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Mieszkańcom Miasta i Gminy Ogrodzieniec życzenia zdrowych,
pogodnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów
w Nowym 2014 Roku
składają
Burmistrz Miasta i Gminy
Ogrodzieniec
Andrzej Mikulski

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu
Maria Lipka-Stępniewska

Radni
Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu

Drodzy Czytelnicy!
Z okazji świąt Bożego Narodzenia
składamy Wam życzenia zdrowia,
ciepła, radości i wszelkiej pomyślności.
Niech blask świec i śpiew kolęd pozwoli
zapomnieć o codziennych troskach,
a dobre słowa i uczynki zostaną z Nami
także po świętach,
przez cały Nowy Rok 2014.

Powyżej prezentujemy szopkę bożonarodzeniową, która wzięła udział w konkursie ogłoszonym w ramach obchodów 40-lecia Odzyskania Praw Miejskich przez Ogrodzieniec.
Autorami pracy są Ewa, Marcin, Kinga i Bartosz Markiewicz z Ryczowa. Wręczenie nagrody dla zespołu autorów szopki nastąpi w dniu 20 grudnia br. przed Koncertem Bożonarodzeniowym w MGOK w Ogrodzieńcu. Praca ujmuje swym autentyzmem i dbałością
o szczegóły. Na podkreślenie zasługuje fakt własnoręcznego wykonania wszystkich elementów.

Karty świąteczne ze zbiorów Marii Lipki - Stępniewskiej

Bożonarodzeniowa szopka

Pocztówki ze starego albumu

Redakcja Gazety Ogrodzienieckiej
Dyrektor i Pracownicy
MGOK w Ogrodzieńcu

2

GAZETA ogrodzieniecka

Radni pytają
W dniu 20 listopada br.
odbyła się sesja Rady
Miejskiej w Ogrodzieńcu, na której wpłynęły
następujące zapytania i
interpelacje radnych:
Zwracam się z prośbą
o zainstalowanie lustra
drogowego przy wyjeździe z ulicy Paderewskiego na ulicę Mostową. Jest tam problem z
widocznością podczas
wyjazdu, a gdy przyjdzie
okres zimowy będzie
jeszcze gorzej.
W imieniu mieszkańców
ulic Hanki Sawickiej,
Polnej oraz Władysława
Jagiełły chciałbym uzyskać informację na kiedy
będzie planowane położenie nakładek asfaltowych na tych krótkich
uliczkach.
Chciałbym
podkreślić, iż we wszystkich trzech przypadkach
jest już tam ułożona kanalizacja.
Czy można w jakiś sposób rozwiązać problem
zwężenia ulicy Bolesława Chrobrego. Działka,
która graniczy z tą drogą
jest niezagospodarowana, więc możne udałoby
się jakoś poszerzyć w
porozumieniu z właścicielem ten krótki odcinek
drogi.
Na posesji przy ulicy Słowackiego stoi podwójny
słup telefoniczny, który
jest nadłamany i przechyla się na jezdnię.
Mieszkańcy Ogrodzieńca pytają kiedy zostanie
rozebrany dom, przy ul.
Kościuszki naprzeciwko
Figury Św. Jana. Dom
stoi w opłakanym stanie.
Sołtysowi
Fugasówki
brakuje tabliczki z napisem „Sołtys” – proszę
o dostarczenie takiej tabliczki.
Proszę o interwencję w
Starostwie Powiatowym
w Zawierciu w sprawie
wysypiska śmieci, które
pojawiło się u zbiegu ul.
Kolejowej i Mickiewicza.
Na moją interpelację z
dn. 18.09.2013r. odpowiada Pan, że to nie jest
zadaniem Gminy tworzenie nowych miejsc
pracy i tutaj tzw. „ameryki” Pan nie odkrył, ale
nie odpowiedział Pan ilu
inwestorów przyciągnął
Pan do naszej Gminy za
te 11 lat urzędowania,
którzy w jakiejś części
rozwiązaliby
problem

bezrobocia i poprawiliby
przychody naszej Gminy.
Brak odpowiedzi jest o
realizacji zadań oświatowych zgodnie z art. 5a
ust. 4 Ustawy o Systemie Oświaty, jako organu prowadzącego dla
radnych Rady Miejskiej.
Dlaczego zlekceważył
Pan prośbę mieszkańców, popartą przez dziewięciu Radnych o ujęcie
w budżecie na 2014 rok
opracowania
studium
uwarunkowań do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
dla pozostałych sołectw:
Podzamcza, Giebła, Fugasówki, Giebła Kolonii, Kiełkowic, Mokrusa,
Gulzowa, Żelazka i Śrubarni.
Dlaczego nie podjęto
działań o przedłużeniu
oświetlenia ul. Morusy,
tłumaczenie w GO, że
brak jest tam chodnika
jest jakimś nieporozumieniem, ponieważ istniejące oświetlenie na
ul. Morusy jest od dawna mimo, że brak jest
chodnika.
Kiedy zostaną zamontowane lampy oświetlające boisko i basen przy
szkole w Podzamczu (są
słupy, na których można
te lampy zamontować).
Mieszkańcy ul. Bonerów
w Podzamczu, proszą
o uzupełnienie brakujących lamp, na tej ulicy.
Czy termomodernizacja
urzędu jest zakończona:
- jaki jest całkowity koszt
- ile wynosi dofinansowanie zewnętrzne.
Mieszkańcy chcą, aby
GO zajmowała się problemami mieszkańców
naszej Gminy i sposobem ich rozwiązywania
np. jak ograniczyć powiększającą się biedę
poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, naprawą dróg, rozwojem
turystyki, a nie promowaniem pana Burmistrza
za pieniądze podatników.
Odpowiedzi Burmistrza:
Zamontowanie lustra na
skrzyżowaniu ul.Paderewskiego i ul.Mostowej
jest uzasadnione i sprawa zostanie przekazana
do ZGK.
Położenie nakładki asfaltowej na ulicach (Sawickiej, Polnej, Jagiełły)
przez jeszcze jakiś czas
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nie jest możliwe, gdyż
wymaga to zabezpieczenia dużych środków
finansowych na dokumentację techniczną i
realizację inwestycji. W
projekcie przyszłorocznego budżetu zadanie
nie zostało uwzględnione. Inwestycja jest uzasadniona, lecz możliwe
będzie jej wykonanie w
latach następnych.
Wjazd na ul. Chrobrego z ul.Mieszka zostanie poprawiony - w tej
sprawie prowadziliśmy
rozmowy z właścicielami działki przylegającej
do skrzyżowania, którzy
wyrazili wstępną zgodę
na zbycie na rzecz gminy niezbędnego gruntu
na poszerzenie ul.Chrobrego.
Gmina nie jest uprawniona do napraw urządzeń
należących do przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego. Uszkodzenie
słupa energetycznego
należy zgłosić do TP S.A.
przez „błękitną linię”;
może to zrobić zarówno
osoba zainteresowana
jak i służby gminne. Na
skutek interwencji radnego wystosujemy pismo do właściciela sieci
o wymianę słupa.
Zdewastowany budynek
przy ul.Kościuszki naprzeciw figury św.Jana
nie jest mieniem gminnym. Za stan techniczny budynku odpowiada
właściciel, ale musimy
najpierw go ustalić. Jeśli
okaże się, że budynek
nie ma właściciela lub
trudno go będzie ustalić, gmina zabezpieczy
tymczasowo
otwory
okienne, by ograniczyć
zagrożenie.
Mamy w urzędzie nowe
tablice z napisem „sołtys” – zainteresowanych
sołtysów proszę o zgłoszenie się do pok.17 w
Urzędzie Miasta i Gminy.
Sprawa dzikiego wysypiska na Fugasówce
przy drodze powiatowej
zostanie przekazana do
Powiatowego Zarządu
Dróg w Zawierciu.
Interpelacje radnego z
Podzamcza w sprawie
inwestorów są klasycznym przykładem zapytań, na które nie ma
dobrych
odpowiedzi.
Cokolwiek by nie odpowiedzieć - i tak będzie
to dla radnego niezadawalające. Myślę, że
nie chodzi o uzyskanie
odpowiedzi, ale o to by
poprzez krytykę wywo-

łać negatywne odczucia
wśród
mieszkańców.
Mimo to podkreślę jeszcze raz: to czy ktoś chce
zainwestować w gminie
zależy od wielu czynników, m.in. od klimatu
inwestycyjnego, atrakcyjności terenów, lokalizacji,
ceny terenów,
potencjału kadrowego,
bliskości rynków zbytu i
wielu innych. Klimat do
inwestowania zależy w
dużej mierze od globalnej sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie,
a nie od bieżącej działalności gminy. Staramy
się zainteresować środowiska gospodarcze
naszymi terenami inwestycyjnymi, prowadzimy
intensywną
kampanię
reklamową oraz szereg
różnych działań zmierzających do ich zagospodarowania. W ostatnich
latach powstało kilka nowych podmiotów na naszym terenie. Są wśród
nich firmy różnych branż:
metalowej, budowlanej,
turystycznej i innych.
Zajmują się produkcją,
usługami i handlem.
Do 31 października organ wykonawczy gminy
przedstawia
sytuację
dotyczącą oświaty w
gminie oraz wyniki egzaminów szkół prowadzonych przez samorząd i z tego obowiązku
wywiązuję się. Plany i
raporty przedstawiałem
wielokrotnie na komisjach Rady, zapoznawałem również na bieżąco
radnych z sytuacją w
oświacie gminnej. Na
chwilę obecną, dzięki
właściwej w ostatnich latach polityce oświatowej
w naszej gminie, mamy
optymalną sić szkół,
szkoły są wyremontowane i bardzo dobrze
wyposażone, wywiązujemy się z obowiązków
nałożonych ustawami,
itp. Może należy przedstawić wyniki egzaminów gimnazjalnych i testów absolwentów szkół
podstawowych? Na następną sesję, jeszcze w
tym roku, przedstawię
te dane.
Przy opracowaniu projektu budżetu na rok
przyszły nie zlekceważyliśmy pisma od radnych
w sprawie przystąpienia do zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego. Radni
znają nasze dochody,
więc nie powinno dziwić,

że tego zadania nie ma
w projekcie budżetu. Nie
ma źródła sfinansowania tego wydatku, a bez
tego nie można ogłosić
przetargu na wykonawcę. Koszt opracowania
to ok.100 tys. zł. Jeśli w
trakcie przyszłego roku
pojawią się środki, radni
zdecydują, czy przeznaczyć je na remonty dróg,
czy na opracowanie studium.
Oświetlenie na Morusach. Na zebraniu była
mowa o ulicy Morusy
- ale nie ma potrzeby
dobudować tam oświetlenia, gdyż jego modernizację wykonał w
ostatnim czasie TAURON S.A. Jeśli chodzi o
oświetlenie wzdłuż drogi
wojewódzkiej, to sprawa nie jest tak prosta.
Konieczny jest projekt
oraz kilkadziesiąt - może
ponad sto tysięcy złotych na wykonawstwo.
Z funduszu sołeckiego
mieliśmy do dyspozycji
ok. 10 tys. zł, więc nierealna jest ta inwestycja.
Środki przewidziane dla
sołectwa nie przepadły
– wychodząc naprzeciw
innym postulatom zgłaszanym przez mieszkańców na zebraniu wiejskim – zmodernizowane
zostanie oświetlenie przy
Pl.Jurajskim.
Temat lamp oświetlających boisko szkolne i
basen przy SP w Podzamczu był poruszany
na zebraniu sołeckim,
ale żadnych działań nie
podjęto – nie przewiduje
się budowy dodatkowego oświetlenia. Podobnie jest z oświetleniem
ulicy Bonerów.
Prace związane z termomodernizacją budynku
urzędu zostały zakończone. Zakres robót
obejmował modernizację instalacji grzewczej,
wymianę okien oraz
docieplenie ścian zewnętrznych. Niestety z
powodu braku zgody na
wstęp do pomieszczeń
zajmowanych
przez
Bank Spółdzielczy z Zawiercia, nie wykonaliśmy
tam instalacji grzewczej
oraz pozostały w nich
stare okna. Wyremontowano też toalety, które
są dostępne na parterze
dla wszystkich. Koszt
remontu wyniósł ok. 570
tys. zł. - pokryty z własnych środków.
Zastrzeżenia radnego z
Podzamcza do Gazety Ogrodzienieckiej są

