrad,
Grzegorzek Karolina, Jadczyk Kamil, Kaziród Kamil, Kmita Bartosz, Madej Maja, Mogiła Piotr, Molenda
Julia, Pawlak Patryk, Pogodzińska Wiktoria, Stąpel Nikola, Stefańska Oliwia, Straszak Agata, Wróbel
Jakub

W kolejnych wydaniach Gazety Ogrodzienieckiej przedstawimy zdjęcia uczniów klas pierwszych ze szkół w Ryczowie, Gieble i Podzamczu
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Festyn strażacki w Gulzowie

W sobotę 18 sierpnia w Kiełkowicach odbył się festyn rodzinny, który od samego
początku nosi nazwę Święto Kiełkowic. W tym roku obchodzono je już po raz piąty.
Inicjatorką pierwszego festynu i organizatorką kolejnych trzech edycji była pani Elżbieta
Stanek. Od dwóch lat festyn organizuje obecna pani sołtys Anna Szlachta, przy współpracy z Radą Sołecką i miejscową jednostką OSP. Jest to okazja do dobrej zabawy w
gronie mieszkańców i przybyłych gości.

Święto Kiełkowic

Konkursy dla dzieci

W sobotę, 8 września w
Gulzowie cała społeczność
sołectwa oraz przyjezdni
goście bawili się podczas
IV Festynu Strażackiego.
Organizatorzy, czyli druhowie z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Gulzowie zadbali, aby wszyscy – dorośli
i dzieci – mile spędzili czas.
Na palcu za remizą rozstawiono ławeczki, na której
każdy mógł usiąść, skosztować regionalnego jadła,
pysznych ciast, posłuchać
koncertów w wykonaniu
Orkiestry Dętej z Giebła,
Zespołu „Tęcza” przy OSP

Bzów, Kapeli „Olek i Przyjaciele” z Zawiercia oraz obejrzeć występ Zespołu Mażoretek „Fantazja” z MGOK w
Ogrodzieńcu, wziąć udział
w loterii fantowej. Najmłodsi
mogli pobawić się na dmuchanej trampolinie, zjeżdżalni, pojeździć samochodzikami. Specjalnie dla nich
organizatorzy przygotowali
szereg konkursów z nagrodami. Druhowie z OSP
Ogrodzieniec przygotowali
pokazy strażackie (tyrolka,
przejazdy kładem i wozem
strażackim).
Już po raz czwarty orga-

nizujemy festyn w naszym
sołectwie. Każdego roku
cieszy się on dużym zainteresowaniem ze strony
społeczeństwa. Dzisiaj też
i publiczność, i pogoda
dopisała – mówi Janusz
Łypaczewski, prezes OSP
Gulzów.
W remizie strażackiej, jak
co roku, poczyniono kolejne prace inwestycyjne.
Wyremontowano pomieszczenia na parterze – salę i
łazienki.
Joanna Piwowarczyk

Zespół Tęcza z Bzowa

Orkiestra Dęta z Giebła

W tym dniu plac przy remizie wypełniła licznie
przybyła publiczność oraz
zaproszeni goście. Na
scenie występowały Koła
Gospodyń Wiejskich, Chór
Seniora, Zespół Mażoretek
„Fantazja”, grupa kabaretowa działająca przy UTW w
Łazach oraz Orkiestra Dęta
z Giebła. W przerwach
pomiędzy występami odbywały się zawody sportowe i pokazy strażackie. W
tym roku po raz pierwszy
zamiast biegu jurajskiego

odbyły się zawody w jeździe na nartach. Na 5 startujących drużyn 2 pierwsze
miejsca należały do strażaków z OSP Kiełkowice
i to właśnie oni odebrali
pamiątkowe medale z rąk
I Wicewojewody Śląskiego
Stanisława Dąbrowy oraz
Kierownika Biura Powiatowego ARiMR Pawła Skóry.
Nagrodę za trzecie miejsce
ufundowała radna Rady
Miejskiej w Ogrodzieńcu
Zofia Skóra. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji

dla najmłodszych, którzy
przez cały czas trwania
festynu mogli korzystać z
atrakcji w postaci kul wodnych, zjeżdżalni, przejażdżek na koniku. Wszyscy
mogli podziwiać rękodzieło
miejscowych artystów lub
skosztować pysznych ciast
i potraw z grilla. W tym dniu
pogoda dopisała i wszyscy
bawili się do późnych godzin nocnych przy muzyce
zespołu Matrix.
Joanna Piwowarczyk

Grillowe szaleństwo

OSP w Gulzowie składa podziękowania dla sponsorów IV FESTYNU STRAŻACKIEGO,
który odbył się w GULZOWIE dn. 08.09.2012r.
Nasi darczyńcy to:
Pani Iwona Pakuła – Błoch Prezes Spółki „ZAMEK” w Ogrodzieńcu
Pan Stanisław Orman – ORSTAL w Ogrodzieńcu
Pan Jerzy Janoska – Park Miniatur w Ogrodzieńcu
Pan Wojciech Pietrzykowski – Piekarnia ,”PODPŁOMYK” w Gieble
Pan Mirosław Pacia – Hurtownia Mięsa i Wędlin ,,PALCE LIZAĆ” w Zawierciu
Pan Tadeusz Odyjas – „ZPHU – TADEUSZ” w Gulzowie
Pan Łukasz Latacz „LAT – BUD” w Gulzowie
Pan Józef Słowik „RZEŹNICTWO I WĘDLINIARSTWO” w Sławniowie
Pan Bogdan Kaziród CENTRUM ROZRYWKI JURA w Ogrodzieńcu
Pan Tadeusz Molęda i Wojciech Michalski Oberża „CZARNY PIES” w Ogrodzieńcu
Pani Bożena Bit i Jolanta Jędras „KARCZMA JURAJSKA” w Podzamczu
Pan Zbigniew Stypa hurtownia „LIBRA” w Zawierciu
Pan Henryk Karcz Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego
Pan Zbigniew Fabiańczyk Radny Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Szczególne podziękowania za fanty na loterię, pomoc w przygotowaniach i obsłudze festynu składam na ręce;
Teresy Kosowskiej, Haliny Głąb, Iwony Kowalczyk, Katarzyny Jędruszek, Doroty Węglarz, Urszuli Janus, Małgorzaty Janik, Jolanty Łypaczewskiej, Anny Paciej, Romana Sareckiego, Tadeusza Jurczaka, Ilony Stolarskiej,
Danuty Rosół, Kotlińskiego Pawła.
Za uświetnienie imprezy swoimi występami podziękowania dla Orkiestry Dętej przy OSP w Gieble, dla zespołu
Mażoretek „FANTAZJA”, dla zespołu „TĘCZA” przy OSP Bzów i Kapeli „Olek i Przyjaciele” z Zawiercia
Podziękowania dla druhów strażaków z OSP Ogrodzieniec za tyrolkę, przejazdy quadem i wozem bojowym.
Za pomoc w organizacji podziękowania dla Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec p. Andrzeja Mikulskiego,
Dyrektora Domu Kultury p. Doroty Cygan, Prezesa Spółki ,,Zamek’’ p. Iwony Pakuły – Błoch oraz wszystkich
druhów strażaków z OSP Gulzów, którzy czynnie uczestniczyli w realizacji tego przedsięwzięcia.
ZE STRAŻACKIM POZDROWIENIEM
PREZES OSP GULZÓW
Janusz Łypaczewski

Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich Darczyńców, którzy wsparli pomocą organizację Święta
Kiełkowic. Są to: Urząd M i G Ogrodzieniec – Burmistrz Andrzej Mikulski, Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
– Dariusz Ptaś, Kierownik Gospodarki Komunalnej – Grażyna Gaweł, Kierownik Firmy „REMONDIS” w Ogrodzieńcu – Jan Kwiecień, I wicewojewoda śląski – Stanisław Dąbrowa, Kierownik Biura Powiatowego Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zawierciu – Paweł Skóra, Radny Rady Powiatu w Zawierciu – Henryk Karcz,
Radna Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu – Zofia Skóra, Piekarnia „Podpłomyk” - Izolda i Wojciech Pietrzykowski,
Spółka Zamek – Iwona Pakuła – Błoch, Sklep „DA-KA” - Joanna i Adam Kurek, Zajazd Agroturystyczny „KA-JA”
– Urszula i Zbigniew Janoska; Anna i Marcin Gubas, Wiesława i Antoni Gałeccy, Agata i Jacek oraz Sebastian
Gałeccy, Ferma „Strusi” – Leszek Czerwińsk, Centrum Ubezpieczeniowe „PARTNER” – Zofia i Tadeusz Gil,
Zakład Mięsny „Słowik”, Sabina i Krzysztof Żyła
Wszystkim Mieszkańcom Kiełkowic, którzy brali udział przy pracach porządkowych, organizacyjnych, pieczeniu
ciast, gotowaniu, itp.
Tym którzy w dniu 18 sierpnia ciężko pracowali na poszczególnych stoiskach:
Grażyna Mędrecka, Joanna Kwiecień, Mirosław Furgacz, Sabina Radosz, Małgorzata i Jacek oraz Zuzanna i
Aleksandra Jurczak, Izabela i Sylwia Kita, Aleksandra Janoska, Katarzyna Radosz, Maria i Jerzy Ziaja, Jadwiga
i Jan Olesik
składam serdeczne podziękowania – Anna Szlachta
Festyn uświetniły występy:
Zespołu mażoretek „Fantazja” z MGOK w Ogrodzieńcu, Zespołu ECHO z Ogrodzieńca, Orkiestry Dętej z Giebła,
Kabaretu 50+ przy MGOK w Łazach, Pokazy strażackie w wykonaniu OSP Kiełkowice, Konkurs pięciu drużyn
po trzy osoby na nartach po trawie, Zabawę taneczną uświetnił zespół „MATRIX”
Wszystkim przybyłym Gościom oraz Mieszkańcom Kiełkowic serdecznie dziękujemy za przybycie na nasze
Święto i życzymy wszystkiego dobrego organizatorzy:
Sołtys - Anna Szlachta
Rada Sołecka
OSP Kiełkowice
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Festyn z Fantazją
W sobotę, 1 września na skwerze przy Placu
Wolności odbył się „Festyn z Fantazją” zorganizowany przez Dyrektora Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu, Zespół Mażoretek „Fantazja” oraz Rodziców Mażoretek.
W programie były m.in. prezentacje taneczne
mażoretek, koncerty Dziecięco-Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Ogrodzieńca i Orkiestry z
Wojkowic Kościelnych, występ Zespołu „Balanga” z Irządz. Gwiazdą wieczoru była Klau-

dia Kulawik - finalistka programu Mam talent.
Dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców,
którzy zorganizowali stoiska z ciastami, grillem oraz innymi atrakcjami: pokazy strażackie, policyjne, kule wodne, konkursy z nagrodami festyn należał do udanych. Publiczność
świetnie się bawiła i oklaskiwała młodych artystów. Miejmy nadzieje, że za rok spotkamy
się ponownie.
JP