niesprawiedliwe. Nasze
czasopismo ma lokalny,
samorządowy charakter.
Zajmuje się wyłącznie
problemami mieszkańców, jest apolityczne,
publikowane teksty dotyczą naszych spraw i
tego, co jest ważne dla
naszej gminy. Duża popularność Gazety oraz
duża czytelność świadczą o wysokim poziomie i ujmowaniu przez
nią tematów aktualnych
dla naszej społeczności.
To co ukazuje się w Gazecie Ogrodzienieckiej
jest decyzją kolegium
redakcyjnego, którego
członkami są również
radni. Ja nie ingeruję w
teksty, nie uczestniczę w
posiedzeniach kolegium,
nie uzgadniam „promowania burmistrza za
pieniądze podatników”.
Proszę zapytać któregokolwiek z członków
kolegium, czy takie działanie z mojej strony miało kiedykolwiek miejsce.
Od 2002 roku Gazeta
nie jest narzędziem do
promocji burmistrza, ale
środkiem komunikacji z
mieszkańcami – bo tego
wymagają czytelnicy. Na
2. i 3. stronie, w każdym
numerze, zamieszczane
są informacje o pracy
samorządu gminnego.
Nie ma to jednak celu
promowania kogokolwiek - na tych stronach
znajdują się informacje
dotyczące obrad sesyjnych i podejmowanych
decyzji. Uwaga radnego jest niezrozumiała,
bo przecież sam będąc
kiedyś burmistrzem zamieszczał w GO w każdym numerze po kilka
tekstów, czasami na co
drugiej stronie, podpisanych jego imieniem i
nazwiskiem. Czy robił to
dla promowania własnej
osoby? Nie wiem, ufam,
że chciał raczej poinformować
mieszkańców
o ważnych wówczas
sprawach, tak jak jest to
praktykowane w bieżących numerach Gazety.
Jeśli chodzi o uwagę,
że „promocja” jest za
pieniądze podatników,
to potwierdzam: Gazeta
jest bezpłatna, wydawana ze środków budżetu
Gminy Ogrodzieniec.
Więcej informacji dotyczących uchwał oraz
protokół z posiedzenia
Rady Miejskiej w dniu 20
listopada 2013r. na BIP
Ogrodzieniec.

ogrodzieniecka GAZETA
z notatnika burmistrza...
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30 października w Szkole
Podstawowej w Podzamczu prowadzonej przez
Fundację
„Elementarz”
odbyło się ślubowanie
uczniów klasy pierwszej w
roku szkolnym 2013/2014.
Naukę w klasie pierwszej
rozpoczęło 10 uczniów.
31 października na ulicy Olkuskiej miało miejsce
spotkanie przedstawicieli
gminy, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach,
Powiatowego
Zarządu
Dróg w Zawierciu, wyko-

nawcy przebudowy drogi
i wykonawcy kanalizacji.
Powodem spotkania było
uszkodzenie
studzienki
kanalizacji deszczowej w
pobliżu skrzyżowania z ul.
Chrobrego. W czasie wizji
ustalono, że prawdopodobną przyczyną pęknięcia
obręczy studzienki kanalizacyjnej mogła być wada
materiału. W związku z tym
zobowiązano wykonawcę
kanalizacji deszczowej do
naprawy usterki. Prace zostały wykonane na począt-

ku listopada br.
4 listopada w Regionalnej Izbie Gospodarczej w
Katowicach miała miejsce
prezentacja terenów inwestycyjnych leżących w gminie Ogrodzieniec.
11-12 listopada w gminie
Ogrodzieniec odbyły się
uroczystości związane z
Narodowym Świętem Niepodległości. 11 listopada
w Kościele Parafialnym pw.
Przemienienia Pańskiego
w Ogrodzieńcu została odprawiona msza za Ojczyznę oraz złożono wieńce
przy Pomniku Poległych na
Cmentarzu Komunalnym w
Ogrodzieńcu. 12 listopada
w MGOK odbył się koncert
pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru szkolnego
Śpiewające Nutki oraz zespołów Seniorzy i Echo.
15 listopada odbyło się
spotkanie ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków, na którym omówiono aktualne prace przy
remoncie trasy zwiedzania
Zamku Ogrodzienieckiego
w Podzamczu oraz sprawy
związane z przyszłymi pracami konserwatorskimi.

Po „rewolucji” śmieciowej….
Minęło niespełna pół roku od przejęcia przez gminy obowiązku odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców. Zmian było sporo, wprowadzono segregację odpadów, utworzono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
i ustalono stawkę opłaty liczoną podobnie jak we wszystkich gminach powiatu
zawierciańskiego - od osoby. U nas zastosowano obniżoną stawkę dla gospodarstw domowych wieloosobowych – każda piąta i następna osoba gospodarstwa płaci 50% ceny usługi. Takie rozwiązanie jest korzystne dla budynków zamieszkałych przez rodziny wielodzietne, ale i osoby samotne ponoszą mniejsze
opłaty niż przed 1 lipca 2013r.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, aby opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana była na koniec kwartału, a nie „z góry”
(tak jak to miało miejsce w II półroczu bieżącego roku), z dniem 1 stycznia 2014
roku zmieniono terminy płatności za gospodarowanie odpadami:
za I kwartał 2014r. (miesiąc styczeń, luty, marzec) – termin płatności do 10
marca
za II kwartał 2014r. (kwiecień, maj, czerwiec) – termin płatności do 10 czerwca
za III kwartał 2014r. (lipiec, sierpień, wrzesień) – termin płatności do 10 września
za IV kwartał 2014r. (październik, listopad, grudzień) – termin płatności do 10
grudnia.
Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty w ratach miesięcznych, przy czym
okresem rozliczeniowym jest termin 10 marca, 10 czerwca, 10 września, 10
grudnia danego roku.
Wpłat należy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych lub u
sołtysów poszczególnych sołectw.
Ponadto nowością jest to, że w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 210 (plac firmy
REMONDIS) w każdą sobotę od godziny 8.00 do 19.00 działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w którym można zostawić te odpady,
które nie są odbierane bezpośrednio z posesji lub też jeśli pojawiły się na nieruchomości pomiędzy ustalonymi terminami odbioru. Jak wynika z informacji
przekazywanych przez przedstawicieli firmy prowadzącej punkt, cieszy się on
ogromnym powodzeniem wśród mieszkańców. Są warunki do tego, aby nie wy-

15 listopada w Śląskim
Urzędzie
Wojewódzkim
w Katowicach odbyło się
spotkanie podsumowujące
Europejskie Dni Dziedzictwa. EDD są uroczystościami ustalonymi przez
Komisję Europejską w
1994 roku, mającymi na
celu popularyzację i ochronę zabytków. Nasza gmina
od kilku lat włącza się w te
wydarzenia. W tym roku 7
września można było bezpłatnie zwiedzać gród na
Górze Birów. Całość wydarzeń związanych z EDD w
województwie śląskim koordynuje Narodowy Instytut
Dziedzictwa - Oddział Terenowy w Katowicach.
16 listopada odbyło się
spotkanie podsumowujące
sezon przez ogrodzienieckie koło Polskiego Związku
Hodowców Gołębi Pocztowych.
20 listopada w oddziale
przedszkolnym w Szkole
Podstawowej w Ryczowie odbyło się pasowanie
na przedszkolaka. Oddział
przedszkolny działa od 1
września br. i uczęszcza do
niego 24 dzieci.

22 listopada obchodzony
był Dzień Pracownika Socjalnego.
26 listopada w Centrum
Biznesu w Tychach odbyło się spotkanie środowisk
gospodarczych z przedstawicielami firm włoskich
zainteresowanych inwestowaniem w Polsce. Na spotkaniu Gmina Ogrodzieniec
prezentowała swoje tereny
inwestycyjne po byłej Cementowni „Wiek”.
28 listopada w MOK Zawiercie odbył się Przegląd
działalności
artystycznej
świetlic środowiskowych
powiatu zawierciańskiego.
W przeglądzie wzięli udział
wychowankowie świetlicy
działającej przy Gimnazjum
w Ogrodzieńcu z bardzo
udanym występem. Zespół
otrzymał okolicznościowy
dyplom od władz miasta
Zawiercia oraz okolicznościowe upominki.
W przyszłym roku przypada 70 rocznica pacyfikacji wsi Ryczów.
Trwają przygotowania do
organizacji
uroczystości. Nad ich przebiegiem
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czuwa komitet organizacyjny, w skład którego
weszli m.in.: Burmistrz
Miasta i Gminy - A. Mikulski, Przewodnicząca
Rady Miejskiej M. Lipka-Stępniewska, Radni
Rady Miejskiej – Z. Adamusińska i J. Grzesiak,
Proboszcz Parafii Ryczów
ks. M. Łabuda, dyrektor
MGOK - Dorota Cygan,
sołtys Ryczowa – Stefan Biedak, komendant
M-G ZOSP Henryk Karcz,
prezes OSP Ryczów Andrzej Żak, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Ryczowie Jarosław Górecki,
nauczycielka j. polskiego
SP w Ryczowie Bożena Feliszewska, redaktor
nacz. GO Joanna Piwowarczyk oraz działacz
społeczny Leszek Janus.
Honorowym
członkiem
komitetu jest p. Stefan
Kajdan, ostatni żyjący
uczestnik pacyfikacji i były
więzień KL Płaszów. W
organizację uroczystości
zaangażowany jest także
p. Piotr Smętek, którego
ojciec -śp.Wiktor Smętek
pochodził z Ryczowa i był
jednym z członków Społecznego Komitetu Pamięci i Czynu Ryczowian.

wozić starych niepotrzebnych rzeczy do lasu - teraz postępując ekologicznie i
zgodnie z prawem można zawieźć je do punktu i nieodpłatnie tam zostawić. W
PSZOK można zostawić np. stare meble, urządzenia, opony, odpady zielone,
plastik, szkło i wiele innych rzeczy, których nie chcemy przetrzymywać w domu
do czasu, kiedy zgodnie z harmonogramem odbierze nam je REMONDIS – w
każdą sobotę możemy zawieźć je do punktu.
Nowy system uczy nas postępowania zgodnego z obowiązującymi na całym
świecie zasadami ekologicznego działania. Wielką korzyścią z jego wprowadzenia jest bardziej czyste środowisko. W miejscach, gdzie co roku można było
znaleźć porzucone meble czy telewizory dziś nie powinno ich tam być. Nie opłaca się już nielegalnie pozbywać śmieci, bo i tak każdy z nas pokrywa koszty ich
odbioru. Dzięki temu każdy może z przyjemnością iść na spacer do lasu i cieszyć
się z czystego środowiska.
Mamy nadzieję, że jeśli jeszcze nie do wszystkich dotarło w jaki sposób postępować z odpadami, to wkrótce i oni dołączą do tych, którzy są „Eko”.
Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Zostaw swój podatek w Ogrodzieńcu!
Blisko 40% podatku dochodowego każdego z nas trafia do gminy, gdzie mieszkamy.
O tym gdzie jest kierowany podatek decyduje miejsce zamieszkania, a nie zameldowania
podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Wystarczy tylko złożyć formularz ZAP-3
(jednostronicowy) w Urzędzie Skarbowym w Zawierciu, ul. Leśna 8, żeby podatek pozostał w Gminie Ogrodzieniec.
Pieniądze z podatku dochodowego mieszkańców przeznaczone są na gminne inwestycje, utrzymanie szkół, przedszkoli, opiekę społeczną i inne zadania gminne.
Zostaw swój podatek tam, gdzie mieszkasz!
Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
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Coraz więcej promocji i zachęt do odwiedzenia Jury...
Kilka pytań do... Roberta Nierody, dyrektora Biura Związku Gmin Jurajskich