Zabawa z zespołem ABBA HOT

W piątek 24 sierpnia, na skwerze przy
Placu Wolności, odbyły się występy artystyczne z okazji Święta Gminy Ogrodzieniec. Program rozpoczął się o godz. 16
występem dla dzieci pt. „Igraszki Grażki”.
Następnie uczestnicy zajęć muzycznych w
MGOK wystąpili z recitalem „Piosenka jest
dobra na wszystko”. Około godziny 17.15
wystąpiły dwa ogrodzienieckie chóry: Chór
Seniora i Zespół Echo. Popołudniowe występy zakończyła Dziecięco-Młodzieżowa
Orkiestra Dęta, która wraz z Zespołem
Mażoretek „Fantazja” dała pokaz przed
licznie zgromadzoną publicznością. Piątkowy wieczór rozpoczął koncert zespołu
„Druga strona ciszy”, następnie w tanecz-

ne rytmy wprowadził widownię zespół Impressive. Rozgrzana do tańca widownia
świetnie bawiła się przy rytmach szlagierów
Boney M i ABBY. Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem Bayer Band. Imprezę prowadził Grzegorz Stasiak, znany m.in.
z programu telewizyjnego Nauka Jazdy.
Drugi dzień, sobota, to impreza na Zamku w Podzamczu. Jako gwiazda wieczoru
wystąpił Krzysztof Krawczyk. Tradycyjnie w
tym dniu odbył się pokaz sztucznych ogni,
który w tym roku był niezwykle efektowny.
Imprezę zakończył koncert znanego polskiego zespołu Róże Europy.

Zespół BALANGA z Irządz

JP

Zespół Mażoretek Fantazja

Młodzież uczęszczająca na zajęcia muzyczne w MGOK w Ogrodzieńcu

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu
składają serdeczne podziękowania Firmom:
P.P.U.H. ANELPOL II sp. j. Wojciech Ryło, Władysław Kaziród,
Hotel Centuria Wellness & SPA, Przedsiębiorstwo Remontowo Handlowe
BOBREK sp.j. T. Niewiadomska, J.Małek, B. Macianty,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe PROBUDREM Kazimierz Lipiński Sp. J.,
Zakłady Produkcyjne B-D Witold Brodzik S.J.,
PKO Bank Polski S.A.,
PPHU „Eurokesz” Sp. J. Szczepan Plutka, Krzysztof Mieszczanek, Dawid Plutka,
Pizzeria „Na Rynku”
oraz Kierownictwu i Pracownikom ZGK w Ogrodzieńcu i Spółki z o.o. ZAMEK,
a także Druhom z jednostki OSP Ogrodzieniec
za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu dorocznego festynu
Święto Gminy Ogrodzieniec, który odbywał się 24-26 sierpnia br.