GO: W Internecie pojawił się ostatnio nowy film
przygotowany przez Dawno Temu Grup na zlecenie
Związku Gmin Jurajskich.
Proszę przybliżyć czytelnikom, co ten materiał
przedstawia i do kogo jest
skierowany.
Robert Nieroda: To nasza najdłuższa produkcja
filmowa. Trwała ona od
końca ubiegłego roku do
października br. (2013)
dzięki temu mamy w niej
wszystkie pory roku, jak i
wszelakie aktywności fizyczne, którymi możemy
cieszyć się na Jurze. Film,
o który Pani pyta, znajdujący się na naszym kanale YouTube, to prezentacja Szlaku Orlich Gniazd
i możliwości spędzenia
czasu w pobliżu jurajskich
zamków. Użyto w nim
najnowocześniejszej techniki filmowej oraz bardzo
zaawansowanego montażu. Ekipa filmowa miała na Jurze ponad 20 dni
zdjęciowych. Chcieliśmy
pokazać Jurę w sposób
nowoczesny i dynamiczny,
tak by oglądając ten film,
poczuć aktywny charakter naszego regionu. Film
ma zachęcić turystów do
aktywnego spędzania czasu na Jurze Krakowsko –
Częstochowskiej.
Ale ten jeden film to nie
wszystko, mamy przygotowanych jeszcze kilka
odsłon Jury Krakowsko-Częstochowskiej i sukcesywnie będziemy je publikować na naszym kanale
YouTube (wystarczy wpi-

sać w wyszukiwarkę „szlak
orlich gniazd”). Zdradzę
tylko, że w jednym z filmów
będzie o Jurze opowiadała
Pani Krystyna Czubówna.
GO: Wcześniej pojawiła
się tzw. aplikacja mobilna
Szlakiem Orlich Gniazd.
Co to jest i kto może z niej
skorzystać?
R.N.: Aplikacja mobilna to
nic innego jak przewodnik
turystyczny, który możemy pobrać na swój telefon
bądź tablet i zwiedzać z
nim Jurę Krakowsko –
Częstochowską. Aplikacja
wyposażona jest w mapę
turystyczną, z zaznaczonymi obiektami, do których trzeba dotrzeć. Dzięki
sygnałowi GPS jesteśmy
odpowiednio kierowani do
nich. Po dotarciu w pobliże obiektu pokazuje się
jego charakterystyka, opis,
ew. ścieżka zwiedzania.
Aplikacja jest też swoistą
grą – jeśli turysta odwiedzi
wszystkie obiekty i przyjdzie z taką aplikacją do
Związku Gmin Jurajskich,
będą czekały na niego nagrody w postaci publikacji
książkowych.
Aplikacja
jest bezpłatna i jest ona
dostępna do pobrania z
naszej strony internetowej
www.jura.info.pl . Obecnie
po Jurze mobilnie mogą
się poruszać te osoby,
które mają telefony wyposażone w system operacyjny Windows Phone
i Windows 8. Zachęcam
również do wejścia na
specjalnie przygotowany
profil naszej aplikacji mobilnej na facebooku www.

facebook.com/AplikacjaSzlakOrlichGniazd
GO: Czyli ZGJ w pełni korzysta i zagospodarowuje
obszary wirtualne, tj. Internet, urządzenia mobilne.
Ale wasze stowarzyszenie
słynie także z działalności
wydawniczej - publikacje,
foldery, przewodniki , albumy. Proszę powiedzieć co
nowego wydaliście?
R.N.: To prawda, coraz
więcej promocji i zachęt do
odwiedzenia Jury dajemy
w tzw. sieci, co nie zmienia
faktu, iż naszym celem jest
to, by turysta przyjechał
osobiście na Jurę i na własnej skórze odczuł uroki
tego regionu. Wspomnę
czytelnikom, że w 2012r.
Szlak Orlich Gniazd zdobył Złoty Certyfikat Polskiej
Organizacji Turystycznej,
osiągając tym samym miano najlepszego produktu
turystycznego w Polsce.
Nie zapominamy też o promocji w realnym świecie i
wydawnictwa są jej głównym elementem, również
w tym roku udało nam się
opracować i wydać kilka
dobrych przewodników i
informatorów o Jurze Krakowsko Częstochowskiej.
Album Jurajskie Wędrówki: nakład 2000 szt. Jura
Krakowsko Częstochowska – przewodnik z mapami: nakład 2000 szt. Atlas
Rowerowy Jury Krakowsko –Częstochowskiej: nakład 2000 szt. Przewodnik
Szlak Orlich Gniazd wersja
polska: nakład 6000 szt.
Przewodnik Szlak Orlich
Gniazd wersja angielska:
nakład 2000 szt. Jura Krakowsko – Częstochowska
– przewodnik z projektu
informacji
turystycznej:
nakład 35.000 szt. Mapa
Jury Krakowsko - Częstochowskiej z projektu
informacji
turystycznej:
nakład 35.000 szt. Nasz
album zdjęciowy Jurajskie
Wędrówki z fotografiami
Tomasza Gębusia został
nagrodzony podczas targów turystycznych Tour
Salon w Poznaniu wyróżnieniem przyznanym przez
miesięcznik
turystyczny
Poznaj Swój Kraj.
GO: Jest koniec roku. Na
pewno był to rok udany
dla ZGJ, a jakie są plany na przyszłość? Co w
roku 2014? Czy może Pan
zdradzić, jakie działania
promocyjne Związek będzie podejmował?

R.N.: Tak, ten rok był bardzo udany dla naszego
stowarzyszenia, aczkolwiek bardzo pracowity,
pozwoli Pani, że powiem
jeszcze o kilku bardzo
ważnych
działaniach
Związku Gmin Jurajskich,
jakie miały miejsce w tym
roku. Promocja Jury Krakowsko - Częstochowskiej
na 10 międzynarodowych
targach
turystycznych:
Łódź, Wrocław, Poznań,
Warszawa 2x, Katowice,
Szczecin, Berlin, Utrecht,
Kijów. Ogólnojurajska promocja outdorowa na autobusach w Warszawie.
Promocja była realizowana
w dniach 15.04-15.05.13r.
na 20 autobusach linii
175, jednej z najbardziej
popularnej linii autobusowej, kursującej na lotnisko
przez samo centrum Warszawy. Autobusy kursowały z częstotliwością co
około 15 min. Promocja
internetowa na portalach
www.voyage.pl i www.
ckm.pl Kampania internetowa przeprowadzona w
dniach 26.08-31.10.2013r.
obejmująca
organizację
konkursów, formatów displayowych i advertoriali,
w trakcie której pokazaliśmy Szlak Orlich Gniazd
jako miejsce, które trzeba
odwiedzić, wywołaliśmy
potrzebę zgłębienia wiedzy na temat Szlaku Orlich
Gniazd oraz zainteresowa-

liśmy użytkowników do zapoznania się ze skarbami,
niekoniecznie do końca
spenetrowanego Szlaku
Orlich Gniazd. Kampania
podzielona została na dwa
etapy i skierowano ją do
dwóch grup odbiorców:
I GRUPA MŁODZI poszukujący przygody.
II GRUPA Rodziny w poszukiwaniu miejsca na miłe
spędzenie czasu z historią
Szlaku Orlich Gniazd. Zwycięzcy zostali nagrodzeni
weekendowymi pobytami
na Jurze Krakowsko –
Częstochowskiej.
Mieliśmy promocję Jury na
łamach wydawnictwa Podróże oraz cykl audycji w
Radiu PIN
Zorganizowaliśmy cykl wystaw w centrach handlowych pokazujących Jurę
w barwach nocy, nocna
Jura odwiedziła Łódź,
Częstochowę, Sosnowiec,
Katowice, Bytom, Zabrze,
Gliwice,
Bielsko-Białą,
Rybnik.
Postawiliśmy przy wszystkich obiektach Szlaku
Orlich Gniazd tablice informujące turystów o najbliższych atrakcjach oraz
zawierające mapę szlaku.
Wymieniliśmy
ubezpieczenia (ringi, stanowiska
zjazdowe) na ponad 200
drogach wspinaczkowych
– nowe ubezpieczenia pojawiły się m.in. w Ryczowie.

No i wreszcie rozwój informacji turystycznej – zainstalowaliśmy na Jurze
infokioski (cztery w Gminie
Ogrodzieniec)
wykonaliśmy kilkadziesiąt audio
wycieczek oraz przekazaliśmy punktom IT urządzenia do ich odtwarzania
(swoje audio wycieczki
posiada również Zamek
Ogrodzieniecki, Góra Birów, jest też przejście z
Zamku na Górę Birów będzie można je bezpłatnie wypożyczyć w kasie
Zamku).
W 2014 roku mamy zaplanowane wydanie przewodnika po jurajskich
podziemiach, czyli po tych
jaskiniach i innych podziemnych obiektach, do
których można bezpiecznie wejść. Opracowanie i
wykonanie aplikacji mobilnej Jury na urządzenia
z systemem android, odsłonę nowej wersji portalu www.orlegniazda.pl,
uczestnictwo w co najmniej 8 targach turystycznych, promocję wystawy
Barwy Jurajskich Nocy w
województwie małopolskim i wiele jeszcze mniejszych i większych działań
promocyjnych, aby turystów na Jurze było coraz
więcej.
GO: Dziękuję za rozmowę
i życzę dalszych owocnych
działań promocyjnych.
R.N.: Ja również dziękuję
za rozmowę i chciałbym
w imieniu Związku Gmin
Jurajskich złożyć Czytelnikom „Gazety Ogrodzienieckiej” serdeczne życzenia zdrowych i pogodnych
świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym
Roku 2014.
Rozmawiała
Joanna Piwowarczyk
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Przegląd
świetlic

Świetlicowe mikołajki

Blisko 1,5 miesięczne przygotowania wychowanków
Świetlicy Środowiskowej,
zaowocowały ich udziałem
w XI Przeglądzie Kulturalnym Świetlic Środowiskowych. Koncert finałowy
odbył się 28 listopada 2013
roku w MOK – u w Zawierciu. Temat przewodni tegorocznego przeglądu brzmiał:
„Zakochani są wśród nas”.
Wychowankowie zaprezentowali utwory: „Pan i pani”
Ani Wyszkoni, ”A wszystko
to…” Ich Troje oraz „Nie ma
nas” Patty. Na scenie pokazała się para młoda, taniec z
pałkami, wstążkami, a także
taniec w parach.
Prezentacja została wysoko oceniona, o czym
świadczyły gromkie brawa,
którymi publiczność nagrodziła nasz występ. Wychowankowie zostali także
nagrodzeni „Dyplomem” za
„(…) dostarczenie wielu artystycznych wrażeń” oraz
profesjonalnym zestawem

Ponieważ byliśmy bardzo
grzeczni św. Mikołaj odwiedził naszą świetlicę już
5 grudnia. Oczywiście w
jego worku znalazło się
mnóstwo słodkości dla
każdego z wychowanków.
Trzeba było tylko powiedzieć wiersz, zaśpiewać
piosenkę lub opowiedzieć
dowcip. Mikołaj przybył do
nas ze swoimi pomocnikami tzn. Elfem i Panią Mikołajową (firma „Katilandia”),
którzy to zaprosili wszystkich do wspólnej zabawy.
W zbiorowym szaleństwie
uczestniczył także św. Mikołaj.

malarskim (sztalugi, farby).
Udział w przeglądzie pozwolił wychowankom na
zaprezentowanie
swoich
umiejętności (a mają ich
niemało!), a także stał się
okazją do występu na dużej
scenie, co było dla nich nie
lada przeżyciem.
Pragniemy gorąco podziękować wszystkim tym, którzy pomogli nam w realizacji
tego przedsięwzięcia. Dziękujemy:
Komisji ds. Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za sfinansowanie materiałów na
stroje dla występujących,

Pani Małgorzacie Jurczak
z Zawiercia – za bezpłatne uszycie kostiumów dla
wychowanków, Panu Mariuszowi Malinowskiemu z
Ogrodzieńca – za wykonanie rekwizytów do tańca,
Firmie „CAR-BIS” Sebastian
Mroziński, która dzięki staraniom
„Stowarzyszenia
Szansa w Zawierciu”, zapewniła bezpłatny przewóz
wychowanków na przegląd
oraz wszystkim tym, którzy
trzymali za nas kciuki.
Anna Jurczak
wychowawca świetlicy
środowiskowej