Dyrektor MGOK w Ogrodzieńcu, Zespół Mażoretek „Fantazja” oraz Rodzice składają podziękowania dla darczyńców, którzy wsparli organizację Festynu z Fantazją w dniu 1 września 2012r.
Nasi darczyńcy:
Andrzej Mikulski - Burmistrz MiG Ogrodzieniec, Henryk Karcz – Radny powiatowy, Spółka ZAMEK,
Starostwo Powiatowe Zawiercie, Związek Gmin Jurajskich, Stacja Paliw OGRO-CAR Włodzimierz
Dziubałtowski – Ogrodzieniec, Firma LINOSZCZEL z Wolbromia - Stacja Paliw ARLIN w Kluczach,
Sklep medyczny AD-MED Agnieszka Dzienniak – Ogrodzieniec, Włodzimierz Mogiła, „DARMAX” Dariusz Ciołczyński Ogrodzieniec, Salon PLUS-a–Zawiercie Stary Rynek, Pizzeria „ NA RYNKU”, Park
Wodny JURA–Łazy, „DABEX” Krzysztof Paliga, Pieczarkarnia–Waldemar Nierząd – Mokrus, Hurtownia
Mięsa i Wędlin LIBRA–Zawiercie, Hurtowania LENA–Zawiercie, Kawiarnia u GIENIA – Ogrodzieniec,
DAGLEZJA Zawiercie, Salon fryzjersko - kosmetyczny Jacek Słomczewski–Zawiercie, OSPEL Wierbka, Punkt Apteczny Jolanta Stanek–Niegowonice, Piekarnia PODPŁOMYK-Giebło, PROWIDENT
POLSKA S.A., Hotel CENTURIA, Kwiaciarnia AKANT, Sklep ogólno-spożywczy Grażyna Stuglik, EURO
– MAX, Zajazd MAGDA w Kroczycach, Hotel ZAWIERCIE, Kwiaciarnia Ilona Jerzy Janoska, Leszek i
Justyna Brzozowscy, Hotel JURA w Kroczycach, Firma LOGIC ONE z Zawiercia, Firma DHJ SOFTWARE z Zawiercia, Huta Szkła z Zawiercia, PPUH AWANS A.M. Musialscy z Ogrodzieńca
Serdeczne podziękowania kierujemy również do Ochotniczej Straży Pożarnej z Ogrodzieńca, Komendy
Powiatowej Policji w Zawierciu – Wydział Ruchu Drogowego, Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej
w Ogrodzieńcu, Zespołu Balanga z Irządz oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wojkowic Kościelnych.
Szczególne podziękowania dla wszystkich Rodziców Mażoretek za zaangażowanie i pomoc
w przygotowaniu i obsłudze Festynu
składa Dorota Cygan – Dyrektor MGOK w Ogrodzieńcu
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Zawoja 2012
Koniec sierpnia zawsze
sprawia, że powracają
pewne wspomnienia, czy
też przypominają nam się
miłe chwile z dobiegającej
niestety końcówki wakacji.
Dlatego też i tym razem
powspominamy kolonie w
Zawoi, które powoli przechodzą już do historii. W
połowie lipca zwarta grupa
w liczbie 45 dzieci z gminy
Ogrodzieniec wraz opiekunami wyruszyła na odpoczynek do Zawoi, wsi, nad
którą króluje Babia Góra.
Przez 10 dni wspólnie spędzaliśmy czas, wykorzystując go nader aktywnie.
Poznawaliśmy kulturę ba-

biogórską, spacerowaliśmy
wzdłuż i wszerz Zawoi, ale
także kilkakrotnie udawaliśmy się w dłuższą podróż
autokarową. Podczas wycieczek odwiedziliśmy Muzeum Browaru w Żywcu,
które swoją interaktywnością zaciekawiało jeszcze
bardziej, mogliśmy przenieść się w dawne czasy w
„specjalnej kapsule czasu”,
gdzie po wyjściu znaleźliśmy się na XIX wiecznych
uliczkach. Każdy z nas miał
możliwość zgubienia się w
labiryncie historii browaru.
Kolejną wycieczką był DinoZatorland, gdzie w zagadkowym lesie „zaczepiały”

Forum młodych
Forum młodych gminy Ogrodzieniec – od gadania do
działania! Szkolenia, warsztaty oraz pierwsze w gminie Forum
Młodych, na to i wiele innych atrakcji mogą liczyć uczestnicy
realizowanego projektu ze środków europejskich.
Często, gdy rozmawiam z
młodymi mieszkańcami naszej gminy słyszę słowa krytyki i niezadowolenia: „w Ogrodzieńcu nic się nie dzieje”, „tu
wieje nudą”, albo „nie ma nic
ciekawego”. Od dłuższego
czasu zadaję sobie pytanie o
co tak naprawdę chodzi, czy
tu faktycznie jest tak źle, a
może tak naprawdę nie znamy potrzeb młodzieży? Co
należy poprawić, aby w większym stopniu zaangażować
młodych osobników w życie
naszej społeczności?
Będąc optymistą postawiłem
na drugą opcję i tak urodził
się pomysł napisania projektu w ramach programu Młodzież W Działaniu pt. „Forum
Młodych Gminy Ogrodzieniec
– od gadania do działania!”.
Realizatorem działań jest UKS
Ogrodzieniec, Mój Ogrodzieniec oraz Lokalna Organizacja Społeczna. Jest to drugi
projekt po „Zabawa Historią
– śladami naszych przodków”
realizowany w tym roku na
terenie gminy w ramach Młodzieży W Działaniu”. W projekcie 15 osób w wieku 13-30 lat
zamieszkujących gminę Ogrodzieniec zorganizuje pierwsze
na naszym terenie Forum Młodych, podczas którego będziemy mogli poznać potrzeby młodzieży oraz pokazać jej,
że konkretne działania mogą
mieć bezpośrednie przełożenie na naszą rzeczywistość.
Sam projekt składa się z kilku
istotnych elementów. Pierwszym z nich jest blok szkoleniowy na temat działalności
społecznej, podczas którego uczestnicy dowiedzą się
jak działać społecznie, za co
działać oraz jak promować
swoją pracą. Drugim etapem
będzie przygotowanie Fo-