Jesienny powiew świeżości
15 listopada br. w ogrodzienieckim
MGOK-u, jak głosiły zapowiedzi rozwieszone w zaułkach miasta, miało
powiać jesienną świeżością doznań i
powiało. Odrodzony, rodzimy zespół
Marzenie w nowym składzie dał czadu. Wielbicielom poezji śpiewanej i
miłośnikom dobrej muzyki, członkowie
tego zespołu są dobrze znani. Ale, co
zasługuje na szczególną uwagę, to
fakt, że na naszych oczach wyrosło
nowe utalentowane muzycznie pokolenie, odważnie wkraczające w inny
muzyczny wymiar. Wymieńmy tych
wspaniałych młodych ludzi. Oto Sebastian Nawara i Krzysztof Dreliszek,
dla których gitara wydaje się nie mieć
tajemnic, a jeśli jeszcze muszą popracować, to tym bardziej trzeba ich
rozgrzać pełnym uznania przyjęciem.
Osobne gratulacje należą się Barbarze
Rymarowicz, mieliśmy bowiem przyjemność posłuchać dobrego wokalu

miejscami nasyconego liryzmem. A
wszystko to dzięki Markowi Woźniakowi, instruktorowi muzyki w naszym
MGOK-u, który umie rozpoznać talent młodego człowieka i pokazać mu
właściwą ścieżkę możliwości. W koncercie znalazły się obok starych przebojów z repertuaru Starego Dobrego
Małżeństwa, ale w nowych aranżacjach, zupełnie nowe przeboje, które
złożyły się na klimat tchnący świeżością, powiewem młodości, wyraźnie
przeczący jesiennej zadumie. Do tego
nastrojowe oświetlenie sali, migotanie
płomyków świec i poddający się rytmowi muzyki słuchacze.
No cóż, nic tak nie jednoczy, nic tak
nie wprawia w dobry nastrój, jak dobra muzyka i widok młodych zapaleńców, którzy głosem i dźwiękami gitary
potrafią oddać własne myśli i uczucia.
Dziękujemy.
Alicja Kmita-Żak

Za organizację świetlicowych „Mikołajek” oraz sfinansowanie paczek dziękujemy „Stowarzyszeniu
Szansa w Zawierciu”.
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Anna Jurczak
wychowawca świetlicy
środowiskowej

Wieczór Andrzejkowy z Zespołem ECHO
W czwartek 28 listopada 2013r. o godz. 17.00
w sali MGOK w Ogrodzieńcu odbył się koncert okolicznościowy pt.
„Andrzejkowe Czary-Mary” w wykonaniu Zespołu
Echo. W programie koncertu znalazły się znane i
lubiane utwory m.in. „Que

sera, sera”, „Wspomnienie znad morza”, „Bajka”,
„O wróżko czarodziejko”,
„Ore Ore” oraz przysłowia
i przypowiastki związane
z wróżbami andrzejkowymi. Spotkanie upłynęło
w atmosferze wspólnego
śpiewania, niezapomnianego nastroju w blasku

Szkolny konkurs
9 grudnia 2013 r. w Szkole
Podstawowej w Ryczowie
odbył się Konkurs Recytatorski wierszy Juliana
Tuwima w związku z ob-

chodzonym Rokiem Tuwimowskim. W konkursie
wzięli udział uczniowie klas
0-III. Laureatami konkursu
zostali: oddział „0” – Olga

świec z unoszącym się
zapachem wosku. Wieczór podsumowała pani
Wanda Kwasecka –
mieszkanka Ogrodzieńca,
wspaniałym
wierszem,
który zainspirowany był
utworami w wykonaniu
Zespołu „ECHO”.
Marta Bejgier

Jełowicka, klasa I – Daniel
Szota, Kacper Pokwiczał,
klasa – III Aleksandra Joniec, Bartłomiej Chwiećko,
Jakub Lipa i Kamil Królikowski. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia i nagrody.
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Na zbliżające się święta Bożego Narodzenia i Nowy 2014 Rok
całej Braci Strażackiej wraz
z Rodzinami moc serdecznych życzeń
sił i zdrowia do pełnienia zaszczytnej
służby przy ratowaniu ludzkiego
życia i mienia
wsparte opieką św. Floriana
Składają:

KOMENDANT
PREZES
Zarządu Oddziału
Zarządu Oddziału
Miejsko – Gminnego
Miejsko – Gminnego
Związku OSP RP w Ogrodzieńcu Związku OSP RP w Ogrodzieńcu
dh Henryk Karcz
dh Andrzej Mikulski
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Wam wszystkim marzeń spełnienia
smacznego karpia,
tłustego śledzia,
barszczu czerwonego
a pod choinką prezentu pięknego.
Szczęścia zdrowia i radości,
Niech na Waszych twarzach
Uśmiech zawsze gości
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku 2014
Dla Mieszkańców gminy Ogrodzieniec
życzą Strażacy OSP Kiełkowice

Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy.
Z całego serca życzę, by był on wypełniony spokojem, radością
oraz rodzinnym ciepłem i miłością.
Na wszystkie dni nadchodzącego roku życzę Państwu dużo
zdrowia, szczęścia i wiele pomyślności na co dzień.
Z wyrazami najwyższego szacunku
i życzeniami najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku

W jednym ze swoich wierszy napisałam, że „we mnie
jest Ogrodzieniec”. Niektórzy mogli zinterpretować to
jako egzaltację, jednak tak
nie jest. Gdy patrzę wstecz,
prawie całe moje życie było
i jest związane z tym miejscem na Jurze. Przeszłość
miasta przemawia do mojej wyobraźni, która nieustannie drążona, odkrywa
szczegóły z perspektywy
czasu nabierające nowego znaczenia. Dotyczy to
ludzi i miejsc. Tak jest z
wewnętrznym wspólnym
podwórkiem na styku ulic
Sienkiewicza i Bzowskiej,
patrząc od strony remizy w
głąb. Naszkicowałam układ
domostw tego podwórka
przed umówionym spotkaniem z ostatnią żyjącą
mieszkanką tej enklawy,
panią Henryką Nowakowską, zd. Piątek. Wjazd na
podwórko od strony Sienkiewicza był między Rokitami i Wójciakami i należał do
Heleny i Józefa Szwejów i
brata Heleny, Antoniego
Kajdańskiego. Ich przydomowy ogródek przylegał do
posesji Rokitów, a jednoizbowy dom z komorą, sienią i obórką mieścił się już

od strony Bzowskiej. Naprzeciw ich posesji stał domek z ogródkiem Marianny
i Wojciecha Urbańskich.
Za ich domem ciągnął się
sad należący do Szwejów ze stodołą od strony
Mickiewicza. Ze Szwejami
graniczyła posesja cioci
Anieli, wdowy po Marcinie
Smętku, która wjazd miała
od strony Bzowskiej. Wąski
pas ziemi dzielił tę posesję
od jednoizbowego domku
z sionką i obórką Stefana i
Romana Janusów, synów
moich pradziadków Marianny z Kudelów i Antoniego. Janusowie mieli wjazd
na podwórko od strony
Bzowskiej. Tam również
stała ich synów stodoła.
Niejako w środku mieściła
się studnia Józefy i Jana
Piątków, którzy wjazd mieli
od Bzowskiej. Jak wspomina pani Henryka, studnię
bito w 1939 roku tuż przed
zbliżającym się frontem. Z
powodu ostrej strzelaniny
Tadeusz Kajdański zrezygnował z włożenia ostatniej
dryny (krąg do studni), bo
zrobiło się niebezpiecznie.
Wody w studni było zawsze
mało. Do domostw dowożono w beczkach wodę ze

Stoku. Zimą często na sankach. Chodziło się też do
Stoku płukać bieliznę.
Interesowało mnie , jak ludzie żyli na tak małej powierzchni zielonej zajeżdżonej środkiem wozami z
konnym zaprzęgiem i zadeptanej przez ludzi, którzy
tędy chodzili na skróty. Znałam to podwórko, bo jak teraz dzięki wydanemu albumowi „Ogrodzieniec portret
miasta i mieszkańców”, w
którym jest zdjęcie ze Świniuszki oraz zdjęciu z ojcem
na Bzowskiej, mogę wnioskować , że pomieszkiwałam w domku Janusów z
rodzicami około 1950 roku.
Później chodziłam tam do
wujka Romana, jak przyjeżdżał z Nysy. Lubiłam go,
bo umiał wymyślać zabawy.
Pani Henryka też wszystko
pamięta i często wspomina. Tę małą społeczność
łączyły bliższe i dalsze koligacje rodzinne, codzienna
obecność, prace w ogródku i w obejściu. Bywało, że
w czasie wytężonych prac
jeden wchodził na drugiego. Nic nie mogło się ukryć.
Domy od wewnątrz były
zamykane na zasuwy, a od
zewnątrz na skoble, potem
dopiero kłódki. Czasem, jak
to wśród ludzi, dochodziło
do spięć, ale skazani na życie obok siebie musieli żyć

Wszystkim naszym Czytelnikom,
Przyjaciołom i Sympatykom pragniemy
złożyć najserdeczniejsze życzenia:
zdrowych, spokojnych i radosnych
świąt Bożego Narodzenia.
Niech los pomaga
Państwu zrealizować wszystkie plany
i spełnić nawet te najskrytsze marzenia
tak, abyście w każdej chwili
mogli odnajdywać szczęście.
Dyrekcja i Pracownicy
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ogrodzieńcu

Zbigniew Meres
Senator RP

Wspólne podwórko

Niech ten wyjątkowy, świąteczny czas
będzie przepełniony spokojem
radością i życzliwością,
a nadchodzący 2014 rok przyniesie wiele
sukcesów i pomyślności.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku 2014
życzą Sołtysi Gminy Ogrodzieniec

zgodnie, bo było to najlepsze lekarstwo po trudach i
znojach dnia codziennego.
Pani Nowakowska potwierdziła również i to, co
zapamiętałam, że rodzinne
związki darzono szczególnym szacunkiem nawet
do czwartego, piątego pokolenia, jakby na przekór
dzisiejszemu pojmowaniu
rodziny, kiedy w drugim i
trzecim pokoleniu więzi rodzinne nie zawsze są pielęgnowane.
Nasza teraźniejszość rozwija się w odwrotnym kierunku. Wewnętrzne wspólne
podwórka zniknęły i zatraciły się w pamięci wraz z
tymi, którzy odeszli. Zdjęcia
ze wspomnianego albumu
i naszych rodzinnych zbiorów wskrzeszają minione
dni, jakże inne od teraźniejszości, gdzie każdy żyje
we własnym świecie, nie
wychodząc z domu. Może
to sentyment, ale mnie brakuje tej wspólnej otwartej
przestrzeni, spotkań „na
chałupkach” i polnych ścieżek wśród zbóż i innych
zasiewów. Brakuje dawnej
bliskości między ludźmi.
Podobno „śnić to żyć dłużej”, więc śnię. Kończąc,
dziękuję pani Henryce za
spotkanie i wspominki.
Alicja Kmita-Żak

***
Jeszcze raz zobaczyć stary dom
łuk nieba nad kominem
jaskółkę śmigłą pod dachem
w uwitym gnieździe
Wrócić jak z dalekiej podróży
przyspieszonym biciem serca
objąć przytulić napełnić
pieśnią własnej mowy
rozpoznać dotyk
cierpliwej dłoni
żadnych wymówek
że późno
a tak czekali
W dogasającym płomieniu westchnienia
twarze ich widzę w lustrze łzy
sierpień 2013
Alicja Kmita-Żak

Składam serdeczne podziękowania dla
funkcjonariuszy Komisariatu Policji w
Ogrodzieńcu – Lecha Goncerza
i Tomasza Ptasińskiego za szybkie
ujęcie sprawcy kradzieży w moim
domu i odzyskanie
skradzionego mienia.
Henryka Szlachta
z Giebła Kolonii

ogrodzieniecka GAZETA
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Wspomnienie o księdzu kanoniku

Bogusławie Bodzionym

Zapamiętamy Cię księże Bogusławie jako
radosnego i pełnego dziecięcej ciekawości
chłopca. Później młodzieńca, który podejmuje najważniejszą w życiu decyzję i postanawia poświęcić się pracy w Winnicy
Pańskiej.
Lata przygotowań do tego zajęcia owocowały rozwojem Twojej osobowości, wraż-

liwości na ludzkie cierpienia i problemy, a
zdobyta wiedza umacniała Cię w przekonaniu, że praca dla Boga i ludzi to pełnia
Twojego szczęścia.
Nigdy nie zapomnimy radosnych, szczęśliwych i wzniosłych chwil w dniu Twoich
Prymicji. Serce rosło, a oczy pełne łez od
emocji i niepojętego uniesienia oraz uwielbienia Stwórcy były naszym udziałem.
Możliwość doświadczenia takich przeżyć
zawdzięczamy Tobie.
Twój pełen ciepła i serdeczności uśmiech,
słowa powitania z serca płynące działały
na nas jak balsam. Taki obraz pozostanie z
nami na zawsze.
Niech słowa Zbigniewa Szczębary będą
nam pociechą:
„A nam przybitym żałobą – nie płaczmy –
uwierzyć trzeba,
Że to z rozkazu Bożego na krótki okres
chwili
Odchodzisz, by wartę szczytniejszą zaciągnąć u bramy nieba,
Bo tam miejsce dla takich co wiernie Bogu
służyli”.
Sąsiadka Marianna Guzik z rodziną.

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele
serca i życzliwości, uczestniczyli we mszy Św. pożegnalnej i pogrzebowej i odprowadzili
na miejsce wiecznego spoczynku Śp. Ks. Kan. Bogusława Bodzionego serdeczne podziękowanie:
Ks. Biskupom z diecezji kieleckiej, sosnowieckiej, radomskiej oraz płockiej, Ks. Dziekanowi ze Skały, Ks. Krzysztofowi Włosowiczowi, Księżom z Roku Kursowego, Ks.
Proboszczowi z Ogrodzieńca, Księżom i rodzinom z Austrii, Parafianom ze Sycylii we
Włoszech, pozostałym Kapłanom licznie zgromadzonym, biorącym udział w koncelebrze mszy Św., Siostrom Zakonnym Jadwiżankom z Katowic – Bogucic i Kielc i Karmelitankom z Wolbromia, Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Radnym Rady
Miejskiej w Ogrodzieńcu, Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała, Radnym Rady Miejskiej
w Skale, Starostwu Powiatowemu w Krakowie, Pracownikom Urzędu MiG Ogrodzieniec, OPS Ogrodzieniec, ZGK Ogrodzieniec, Straży Pożarnej w Ogrodzieńcu, Strażom
Pożarnym z parafii Smardzowice, Parafianom ze Smardzowic i Krajna, Rodzinie bliższej i dalszej, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym, Gronu Pedagogicznemu z dziećmi
i młodzieżą ze szkół z parafii Krajno i Smardzowice, koleżankom i kolegom z LO w
Pilicy rocz. 1978, Zakładowi Pogrzebowemu w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki, Zakładowi „Charon” z Cianowic, Hospicjum Domowemu Sióstr Albertynek w Miechowie.
Rodzina Bodziony i Krupa

BIBLIOTEKA POLECA
Na zimowe wieczory Miejsko - Gminna Biblioteka
Publiczna w Ogrodzieńcu ma do zaoferowania
następujące propozycje książkowe dla Naszych
Czytelników.
Pierwsza z nich to: Anna Ficner-Ogonowska „Zgoda na
szczęście” Hania już wie, że
Mikołaj jest jej wymarzonym
mężczyzną i że chce z nim
dzielić życie. Uwielbia, gdy
ukochany budzi ją czułymi
pocałunkami i podaje śniadanie do łóżka.
Jednak na ich drodze oraz
drodze ich najbliższych
wciąż pojawiają się przeciwności.

Na szczęście w tych dramatycznych sytuacjach nie
brak osób, które są gotowe
ich wesprzeć.
Takie są chociażby ciocia
Anna - pełna energii, a przy
tym troskliwa i wyrozumiała,
a także Pani Irenka, nadzwyczajna w swej dobroci kobieta, która tym razem odegra
wyjątkową rolę... Czy Hania
odważy się wyjawić długo
skrywaną prawdę, która cał-

kowicie odmieni jej życie?
Czy Mikołaj wreszcie usłyszy
„i że cię nie opuszczę aż do
śmierci”?
Los wciąż nas zaskakuje, ale
tylko od nas zależy, czy pozwolimy szczęściu zagościć
pod naszym dachem. Ta
historia czekała na Ciebie rozkoszuj się nią i zapomnij
o całym świecie! Autorka
„Zgody na szczęście”, Anna
Ficer-Ogonowska, jest nauczycielką, mężatką i mamą
dwójki dzieci. Jej pierwszą
powieść „Alibi na szczęście”
mąż wysłał potajemnie do
wydawnictwa. Książka błyskawicznie podbiła serca
wszystkich czytelniczek i
trafiła na listy bestsellerów.
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Nie zapominajcie o wczorajszych snach...
Na pocztę mailową Redakcji GO został nadesłany list od ks. Stefana Duszy, byłego wieloletniego dyrektora Wydawnictwa Pallottinum w Poznaniu, w którym nadawca zawarł
swoją opinię na temat ostatnio wydanego albumu pt. „Ogrodzieniec portret miasta i
mieszkańców”. Poniżej zamieszczamy treść listu.
Szanowni Państwo
Uprzejmie potwierdzam odbiór przesyłki zawierającej książkę „Ogrodzieniec portret miasta i mieszkańców”. Jestem pełen uznania dla pracy Zespołu i pani Marii Lipki-Stępniewskiej. Podkreślić trzeba doskonałą merytoryczną treść i stronę edytorską na bardzo
wysokim poziomie prezentowanego albumu. Jest to wielki wkład w historię „małych ojczyzn”. Dla wszystkich jest zachętą do patriotycznego traktowania historii najbliższej sercu. To przy tej okazji warto wrócić myślami do słów Adama Asnyka. Oby młodzi pamiętali
o przesłaniu tego wspaniałego albumu.
Do młodych
Szukajcie prawdy jasnego płomienia!
Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg...
Za każdym krokiem w tajniki stworzenia
Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia,
I większym staje się Bóg!
Choć otrząśniecie kwiaty barwnych mitów,
Choć rozproszycie legendowy mrok,
Choć mgłę urojeń zedrzecie z błękitów,
Ludziom niebiańskich nie zbraknie zachwytów,
Lecz dalej sięgnie ich wzrok.
Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach...
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
Przyszłości podnoście gmach!
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!
Ze światem, który w ciemność już zachodzi
Wraz z całą tęczą idealnych snów,
Prawdziwa mądrość niechaj was pogodzi I wasze gwiazdy, o zdobywcy młodzi,
W ciemnościach pogasną znów!
Z wyrazami szacunku, a z okazji bliskich świąt Bożego Narodzenia najlepsze życzenia
bożonarodzeniowe
... Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław Ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami!
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami
Ks. Stefan Dusza
Nestor Wydawców Katolickich
Kolejną
propozycją
jest: Zbigniew Korpolewski „Hanka Bielicka.
Umarłam ze Śmiechu”
- Wspomnienia, Anegdoty, Niepublikowane
Monologi
Autor z właściwym
sobie poczuciem humoru przedstawia
jedną z najwybitniejszych artystek polskiej sceny. Opisuje
jej życie zawodowe,
drogę do wielkiej
kariery, trudne wybory sceniczne, a
potem okres, w
którym niepodzielnie królowała na polskiej
scenie. Autor pisze także o

osobistym Pani Hanki – o jej charakterze,
upodobaniach i rozterkach, o relacjach z mężczyznami i oczywiście o
jej niekłamanej miłości
do kapeluszy. Książka
to hołd dla wielkiej artystki, którą tak bardzo
pokochała polska widownia, ale też utrzymana w
lekkim tonie refleksja nad
sztuką kabaretu i miejscem dobrego humoru w
kulturze.
Serdecznie zapraszamy
wszystkich do odwiedzania i korzystania ze zbiorów
Naszej Biblioteki.
dotychczas
ukrytym za kulisami życiu

Justyna Pilarczyk
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wesela
komunie
chrzciny
imprezy okolicznościowe

Catering na święta oraz imprezy!
Dostarczymy do Państwa na wszystkie okazje zarówno
dania gorące jak i zimną płytę np.:
pierogi, dania z ryb, udźce z dzika lub wieprzowe pieczone
w całości, dania mięsne, sałatki, przekąski itp.

Dom Pogrzebowy
G. Wałek, M. Bodziony

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

Najtańsze kompleksowe usługi pogrzebowe
Zasiłek pogrzebowy wypłacany od ręki
Sala pożegnań
Bezpłatna chłodnia
Kopanie grobów, wykonywanie piwniczek
Do każdego badania zestaw prezentów niezbędny
dla Twojego samochodu.

Z A K Ł A D

P O G R Z E B O W Y

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

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

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

Zaginął kot!
Mieszkaniec Katowic za naszym pośrednictwem poprosił o pomoc w odnalezieniu
pupila rodziny - kota Benka, który zaginął
w okolicach piekarni pod kościołem. Kot
mógł się już przemieścić w inne miejsce
Ogrodzieńca, toteż bardzo prosimy osoby,
które widziały kotka o pilny kontakt.
8 listopada 2013 r. zaginął w Ogrodzieńcu
kot o ubarwieniu szaro–czarnym.
Przód i łapki białe. Wabi się BENEK.
Dla znalazcy przewidziana nagroda.
Kontakt; 609 044 028 lub 601 329 706

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu
prowadzi zapisy na

JOGĘ

Koszt zajęć 15zł/ 60min. Termin do uzgodnienia.
Więcej informacji w biurze MGOK w Ogrodzieńcu
lub pod numerem telefonu 32 67 32 044

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu zaprasza na

KONCERT BOŻONARODZENIOWY
W programie występ:
- Chóru Szkolnego ze SP 1 w Ogrodzieńcu „Śpiewające nutki”
- dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach muzycznych
w MGOK w Ogrodzieńcu
- Zespołu ECHO
- Seniorów z Ogrodzieńca

Piątek 20 grudnia o godzinie 17.00

ogrodzieniecka GAZETA
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Promocja gospodarczych atutów Ogrodzieńca
Olbrzymia jak na możliwości Gminy Ogrodzieniec kampania promocyjna nowych terenów inwestycyjnych realizowana w ramach projektu „Gmina Ogrodzieniec –
jurajska kraina nieograniczonych możliwości. Promocja
terenów inwestycyjnych” dobiega końca.
Możliwa była ona dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2007-2013.
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby
W okresie od maja do sierpnia br. przygotowano szeroki zakres materiałów promocyjnych, dzięki którym
Gmina Ogrodzieniec mogła zaprezentować potencjalnym inwestorom ofertę nowych terenów inwestycyj-

nych m.in. na targach „Ivestfield 2013” w Poznaniu.
Promowano ją także za pośrednictwem ogólnopolskiej
prasy, billboardów mobilnych, spotów radiowych, filmu
promocyjnego emitowanego na telebimie mobilnym, a
także wirtualnego spaceru. Wykonano wielkoformatowe reklamy (billboardy) promujące nasze tereny inwestycyjne, które umieszczono na okres dwóch miesięcy przy drogach krajowych i autostradach. Podczas
konferencji zorganizowanych w Poznaniu, Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach oraz wspólnie z Dolnośląską Izbą Gospodarczą we Wrocławiu
eksponowane były atuty gospodarcze naszej Gminy,
a szczególnie nowych terenów inwestycyjnych. Udało
się także uczestniczyć i zaprezentować ofertę gospodarczą Ogrodzieńca podczas konferencji zorganizowanej przez Polsko-Włoską Izbę Gospodarczą w Tychach. Ponadto w dwudziestu centrach biznesu na
terenie siedmiu polskich województw (śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego,
kujawskopomorskiego, wielkopolskiego oraz mazo-

Billboard Gminy Ogrodzieniec w Krakowie przy ul. Radzikowskiego vis a vis ul. Katowickiej.