rum w ramach warsztatów
oraz wolontariatu. To właśnie
wtedy uczestnicy nauczą się
jak w praktyce organizować
od przysłowiowego „A do Z”
duże przedsięwzięcie jakim
jest dwudniowe forum. Tworzenia plakatów, banerów,
obsługa strony internetowej,
organizacja cateringu, ale
przede wszystkim współpraca, poznawanie własnych
możliwości i nabywanie nowych umiejętności będą kwintesencją tego działania.
Ostatnim etapem będzie realizacja Forum dla 100 osób.
Dzień pierwszy zostanie poświęcony na zachętę do pracy społecznej, badanie ankieterskie „co można zrobić,
aby w naszej gminie żyło się
lepiej”. Raport z badań zostanie przekazany do władz
gminnych oraz powiatowych,
a także lokalnych organizacji
społecznych. Nie zabraknie
także części artystycznej pod
tytułem „Moja Mała Ojczyzna”, w wykonaniu lokalnych
DJ’ów. Dzień drugi, przeznaczony dla 50 osób będzie
miał wymiar bardziej warsztatowy, a jego zadaniem będzie wywołanie kreatywnych
zachowań wśród młodzieży.
Zwieńczeniem działań będzie
wydanie broszury opisującej
trudy i efekt pracy uczestników projektów. Zachęcam
wszystkich do udziału w tym
przedsięwzięciu.
Informacja o rekrutacji i szkoleniach
zostanie w najbliższym czasie udostępniona na portalu
moj-ogrodzieniec.pl oraz
ogrodzieniec.pl. Uczestnictwo
w Forum, to nie tylko wspaniała przygoda, to także szansa
na nabycie nowych przydatnych umiejętności!
Patryk
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nas dinozaury – doskonale
skonstruowane gady, które
oprócz wydawania dźwięków poruszały się. Największą chyba atrakcją w parku
okazał się dinozaur, który
obsikiwał wodą znienacka
zupełnie nieświadomych
gości. Trzecią wycieczką
był wyjazd do Parku Miniatur w Inwałdzie. Tam mieliśmy możliwość zrobienia
sobie zdjęć z miniaturami
zabytków, budowli z całego
świata – zarówno pomnika
w Rio de Janeiro, jak i Muru
Chińskiego. Dzięki panu
przewodnikowi dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek
o zabytkach, które z pozoru
dobrze są nam znane. Pod
koniec kolonii grupa szturmowa wyruszyła na szczyt

Babiej Góry – Diablak pod
opieką pana przewodnika/
goprowca. Druga część
grupy nie była wcale gorsza, gdyż trochę lżejszym
szlakiem dotarła do Schroniska na Markowe Szczawiny. Dlatego też zarówno
jedna jak i druga grupa
miały wiele powodów do
dumy, a nagrodą dla nas
była wymarzona słoneczna pogoda, dzięki czemu
podziwialiśmy widoki, krajobrazy. Naszą kolonię odwiedziło kilku „gości”, byli
to: państwo ze Stryszawy,
którzy zajmowali się rzeźbą w drewnie. Pan z całym
zestawem do garncarstwa,
pozwolił ochotnikom spróbować swoich sił na specjalnym kole garncarskim,

także pani, która tworzyła
różne figury, zabawki, postacie ze słomy. Gościem,
który nie miał wiele wspólnego z rejonem Zawoi był
pan podróżnik z Andrychowa. Opowiadał on ciekawe historie ze swojego
podróżniczego życia po
Afryce, urozmaicając prezentacje swoimi filmami, a
na końcu pokazując zawartość prawdziwego plecaka
podróżnika. Atrakcji było
co niemiara. Motywem muzycznym kolonii był refren
piosenki „Oj tam, oj tam”,
dlatego też nie ma co się
dziwić, że pożegnalna dyskoteka zakończyła się dużą
ilością zapłakanych chusteczek. Wydawałoby się, że
liczba 13 jest pechowa, ale

Pokolenie Żelazko 2003
W dniach 2 – 11 sierpnia
2003 w Żelazku zorganizowany został trzeci międzynarodowy zlot skautowy
„Eurojam 2003” przygotowany przez Federację
Skautingu Europejskiego
(FSE). Uczestniczyło w
nim ponad 9 tys. skautów z 20 krajów europy
oraz z Kanady i Libanu.
Zloty te są organizowane
cyklicznie co 10 lat. Zloty
te mają dwuwymiarowy
charakter: ekumeniczny i
europejski. Pierwszy zlot
odbył się we Francji a dru-

gi we Włoszech. Jednak
zlot w Żelazku miał szczególne znaczenie, gdyż po
raz pierwszy spotkali się
skauci z Europy Zachodniej i Wschodniej. Skauci
wspólnie budowali obozowisko, gotowali, uczestniczyli w grach terenowych,
zwiedzali Jurę, a także odbyli pielgrzymkę na Jasną
Górę. Młodzi ludzie wrócili
do swych domów bogatsi o nowe znajomości i
wspaniałe wspomnienia.
Od strony organizacyjnej
wszystko było perfekcyjnie

przygotowane, a gmina
Ogrodzieniec
otrzymała
wiele pochwał i dyplomów
upamiętniających
tamto wydarzenie. Teraz
po upływie 9 lat pamięć
o tym wydarzeniu jest
wciąż żywa. W dniach 2324 czerwca w Warszawie
odbyło się już trzecie doroczne spotkanie pod nazwą „Synergia Wschodnia
Skautów Europy”. Podczas spotkania prezentację
na temat fundamentów
FSE przedstawił komisarz
federalny Zbigniew Minda