Śpiewająca Polska

Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych
„Śpiewająca Polska”, edycja 2013.
Zarządzający Programem: Narodowe Centrum Kultury
Partner Programu: Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans

Chór „Śpiewające Nutki” powstał w styczniu 2013r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stefana
Żeromskiego w Ogrodzieńcu.
Do chóru należy 17 osób, czternaście z nich to uczennice
Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Stefana Żeromskiego, trzy uczą
się w Gimnazjum w Ogrodzieńcu. Chór prowadzi pani Katarzyna Motyl, nauczyciel muzyki.
W kwietniu 2013r. chór pod
kierownictwem pani Katarzyny
Motyl włączył się do Ogólnopolskiego Program Rozwoju
Chórów Szkolnych „Śpiewająca
polska” edycja 2013, realizowanego przez Miejsko – Gminny
Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu. Jest to program skierowany

do dzieci i młodzieży, by mogły
czerpać radość ze śpiewania,
poszerzać wiedzę na temat
muzyki, kształtować swój gust
muzyczny, a także szlifować
warsztat wokalny. Program
wspiera rozwój chórów szkolnych poprzez dofinansowanie
godzin lekcyjnych oraz opiekę
metodyczna nad pedagogami
kierującymi chórem. Programem zarządza Narodowe Centrum Kultury, przy pomocy partnera jakim jest Międzynarodowy
Festiwal Wratislavia Cantans.
Festiwal sprawuje opiekę metodyczną i merytoryczną dzięki
zespołowi koordynatorów regionalnych pod kierunkiem Grażyny
Rogali-Szczerek - koordynatora

ogólnopolskiego.
Realizacja
programu daje szansę na poznanie przez dzieci i młodzież
klasycznego repertuaru polskich
i światowych artystów, wartości jakie niesie sztuka i muzyka,
rozwój osobowości, uwrażliwienie na muzykę, pracę chórów z
wybitnymi artystami oraz doskonalenie nauczycieli dyrygującymi
chórami.
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu pełnił rolę
koordynatora organizacyjnego
Programu Śpiewająca Polska,
koordynatorem
regionalnym
zapewniającym dyrygentowi i
chórowi opiekę merytoryczną
była mgr Iwona Ewertowska –
Mener.
Przez cały czas trwania programu, tzn. od kwietnia do końca
listopada br. z uwzględnieniem
przerwy wakacyjnej, odbywały
się dodatkowe lekcje śpiewu,
warsztaty dla dyrygentów zespołów chóralnych, konsultacje
merytoryczne, warsztaty dla
chóru szkolnego.
Warsztaty, przeznaczone dla
chóru szkolnego „Śpiewające
Nutki” prowadził Waldemar Ga-

wieckiego) za pośrednictwem standów tam ustawionych eksponowane były tereny inwestycyjne Gminy
Ogrodzieniec.
W ramach projektu opracowano także „Studium potencjału inwestycyjnego Gminy Ogrodzieniec” , które
m.in. zdiagnozowało aktualną sytuację społeczno-gospodarczą gminy, uwarunkowania rozwojowe, zinwentaryzowało dokumenty strategiczne gminy, powiatu i regionu, określiło kluczowe obszary rozwojowe,
a także warianty rozwoju gospodarczego.
Bezpośrednimi produktami projektu był udział gminy
Ogrodzieniec w targach inwestycyjnych, wykonanie
dziesięciu rodzajów materiałów promocyjnych oraz
kompleksowa kampania promocyjna zorganizowana
na terenie Polski. Z kolei rezultatem będą dwie wypromowane oferty inwestycyjne i miejmy nadzieję nowi
inwestorzy, którzy rozpoczną działalność gospodarczą
w Ogrodzieńcu.

Gmina Ogrodzieniec na Międzynarodowych Targach “Investfield 2013 w Poznaniu.

łązka, znany i ceniony dyrygent
zabrzańskiego chóru młodzieżowego „Resonans con tutti”.
Nasi chórzyści zapoznali się z
ciekawymi metodami pracy nad
głosem, ćwiczeniami emisyjnymi, otrzymali również wskazówki dotyczące metod pracy w
zespole. Wszystkie zajęcia były
dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury.
Program artystyczny chóru
szkolnego „Śpiewające nutki” ze SP nr 1 w Ogrodzieńcu
uświetnia najważniejsze uroczystości szkolne, m.in. akademia
z okazji Obchodów Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, uroczystość

zakończenia roku szkolnego
2012/2013, Święto Edukacji
Narodowej. „Śpiewające nutki” również zaprezentowały się
podczas koncertu zorganizowanego 12 listopada br. z okazji
Święta Odzyskania Niepodległości przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu
oraz 11 listopada br. w Kościele Parafialnym w Ogrodzieńcu
podczas mszy św. odprawionej
w intencji Ojczyzny.
Pod kierownictwem pani Katarzyny Motyl Chór szkolny wziął
udział w VI Wojewódzkim Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Wielowsi, zajmując I miej-

sce. „Śpiewające Nutki” wzięły
udział w koncercie laureatów VI
Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej w
Wielowsi w dniu 23 listopada
br. Obecnie chór „Śpiewające
nutki” przygotowuje się do Festiwalu Kolęd i Pastorałek w
Wielowsi.
Realizacja programu zakończyła
się 29 listopada br. Mamy nadzieję, że nasz młody chór będzie się dalej rozwijał i życzymy
wszystkim, którzy w nim uczestniczą oraz pani dyrygent wielu
sukcesów.
Dorota Cygan
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GMINNE INWESTYCJE – GRUDZIEŃ 2013r.
Wraz z kończącym się rokiem kalendarzowym finalizowane są tegoroczne inwestycje i
przedsięwzięcia ale także przygotowywane nowe, tak aby kiedy aura pozwoli rozpocząć
ich realizację „pełną parą”, w przyszłym roku:
I Kontynuowane są prace i uzgodnienia niezbędne do wykonania dokumentacji kompleksowego uzbrojenia nowych terenów inwestycyjnych po byłej Cementowni „Wiek”.
Zgodnie z aktualną umową zakończenie planowane jest na koniec czerwca 2014r.
II 29 listopada br. gmina Ogrodzieniec ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację
zadania pn. „Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy
jakości życia mieszkańców”. Przewidziany termin realizacji zadania – do końca czerwca 2014r.
III W ramach projektu pn.„Gmina Ogrodzieniec – jurajska kraina nieograniczonych możliwości. Promocja terenów inwestycyjnych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kontynuowana jest kampania promocyjna
nowych terenów inwestycyjnych w gminie. Naszą ofertę promują billboardy przy kilku
ważnych trasach komunikacyjnych południowej Polski oraz prezentacje w dwudziestu
centrach biznesowych na terenie siedmiu województw. W ramach projektu zostały
także zorganizowane konferencje z udziałem świata biznesu, prezentujące nasze tereny.
IV Na ukończeniu są roboty w zakresie budowy kolejnego odcinka chodnika w Gieble
Kolonii „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 od km 28+384 do km
29+795 w miejscowości Giebło Kolonia etap II”.
V W ramach porozumienia zawartego z Powiatowym Zarządem Dróg
w Zawierciu wykonano:
Przebudowę chodnika przy ul. Bzowskiej w Fugasówce, wyremontowano nawierzchnię drogi powiatowej przy ul. Krakowskiej w Podzamczu oraz nawierzchnię
drogi powiatowej ul. Armii Krajowej w Ryczowie.

Nowowybudowany chodnik w Gieble Kolonii

Fundusze Europejskie w Gminie Ogrodzieniec
– podsumowanie ostatnich dziesięciu lat
Za nami dziesięć lat starań o unijne dotacje. W całym województwie sporządza się bilanse wykorzystania środków, które były dostępne dla samorządów w
latach 2004-2006 i 2007-2013. Na sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu w dniu 18 września br. przedstawiono radnym, sołtysom i obecnym na posiedzeniu
mieszkańcom projekty realizowane w tych latach w naszej gminie. Przedstawiamy te informacje mając nadzieję, że zainteresują również Czytelników
GO. Często na zebraniach, czy też na różnych forach internetowych, padają pytania: na co „idą” gminne pieniądze i nasze podatki? Odpowiedź można
znaleźć poniżej - jesteśmy beneficjentem kilkunastu programów dotacyjnych europejskich i krajowych. W latach 2003-2004 korzystaliśmy z programu
przedakcesyjnego SAPARD oraz PAOW (Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich), w okresie 2004-2006 ze ZPORR (Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju Regionalnego) a w latach 2007-2013 z RPO WSL (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego), PROW 2007-2013
(Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) oraz PO KL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Jako jedyni w województwie śląskim, w latach 2008-2009
skorzystaliśmy z dotacji udzielanych gminom na kanalizację przez rządy Norwegii, Lichtensteinu i Islandii poprzez Norweski Mechanizm Finansowy
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Największe projekty kwotowo to: budowa kanalizacji w Ogrodzieńcu (etap I i etap II) – 12,3 mln zł, remonty szkół podstawowych oraz budynku SPZOZ
i MGOK – 6,8 mln zł, rozbudowa gimnazjum gminnego – 5,9 mln zł, budowa oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu – 4,1 mln zł, przebudowa centrum
Podzamcza – 2,6 mln zł, remonty dachów na budynkach wspólnot mieszkaniowych – 1,4 mln zł oraz remont Przychodni Zdrowia w Ogrodzieńcu –
1,28 mln zł.
Najwięcej zainwestowaliśmy w ochronę środowiska – 26 mln zł w tym: porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – 17 mln zł, poprawa efektywności
energetycznej budynków gminnych i likwidacja niskiej emisji spalin – 7,7 mln zł, likwidacja azbestu z dachów budynków – 1,4 mln zł.
Bardzo dużo inwestowaliśmy w infrastrukturę oświaty – 11,7 mln zł oraz poprawę infrastruktury drogowej – 2,9 mln zł.
O fundusze europejskie starał się nie tylko Urząd Miasta i Gminy. Również nasze jednostki i spółki mają sukcesy. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej jest beneficjentem 2 projektów inwestycyjnych (remont pomieszczeń przychodni oraz zakup specjalistycznego sprzętu medycznego), spółka
gminna „Zamek” sp.z o.o. – 2 projektów (przebudowa gościńca Pod Lilijką oraz remont trasy zwiedzania zamku), spółka gminna Przedsiębiorstwo
Komunalne „Ogrodzieniec” sp.z o.o. – 1 projekt (remont dachów na 8 budynkach wspólnot mieszkaniowych) oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury –
1 projekt i kilka grantów na działalność kulturalną. O fundusze na rozwój kompetencji dzieci i młodzieży skutecznie zabiegały też nasze szkoły. W ostatnich
latach, zarówno w gimnazjum gminnym jak i w każdej szkole, prowadzone były zajęcia dodatkowe dla uczniów. Dzięki temu bez obciążenia budżetu gminy
mogliśmy stworzyć warunki do wyrównywania szans edukacyjnych względem uczniów wielkich miast, w których uczniowie mają większe możliwości
rozwoju własnych zainteresowań i pasji.
Jesteśmy gminą, która ma małe dochody, bo nie ma u nas dużych firm. Konsekwencją tego jest, że możemy na inwestycje przeznaczyć nie więcej niż 700800 tys. zł rocznie, w tym trzeba uwzględnić spłatę rat dotychczas zaciągniętych zobowiązań. To niewielka kwota – biorąc pod uwagę nasze potrzeby. Jednak
dzięki funduszom zewnętrznym, w ciągu 10 lat, przy bardzo dużym wysiłku całego społeczeństwa wykonaliśmy inwestycje na kwotę prawie 42 mln zł. To
jest niesamowity skok w rozwoju - bez pomocy funduszy na efekty osiągnięte w ostatniej dekadzie musielibyśmy czekać prawie pół wieku!
Tabele z projektami z funduszy europejskich i krajowych na stronach 11-12.
Andrzej Mikulski – Burmistrz Miasta i Gminy
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Tabela 1. Projekty inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta i Gminy
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Rok
Efekt
realizacji
Lepsze warunki do nauki w SP w Giebło i SP
2004
Ryczów
Budowa drogi gminnej Ryczów-Złożeniec do granic
Nowe połączenie pomiędzy gminami
2004
administracyjnych Gminy Ogrodzieniec
Ogrodzieniec i Pilica
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z
Podłączono 270 budynków do sieci kanalizacji
2004przyłączami do budynków dla miasta Ogrodzieniec etapI, sanitarnej o długości 8, 86 km oraz wykonano
2005
zadanie II
odwodnienie 1,46 km dróg
Budowa segmentu dydaktycznego i sportowego z
Wybudowano pierwszą w gminie
2004łącznikiem do budynku Gimnazjum - etap I :budowa hali
pełnowymiarową halę sportową wraz z
2005
sportowej
widownią na 200 miejsc
Przebudowa kotłowni węglowej na gazową,
Obniżono koszty ogrzewania szkoły oraz
2004modernizacja instalacji c.o.oraz termomodernizacja
zmniejszono emisję zanieczyszczeń do atmosfery 2006
budynku Gimnazjum
Wyremontowano pomieszczenia dla filii SPZOZ
Adaptacja dworku z terenem przyległym na centrum
2005oraz wyremontowano pomieszczenia dla filii
2006
kulturalne wsi Giebło - etap I
biblioteki
2006Wybudowano oczyszczalnię o przepustowości
Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu
2007
500 m3/dobę
Wyremontowano centrum wsi oraz
Rewitalizacja rynku w Podzamczu wraz z rekonstrukcją
2006zrekonstruowano prasłowiański gród z przełomu
Grodu Królewskiego na Górze Birów
2008
XIII/XIV w.
Budowa segmentu dydaktycznego i sportowego z
Wybudowano 4 klasopracownie oraz nową
łącznikiem do budynku Gimnazjum - etap II : rozbudowa szatnię szkolną. Zakupiono nowoczesne pomoce 2007
szkoły
dydaktyczne
Przebudowa skrzyżowania ul.Wojska Polskiego z
Wyremontowano skrzyżowanie głównych dróg 2007ul.Krakowską w Podzamczu
w miejscowości
2008
Podłączono 655 budynków do kanalizacji
2008Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Ogrodzieniecsanitarnej oraz wybudowano 2,96 km
2009
etap II
odwodnienia dróg
Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko –Orlik
Wybudowano kompleks boisk z zapleczem
2009
2012 w Ogrodzieńcu
sanitarno-szatniowym
Nazwa projektu
Remonty i wyposażenie szkół i świetlic wiejskich
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Przebudowa ul.Turystycznej w Kolonii Ryczów

14

Zmiana układu komunikacyjnego wraz z budową
parkingów przy ul Kościuszki w Ogrodzieńcu

15
16
17
18

19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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Wyremontowano odcinek 1km drogi w terenie
zabudowanym oraz dojazd do pól
Wybudowano dwa parkingi przy ul Kościuszki

Dostosowano Urząd Miasta i Gminy do
świadczenia usług i załatwiania spraw drogą
elektroniczną.
Budowa wodociągów wiejskich w sołectwie Kiełkowice
Wybudowano nowe wodociągi poprawiające
przy ul Turystycznej i sołectwie Ryczów przy ul
zaopatrzenie w wodę mieszkańców
Agrestowej
Wytyczono i oznakowano trasy rowerowe o
Sieć tras rowerowych w gminie Ogrodzieniec
długości 34,47 km wraz z infrastrukturą na
Krępie i przy ul.Partyzantów w Podzamczu.
Zagospodarowanie centrum wsi Giebło na potrzeby Wybudowano boisko wielofunkcyjne przy szkole
rekreacji i kultury fizycznej
podstawowej oraz zaplecze dla KS Giebło
Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej
Zmodernizowano kotłownie, wymieniono
emisji i kompleksową termomodernizację obiektów
instalacje grzewcze, wyremontowano dachy
użyteczności publicznej: Przychodnia Zdrowia,
oraz ocieplono wszystkie budynki szkół
Dom Kultury, Szkoła Podstawowa w Ryczowie,
podstawowych w gminie, dom kultury oraz
Szkoła Podstawowa w Gieble oraz Zespół Szkolnoprzychodnię zdrowia
Przedszkolny w Ogrodzieńcu
Wyremontowano dach i poddasze dworku w celu
Adaptacja dworku w Gieble na centrum wsi – etap II
zaadaptowania tej powierzchni na cele kulturalne
„Centrum sportowe przy ul Szkolnej” – wielofunkcyjne
Wybudowano wielofunkcyjne boisko, plac
boisko sportowe oraz basen w Podzamczu
zabaw oraz wyremontowano przyszkolny basen
Zagospodarowanie centrum wsi Ryczów – budowa
Wybudowano wielofunkcyjne boisko, plac
boiska sportowego, placu zabaw oraz odbudowa
zabaw, zagospodarowano teren przy szkole oraz
ryczowskich studni
odbudowano dwie studnie w jurajskim stylu
Budowa chodnika w Fugasówce ul Bzowska
Wyremontowano chodnik wspólnie z powiatem
Wyremontowano dach na budynku remizoRemont dachu świetlicy w Mokrusie
świetlicy
Remont świetlicy wiejskiej w Ryczowie Kolonii wraz z Wykonano plac zabaw w centrum miejscowości
zagospodarowaniem terenu
oraz wyremontowano remizo-świetlicę
Wybudowano plac zabaw dla dzieci oraz
Budowa placu zabaw w Kiełkowicach
zagospodarowano teren w centrum miejscowości
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w
Wybudowano chodnik wzdłuż drogi
miejscowości Giebło Kolonia – etap I
wojewódzkiej o dużym natężeniu ruchu
Przygotowanie terenów inwestycyjnych – opracowanie Opracowano dokumentację zagospodarowania
dokumentacji uzbrojenia terenu Ogrodzienieckiej Strefy terenów inwestycyjnych po byłej Cementowni
Inwestycyjnej
“Wiek”.
Gmina Ogrodzieniec – jurajska kraina nieograniczonych
Kampania promocyjna terenów inwestycyjnych
możliwości - promocja terenów inwestycyjnych
Razem
e-Urząd Ogrodzieniec
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Program
PAOW

Wartość brutto
[zł]
43 788,00

Dotacja [zł]
17 135,00

SAPARD

256 898,79

128 449,39

SAPARD

2 736 750,30

826 795,51

WPRBS

4 330 379,14 2 017 500, 00

WFOŚ
iGW

973 381,86

205 595, 00

SPO

259 667,85

170 268,00

FRRI

4 140 317,71

1 650 482,50

ZPORR

1 372 404,59

977 619,08

ZPORR

1 577 451,77

1 301 397,70

Budżet
WSL

1 233 389,01

1 233 389,01

NMF EOG

9 632 000,00

6 040 789,00

Program
Orlik 2012

1 155 759,25

666 000,00

2009

FOGR

181 981,02

70 000,00

20092010

PROW

630 095,56

350 821,00

20102011

RPO WSL

550 925,98

442 974,25

2010

PROW

534 438,09

290 809,00

20102011

RPO WSL

562 338,12

474 876,40

20092010

PROW

665 766,42

403 884,33

20092012

RPO WSL

6 787 763,30

4 313 525,26

2011

PROW

406 524,50

219 364,00

2011

PROW

514 652,13

316 384,00

2011

PROW

517 467,31

318 115,00

2012

BG i BP

87 238,34

43 619,34

2012

PROW

85 594,66

48 842,00

2012

PROW

120 209,89

78 185,00

2012

PROW

162 465,76

105 668,00

2012

Budżet
WŚl.

1 200 000,00

708 000,00

20122013

POIG

537 510,00

456 883,50

20122013

RPO WSL

719 711,42

611 755,55

41 976 870,77 22 266 031,82
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Tabela 2. Projekty inwestycyjne realizowane przez jednostki i spółki gminne
L.p.
1
2
3
4
5

Czas
Wartość brutto
Tytuł projektu
realizacji Program
[zł]
Komputeryzacja i wyposażenie w podstawowy sprzęt SP ZOZ w Ogrodzieńcu 2005 ZPORR 265 088,00
Modernizacja SPZOZ w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości i wzrostu
2006SP ZOZ w Ogrodzieńcu
dostępności świadczonych usług medycznych
2007 ZPORR 1 020 387,31
Rozbudowa bazy gastronomicznej i noclegowej obsługującej grupy szkolne w 2012RPO
“Zamek” spółka z o.o.
Podzamczu
2013
WSL 1 444 645,74
Modernizacja i budowa nowej infrastruktury okołoturystycznej przy Zamku
2013RPO
“Zamek” spółka z o.o.
Ogrodzienieckim w Podzamczu
2014
WSL 1 643 680,00
Przedsiębiorstwo
Zmiana konstrukcji i azbestowego pokrycia dachów wraz z utylizacją na
Komunalne „Ogrodzieniec” budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - wspólnot mieszkaniowych w
RPO
sp. z o.o.
Ogrodzieńcu
2012
WSL 1 434 339,08
Razem
5 808 140,13
Jednostka gminy/spółka
SP ZOZ w Ogrodzieńcu

Tabela 3. Projekty nieinwestycyjne realizowane przez jednostki organizacyjne gminy
Lp.
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Nazwa projektu
Przewodnik „Ścieżki dydaktyczne, szlaki turystyczne i
Gmina Ogrodzieniec
ścieżki rowerowe centralnej Jury – gm Ogrodzieniec”
Gmina Ogrodzieniec
Folder „Góra Birów w Podzamczu” - 3 000 egz
Gmina Ogrodzieniec/SP nr 1 w Ogrodzieńcu
Staranna edukacja drogą do sukcesu
Gmina Ogrodzieniec / SP w Gieble
Mam szansę
Gmina Ogrodzieniec/Gimnazjum w Ogrodziencu
Inaczej niż w klasie
Gmina Ogrodzieniec/Szkoła Podstawowa nr 1 w
Cztery pory roku na zajęciach dodatkowych w naszej
Ogrodzieńcu
szkole
Gmina Ogrodzieniec/Szkoła Podstawowa w Gieble
Uczymy się działając
Gmina Ogrodzieniec/Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wszechstronna edukacja przedszkolna dla każdego
Ogrodzieńcu
dziecka

9

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu

13

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu

1
2
3
4
5
6
7

Beneficjent

15
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu
Razem

Dotacja [zł]
198 816,00
697 627,37
1 004 891,02
518 373,19
1 218 482,31
3 638 189,89

Fundusz

Lata
realizacji

WFOŚiGW

2006
2007
2010-2012
2012-2013
2010-2011

ŚOT
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL

2008-2009
2010-2012 PO KL
PO KL
2009-2011
PROW
Leader+
Zakup strojów i wyposażenia dla Zespołu Mażoretek
2010
PROW
Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestr Dętych w
Leader+
Gieble i Ryczowie
2010
PROW
Zakup instrumentów i sprzętu muzycznego dla MiejskoLeader+
Gminnego Ośrodku Kultury
2012
PROW
Leader+
Zakup kostiumów tanecznych dla Zespołu FANTAZJA 2012
PROW
Zakup mundurów dla Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry
Leader+
Dętej
2012
PROW
Wspólna pamięć - wspólna fotografia. Ogrodzieniec portret miasta i mieszkańców
2012-2013 Leader+
PROW
Taniec - nasza pasja. Cykl rocznych warsztatów
Leader+
tanecznych dla Zespołu Mażoretek FANTAZJA
2013

Dotacja [zł]
9 800, 00
6 161, 00
479 215,00
114 599,50
556 948,00
181 972,00
352 637,00
288 577,00
16 400,00
19 840,00
12 000,00
12 250,00
38 000,00
37 372,00
14 200,00
2 124 010,50 zł

Tabela 4. Zbiorcze zestawienie zrealizowanych projektów

Typ projektu

Wnioskodawca
Urząd Miasta i Gminy

Projekty inwestycyjne

Jednostki gminne i spółki
Urząd Miasta i Gminy

Projekty nieinwestycyjne

Jednostki gminne

Skróty funduszy:
BG i BP - budżet gminy i budżet powiatu zawierciańskiego
Budżet WŚl. – budżet województwa śląskiego
FRRI - Fundusz na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości
FOGR - Fundusz ochrony Gruntów Rolnych
NMF EOG - Norweski Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
POIG - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
PAOW –Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich
PROW Leader+ - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Oś4 Leader Plus na lata
2007-2013
SPO - Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006”
SAPARD – program przedakcesyjny
WPRBS - Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 20042006
RPO WSL – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 20072013

Wartość projektów
41 976 870,77 zł

Dofinansowanie
22 266 031,82 zł

5 808 140,13 zł

3 638 189,89 zł

2 005 871 zł

1 973 948,50 zł

246 101,68 zł

150 062,00 zł

GIEBŁO KOLONIA, GIEBŁO, FUGASÓWKA,
MARKOWIZNA

RYCZÓW, RYCZÓW KOLONIA, ŻELAZKO,
ŚRUBARNIA, OGRODZIENIEC ul. Sikorskiego

(Wywóz w IV wtorek miesiąca - wystawiamy pojemniki
oraz worki w dniu wywozu o godzinie 6.00 rano)

(Wywóz w II środę miesiąca - wystawiamy pojemniki
oraz worki w dniu wywozu o godzinie 6.00 rano)

(Wywóz w IV czwartek miesiąca - wystawiamy pojemniki
oraz worki w dniu wywozu o godzinie 6.00 rano)

PODZAMCZE, MORUSY, KIEŁKOWICE
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WYSTAWIAMY:
-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)
- worek żółty, zielony, czerwony
(opakowania plastikowe, opakowania
szklane, kartony po mleku i sokach)