tym razem na szczęście się
to nie potwierdziło – gdyż
nasza Zawoja była już 13
z kolei wyjazdem. I oby tak
było co roku. Wszyscy koloniści otrzymali upominki
w postaci koszulek, bandamek, kubków, maskotek i słodyczy. Również nie
zabrakło nagród za udział i
zwycięstwo w licznych konkursach. Do zobaczenia za
rok na górskim szlaku! Z
obowiązku przypominam,
że kolonie były zorganizowane i sfinansowane z funduszy gminy, a nad całością
czuwała pani Pełnomocnik
Burmistrza oraz Komisja
ds. Profilaktyki w Gminie
Ogrodzieniec.
Pozdrawiam,
Dagmara Mikulska
(jeden z głównych organizatorów Eurojamu 2003 w
Żelazku). Zachęcił on również do dobrego wykorzystania Eurojamu 2014 we
Francji celem stworzenia
kolejnego pokolenia „Eurojam” na wzór „pokolenia
Żelazko 2003” .Uczestnicy
„Eurojamu 2003”, którzy
wtedy byli młodymi ludźmi
teraz w swym dorosłym
życiu kierują się zasadami będącymi podstawami
spotkania w Żelazku. Zapewne pamięć o tamtym
wydarzeniu
pozostanie
w pamięci uczestników i
mieszkańców Gminy Ogrodzieniec na zawsze.
Dawid Wiejata

Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Ogrodzieńcu poleca :
Pierwszą naszą propozycją jest książka
Małgorzaty Kalicińskiej
„Lilka” .
„Lilka to opowieść o tym,
jak nam w życiu pustoszeje przestrzeń dookoła nas
i o tym, że jest to bardzo
naturalna kolej rzeczy.”
Bohaterką jest Marianna
Roszkowska - kobieta po
pięćdziesiątce, dziennikarka średniego szczebla
w redakcji poczytnego,
kolorowego czasopisma.
Wychowana w kochającej
rodzinie, ale doświadczywszy też wielu zakrętów i
zawodów z perspektywy
lat zaczyna głębiej przypatrywać się swojemu życiu.
Kogo kochała, kto kochał
ją, a kto ukształtował ją
samą? Ile dobra, a ile zła
zaznała?
Nadszedł czas, żeby spojrzeć na swe życie w zu-

pełnie nowym świetle. Pustoszeje rodzinne gniazdo
- dorasta syn i opuszcza
dom matki, zaczynają odchodzić i umierać bliscy.
Z pozoru normalna kolej
rzeczy, na którą jednak nigdy nie jesteśmy gotowi.
Marianna z powodu złych
doświadczeń z młodości
jest odrętwiała uczuciowo
i dopiero konieczność zaopiekowania się nielubianą, samotną, chorą siostrą
sprawia, że zaczyna się w
niej rodzić ciepłe, a potem
bardzo prawdziwe, a jednocześnie zaskakujące,
gorące uczucie do niej.
Drugą propozycją jest
pierwsza pełna biografia Wisławy Szymborskiej napisana przez
Annę Bikont i Joannę
Szczęsną „Pamiątkowe rupiecie” .

Wisława Szymborska nie
była zachwycona, kiedy
dowiedziała się, że Anna
Bikont i Joanna Szczęsna
piszą o niej książkę. Unikała opowieści o swoim
życiu prywatnym, uważając zwierzenia osobiste
za coś niestosownego.
Autorkom udało się jednak namówić ją na spotkanie, które przerodziło
się w niezwykle osobistą
podróż, odkrywającą nawet przed nią samą wiele zaskakujących faktów
i historii rodzinnych. W
cyklu rozmów Poetka w
niepowtarzalny i zabawny
sposób komentowała etapy swego życia i meandry
twórczości. Jej opowieść
uzupełniają wspomnienia
przyjaciół oraz subtelne
interpretacje wierszy i felietonów
Szymborskiej.
Pamiątkowe rupiecie są

pierwszą pełną biografią Noblistki, gruntownie
uzupełnioną w stosunku
do wydania, które ukazało się po Nagrodzie
Nobla. Autorki dopisały
historię burzliwych i bujnych ostatnich piętnastu
lat życia Poetki. Dotarły
do wielu nieznanych dotąd szczegółów z jej życia,
wzbogaciły niepublikowanymi nigdzie fotografiami.
Portret niezwykłej bohaterki tej opowieści nabrał
powagi i głębi, nie tracąc
przy tym swej lekkości.
Śmierć Poetki zamknęła
jakiś rozdział w historii polskiej literatury. Czytając
tę fascynującą biografię,
pełną anegdot i wierszy,
opisów podróży i przyjaźni, możemy posmakować
klimatu Epoki Szymborskiej.
Justyna Pilarczyk
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Nowe okręgi wyborcze w wyborach
do Rady Miejskiej
Rada Miejska w Ogrodzieńcu na sesji w
dniu 11 września ustaliła nowy podział gminy na okręgi wyborcze na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach
do Rady Miejskiej. Zgodnie z Kodeksem
wyborczym, który wszedł w życie 1 sierpniu 2011 r. gmina powinna być podzielona
na jednomandatowe okręgi wyborcze przy
założeniu jednolitej dla całej gminy normy
przedstawicielstwa i zasady, że okręgiem
wyborczym na terenach wiejskich jest sołectwo. Norma przedstawicielstwa obliczana jest przez podzielenie liczby mieszkańców przez liczbę wybieranych radnych i
wynosi 631,8 (9477:15=631,8). Gmina powinna być tak podzielona, by wszystkie no-

wopowstałe okręgi obejmowały podobną
liczbę mieszkańców. Nie zawsze możliwe
jest zachowanie normy przedstawicielstwa
dla poszczególnych sołectw, czy też dla
okręgów wyznaczonych w mieście. Dlatego też okręgi obejmują część sołectwa, czy
miasta, albo połączone sołectwa.
Nowy podział gminy na okręgi wyborcze
będzie stosowany do wyborów najbliższej
kadencji samorządowej obejmującej lata
2014-2018. Wprowadzenie nowych zasad
określonych w Kodeksie wyborczym spowoduje, że w danym okręgu wyborca będzie dysponował jednym głosem i będzie
wybierał tylko jednego radnego.
Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec

PODZIAŁ GMINY OGRODZIENIEC NA OKRĘGI WYBORCZE
Numer
Okręgu

Granice okręgu

Liczba
mieszkańców

Liczba
radnych
wybieranych
w okręgu

1

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

721

1

2

Ogrodzieniec ulice :
Bolesława Chrobrego , Cicha , Królowej
Jadwigi , Lachowizna , Narutowicza od Nr 25
do Nr 51 i od Nr 36 do Nr 40 , Olkuska , Plac
Piłsudskiego , Polna , Hanki Sawickiej ,
Generała Sikorskiego , Stefana Batorego ,
Władysława Jagiełły , Wschodnia
Ogrodzieniec ulice:
Hetmańska , Kolorowa , Książęca , Leśna,
Malinowa , Mieszka I , Ogrodowa od Nr 23 do
Nr 45 i od Nr 32 do Nr 60 , Piastowska ,
Południowa od Nr 25 do Nr 61 i od Nr 34 do
Nr 58 , Różana, Słoneczna, Spacerowa ,
Spokojna , Wrzosowa
Ogrodzieniec ulice :
Jana III Sobieskiego , Konopnickiej ,
Kopernika, Krasickiego , Krótka , Mostowa ,
Narutowicza od Nr 3 do Nr 19 i od Nr 4 do Nr
32 , Nowy Świat , Ogrodowa od Nr 1 do Nr
16 , Paderewskiego, Plac Wolności,
Południowa od Nr 2 do Nr 17 , Szeroka
Ogrodzieniec ulice :
Centuria , 1 Maja , Słowackiego od Nr 16 do
Nr 62 i od Nr 15 do Nr 43
Ogrodzieniec ulice :
Słowackiego od Nr 1 do Nr 14 , Szkolna
Ogrodzieniec ulice :
Józefów , Kościuszki od Nr 192 do Nr 216 i od
Nr 79 do Nr 135 , Osiedle Elizy Orzeszkowej

640

1

660

1

580

1

611

1

569

1

632

1

862

1

894

1

546

1

3

4

5
6
7
8
9
10

Fugasówka , Markowizna
Sołectwo Ryczów
Ryczów Kolonia , Żelazko , Śrubarnia
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Podzamcze ulice :
Birowska , Krótka , Partyzantów , Piaskowa ,
Skałkowa , Wojska Polskiego Zuzanka ,
Zwycięstwa ,

576

1

12

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

454

1

695

1

442

1

595

1

13
14
15

Sołectwa: Giebło, Giebło Kolonia
Sołectwo Kiełkowice
Sołectwa :
Mokrus , Gulzów

BEZPŁATNA ZBIÓRKA ZUŻYTYCH OPON
Dnia 18.10.2012 r. Na terenie Gminy Ogrodzieniec zostanie przeprowadzona przez firmę ERGUM przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec bezpłatna zbiórka
zużytych opon do utylizacji.
Opony należy złożyć dnia 18.10.2012 r. do godziny 9.00:
w Ogrodzieńcu na Placu Targowym przy ul. Słowackiego, w Podzamczu na parkingu przy
ul. Partyzantów, w Gieble przy Remizie OSP, w Ryczowie przy remizie OSP.
Miejsca składania opon zostaną oznaczone tabliczką. Przypominamy o deponowaniu w
ww. punktach tylko opon. Składanie tam innych odpadów będzie skutkowało ukaraniem
mandatem.
Opony zostaną przekazane wyspecjalizowanej firmie „ERGUM”, posiadającej stosowne
zezwolenia na odbiór odpadów.
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Dom Pogrzebowy
G. Wałek, M. Bodziony

•
•
•
•
•
•
•
•

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

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Na terenie Gminy Ogrodzieniec zostanie przeprowadzona przez firmę REMONDIS Sp.
z o.o. przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec zbiórka zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych.
Do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy sprzęt AGD, telewizory, radioodbiorniki, komputery itp. - pełna lista sprzętu dostępna na stronie internetowej
www.ogrodzieniec.pl, natomiast odpady wielkogabarytowe to meble (wersalki, fotele,
meblościanki itp.).
W Ogrodzieńcu odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
należy wystawić przed posesję najpóźniej do godziny 8.00 dnia 10 października 2012.
Dnia 11 października 2012 r. odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny będą odbierane w miejscowościach: Podzamcze, Kiełkowice, Giebło Kolonia, Giebło, Mokrus, Gulzów, Żelazko, Śrubarnia, Ryczów, Ryczów Kolonia, Fugasówka
i Markowizna. Powyższe odpady należy wystawić w dniu zbiórki do godziny 8.00 w miejscowościach:
Podzamcze – na pobocze przy ulicach Wojska Polskiego i Krakowskiej,
Kiełkowice – na pobocze przy ulicy Turystycznej,
Giebło Kolonia – na pobocze przy ulicy Zawierciańskiej,
Giebło – na pobocze przy ulicach Edukacyjnej i Częstochowskiej,
Mokrus – na pobocze przy ulicy Leśnej,
Gulzów – na pobocze przy ulicy Młodzieży
Żelazko – na pobocze przy ulicy Turystycznej,
Śrubarnia – na pobocze przy ulicy Sosnowej,
Ryczów - na pobocze przy ulicach Ogrodzienieckiej i Basztowej,
Ryczów Kolonia - na pobocze przy ulicy 3-go Maja,
Fugasówka - na pobocze przy ulicach Poniatowskiego i Bzowskiej,
Markowizna – na pobocze przy głównej drodze.
Sprzęt należy wystawić, tak aby nie utrudniał ruchu drogowego oraz pieszego, a jednocześnie był dostępny dla pracowników firmy REMONDIS Sp. z o.o., którzy będą odbierać
ww. odpady.
Referat Przedsięwzięć Publicznych, Architektury, Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska

Sprzedam działkę budowlaną, uzbrojoną,
w Podzamczu ul. Turystyczna, (60zł za m2).
Tel. 512 802 931

Nasze pasje... podróże
Podróże są pasją wielu z nas
i mamy różne pomysły na
ich realizację. Jedną z nich
jest turystyka rowerowa. Ta
forma podróżowania daje
wiele możliwości – jest sposobem na aktywne spędzenie wolnego czasu i zarazem
pozwala zwiedzać wiele ciekawych miejsc, poznawać
ludzi i ich zwyczaje. Pozwala oglądać świat z bliska,
daje bezpośredni kontakt

z przyrodą. Taką formę podróżowania wybrali państwo
Urszula i Marek Dembowscy
z Ogrodzieńca, którzy w towarzystwie przyjaciół od kilku lat podróżują po Polsce i
Europie. W kolejnym numerze GO ukaże się materiał z
podróży do Rumunii i Serbii
przez Ukrainę. W ten sposób
chcielibyśmy rozpocząć cykl
artykułów podróżniczych,
fotorelacji, w którym autorzy

opiszą niezwykłe wyprawy
do ciekawych miejsc. Mamy
nadzieję, że znajdą się inne
osoby, mieszkańcy naszej
gminy, chcące podzielić się
wrażeniami ze swoich podróży. Zapraszamy naszych
Czytelników do przesyłania
artykułów. Wymiana wrażeń
może być dla innych inspiracją dla nietypowych form
spędzenia wolnego czasu i
rozwijania swoich pasji. (red)

12

GAZETA ogrodzieniecka

WRZESIEŃ 2012

Przygoda w Kiełkowicach

Dożynki powiatowe
W niedzielę, 9 września w Kroczycach
odbyły się XIII Powiatowe Dożynki, na
które przybyły delegacje z wszystkich
gmin powiatu zawierciańskiego. Naszą
Gminę na święcie plonów reprezentował
Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Mikulski wraz z KGW Ryczów, które zaprezentowało się z pięknym dożynkowym
wieńcem oraz wystąpiło w części artystycznej. Nie zabrakło występów na lu-

Park Przygody Jura to pierwsza tego typu
atrakcja, która powstała w naszym regionie przy prosperującym od ubiegłego lata
Ośrodku Wypoczynkowym Jura w Kiełkowicach. W jego obrębie znajduje się wioska indiańska z kompletnie wyposażonymi
namiotami indiańskimi tipi. Można tu posłuchać opowieści o szczegółach z życia
Indian i traperów, wziąć udział w grach i
zabawach rodem z Dzikiego Zachodu, a
dzięki profesjonalnym strojom i rekwizytom
poczuć się jak szeryf albo wódz indiański.

dową nutę, duże emocje budziła konkurencja, w której wyłoniono Gospodynię i
Chłopa Roku. Naszą Gminę w tej konkurencji reprezentowała Elżbieta Stanek
z Kiełkowic i zdobyła III miejsce, wykazując się w konkursach sprawnościowych
tj. uszycie poduszki na igły, wybieranie
fasoli z grochu i w konkursie z wiedzy
przyrodniczej.
JP

Atmosferę Dzikiego Zachodu zapewniają również konie znajdujące się na terenie
Ośrodka. W tym miejscu aktywnie spędzają czas dzieci, ale i nie tylko. Coraz częściej
gośćmi Parku Przygody są uczestnicy wycieczek oraz rodziny i zorganizowane grupy znajomych.
Ośrodek Wypoczynkowy Jura
ul. Turystyczna 103, Kiełkowice,
gm. Ogrodzieniec
http://www.osrodekjura.pl

KGW Ryczów

Elżbieta Stanek (pierwsza z lewej) w konkursie „Gospodyni Roku”

Sołectwa w obiektywie

ogrodzieniecka
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Centrum Ryczowa - odnowiona studnia
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