8

WYSTAWIAMY:
-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)
- worek żółty, zielony, czerwony
(opakowania plastikowe, opakowania
szklane, kartony po mleku i sokach)

28

WYSTAWIAMY:
-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)
- worek żółty, zielony, czerwony
(opakowania plastikowe, opakowania
szklane, kartony po mleku i sokach)

27

-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)

WYSTAWIAMY:

12

-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)

WYSTAWIAMY:

25

-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)

WYSTAWIAMY:

27

WYSTAWIAMY:
-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)
- worek żółty, zielony, czerwony
(opakowania plastikowe, opakowania
szklane, kartony po mleku i sokach)
- worek brązowy (odpady zielone)

12

WYSTAWIAMY:
-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)
- worek żółty, zielony, czerwony
(opakowania plastikowe, opakowania
szklane, kartony po mleku i sokach)
- worek brązowy (odpady zielone)

25

WYSTAWIAMY:
-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)
- worek żółty, zielony, czerwony
(opakowania plastikowe, opakowania
szklane, kartony po mleku i sokach)
- worek brązowy (odpady zielone)

24

- worek brązowy (odpady zielone)

-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)

WYSTAWIAMY:

9

- worek brązowy (odpady zielone)

-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)

WYSTAWIAMY:

22

- worek brązowy (odpady zielone)

-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)

WYSTAWIAMY:

22

WYSTAWIAMY:
-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)
- worek żółty, zielony, czerwony
(opakowania plastikowe, opakowania
szklane, kartony po mleku i sokach)
- worek brązowy (odpady zielone)

14

WYSTAWIAMY:
-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)
- worek żółty, zielony, czerwony
(opakowania plastikowe, opakowania
szklane, kartony po mleku i sokach)
- worek brązowy (odpady zielone)

27

WYSTAWIAMY:
-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)
- worek żółty, zielony, czerwony
(opakowania plastikowe, opakowania
szklane, kartony po mleku i sokach)
- worek brązowy (odpady zielone)

26

- worek brązowy (odpady zielone)

-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)

WYSTAWIAMY:

11

- worek brązowy (odpady zielone)

-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)

WYSTAWIAMY:

24

- worek brązowy (odpady zielone)

-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)

WYSTAWIAMY:

KALENDARZ WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH od 1.01.2014 do 30.06.2014

KALENDARZ WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH od 1.01.2014 do 30.06.2014

WYSTAWIAMY:
-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)
- worek żółty, zielony, czerwony
(opakowania plastikowe, opakowania
szklane, kartony po mleku i sokach)

27

WYSTAWIAMY:
-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)

24

WYSTAWIAMY:
-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)
- worek żółty, zielony, czerwony
(opakowania plastikowe, opakowania
szklane, kartony po mleku i sokach)
- worek brązowy (odpady zielone)

24
WYSTAWIAMY:
-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)
- worek żółty, zielony, czerwony
(opakowania plastikowe, opakowania
szklane, kartony po mleku i sokach)
- worek brązowy (odpady zielone)

20

WYSTAWIAMY:
-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)
- worek brązowy (odpady zielone)

28
WYSTAWIAMY:
-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)
- worek brązowy (odpady zielone)

17

WYSTAWIAMY:
-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)
- worek brązowy (odpady zielone)

22

WYSTAWIAMY:
-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)
- worek żółty, zielony, czerwony
(opakowania plastikowe, opakowania
szklane, kartony po mleku i sokach)
- worek brązowy (odpady zielone)

26

WYSTAWIAMY:
-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)
- worek żółty, zielony, czerwony
(opakowania plastikowe, opakowania
szklane, kartony po mleku i sokach)
- worek brązowy (odpady zielone)

15

WYSTAWIAMY:
-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)
- worek żółty, zielony, czerwony
(opakowania plastikowe, opakowania
szklane, kartony po mleku i sokach)
- worek brązowy (odpady zielone)

27

WYSTAWIAMY:

-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)

- worek brązowy (odpady zielone)

23

WYSTAWIAMY:

-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)

- worek brązowy (odpady zielone)

21

WYSTAWIAMY:

-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)

- worek brązowy (odpady zielone)

24

OGRODZIENIEC ulice: Hetmańska, Kolorowa, Konopnickiej, Krasickiego, Kr. Jadwigi, Książęca, Leśna, Malinowa,
Mickiewicza, Mieszka, Narutowicza, Ogrodowa, Piastowska,
Południowa, Różana, Słoneczna, Słowackiego, Spacerowa,
Spokojna, Wrzosowa
(Wywóz w III czwartek miesiąca - wystawiamy pojemniki
oraz worki w dniu wywozu o godzinie 6.00 rano)

WYSTAWIAMY:
-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)
- worek żółty, zielony, czerwony
(opakowania plastikowe, opakowania
szklane, kartony po mleku i sokach)
- worek brązowy (odpady zielone)

25

MOKRUS, GULZÓW, OGRODZIENIEC ulice:
Sienkiewicza, Olkuska, Kościuszki, Orzeszkowej

WYSTAWIAMY:
-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)

20

WYSTAWIAMY:
-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)

25

(Wywóz w IV poniedziałek miesiąca - wystawiamy
pojemniki oraz worki w dniu wywozu o godzinie 6.00 rano)

WYSTAWIAMY:
-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)
- worek żółty, zielony, czerwony
(opakowania plastikowe, opakowania
szklane, kartony po mleku i sokach)

16

WYSTAWIAMY:
-pojemnik (odpady pozostałe po
segregacji)
- worek żółty, zielony, czerwony
(opakowania plastikowe, opakowania
szklane, kartony po mleku i sokach)

28

OGRODZIENIEC ulice: 1 Maja, Batorego, Bzowska, Chrobrego, Cicha, Cmentarna, Sawickiej, Jagiełły, Józefów, Kopernika, Krótka, Mostowa, Nowy Świat, Paderewskiego,
Pl. Piłsudskiego, Pl. Wolności, Polna, Sobieskiego, Szeroka,
Szkolna, Wodna, Wschodnia
(Wywóz w IV wtorek miesiąca - wystawiamy pojemniki
oraz worki w dniu wywozu o godzinie 6.00 rano)

GRUDZIEŃ 2013

Nowinki uniwersyteckie
Dnia 7 listopada br. słuchacze
UTW mieli okazję wysłuchać
ciekawego i obfitującego w
nowinki techniczne wykładu
dr. Jacka Majewskiego, wykładowcy akademickiego Politechniki Śląskiej, członka Rady
Naukowo-Programowej UTW,
od czterdziestu lat związanego rodzinnie z Ogrodzieńcem.
Prelegent w sposób przystępny i obrazowy przedstawił własne przemyślenia i refleksje na
temat „14 największych wyzwań XXI wieku”. Owe wielkie
wyzwania to przede wszystkim
wymóg cywilizacyjny naszych
czasów, mający odbicie w wielu dziedzinach nauki i techniki,
w tworzeniu nowej wiedzy i racjonalnego jej zastosowania w
inżynierii technicznej.
Wskutek nieustannego stosowania konwencjonalnych
paliw zwiększających emisję
tlenków azotu i węgla do atmosfery naukowcy w oparciu
o potencjał techniczny szukają środków do wykorzystania
energii słonecznej za sprawą
różnego rodzaju urządzeń
bezpiecznych dla środowiska
naturalnego. Drugie wyzwanie
to uzyskanie energii z syntezy
termojądrowej w oparciu np. o
projekt międzynarodowy (USA,

Rosji, Japonii, Chin, Korei, Indii
i UE). Z tym tematem wiąże się
problem zapobiegania terroryzmowi nuklearnemu. W celach
terrorystycznych może on być
wykorzystany w różny sposób, np. poprzez stosowanie
„brudnej bomby” lub inne rozsianie substancji radioaktywnej
albo uruchomieniu reakcji łańcuchowej.
Ważnym wyzwaniem naszego wieku są trwające prace
nad poszukiwaniem metod
eliminacji i składowania szkodliwego dla środowiska naturalnego dwutlenku węgla. Proponowane przez naukowców
rozwiązania to m.in. hodowla
fitoplanktonu pochłaniającego
wielkie ilości CO2, zmieniając
go na węgiel organiczny, proces sztucznej syntezy (wykorzystanie energii słonecznej do
produkcji biopaliw), czy wprowadzenie CO2 rurociągiem do
wód oceanicznych na głębokość około 200m.
Kolejnym wyzwaniem jest
takie zarządzanie cyklem
azotowym, by nie została
przekroczona granica bezpieczeństwa (nie więcej niż 35
mln. ton azotu wiązanego z
atmosfery rocznie). Nadmiar
azotu zakwasza glebę, wywo-

łuje kwaśne deszcze, rozkłada
warstwę ozonowa, spłukiwany
do wód wpływa na gwałtowny
rozwój alg.
Problemem cywilizacyjnym,
który się obserwuje, jest
zmniejszanie się zasobów
wody pitnej. Analiza raportu
Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) i UNICEF ujawnia, że
2 miliardy ludzi nie ma dostępu do czystej wody w ponad
czterdziestu krajach, m.in. Azji
i Afryki.
W zakresie poprawy transportu uczeni prowadzą prace nad
nowymi konstrukcjami samochodów: z napędem hybrydowym, elektrycznym, z silnikami
z dyskiem falowym i z silnikami
z falą uderzeniową. Duże wyzwania stoją przed inżynierią
genetyczną. Od roku 1968
prowadzono prace nad wynalazkiem tzw. bioczipu. Pierwotnie miał on służyć celom
medycznym. Chodzi o uzyskanie szybkich danych w razie
natychmiastowej interwencji
w przypadku człowieka poszkodowanego wypadku. Ale
z czasem możliwości lokalizacyjne i identyfikacyjne doceniła
armia. Z celami medycznymi
związany jest również projektowanie lepszych leków. Tak

Zapraszamy
na wykłady UTW
9.01.2014r. godz. 16.30 Spotkanie z autorem książki: „Schudnij z Kaizen”
Jarosławem Gibasem - pisarzem, socjologiem, dziennikarzem, recenzentem
kulinarnym. Był redaktorem naczelnym ”Echo Miasta. Katowice”, wykłada na
Uniwersytecie Śląskim na kierunku komunikacja perswazyjna: reklama, public
relations, był współwłaścicielem firmy Imago Public Relations, prezesem zarządu
Media Consulting Group. Obecnie jest założycielem fundacji Hereditas Silesiae
Superioris, jak i redaktorem naczelnym Nowej Gazety Śląskiej.
23.01.2014r. godz.16.30 Wykład „Sposoby radzenia sobie ze stresem”
wygłosi dr Jadwiga Kamińska-Reyman - psycholog, wykładowca akademicki w Katedrze Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
specjalności: psychologia kliniczno-wychowawcza. Kierunki działalności: psychologia pracy i organizacji, psychologia sądowa i penitencjarna, psychologia
rozwoju człowieka w ciągu życia, psychologia środowiska, psychologia różnic
indywidualnych, komunikacja społeczna.
6.02.2014r. godz.16.30 Wykład pt. „Wybrane zagadnienia rynku finansowego” wygłosi dr inż. Stanisław Urbański - wykładowca akademicki w
Katedrze Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalności: inżynieria materiałowa, rynki kapitałowe,
wycena papierów wartościowych.

zwana „inteligentna pigułka”
sama dozuje lek, wysyła sygnały przetwarzane na konkretne informacje o przebiegu
terapii u chorego.
Czy to możliwe, by komputery
osiągnęły wyższy stopień inteligencji i lepszą kreatywność
od człowieka? Zdania uczonych są podzielone. Komputery można zastosować do
zagadnień typowych, ale nigdy nie będą kreatywne i nie
oddadzą przebiegu procesów
myślowych, charakterystycznych dla człowieka. Ale może
być tak, że uda się połączyć
strukturę nanotechnologiczną
z tkanką żywą i to będzie już
krok do połączenia maszyny
z mózgiem (cyborg – hybryda
człowieka i maszyny).
Innym cywilizacyjnym wyzwaniem jest rozwój wirtualnej (sztucznej) rzeczywistości
stworzony przy wykorzystaniu
technologii
informatycznej.
Ma ona objąć pięć zmysłów:
wzrok, słuch, dotyk, węch i
smak (wirtualny kokon).
Z komputeryzacją związany
jest inny problemem bezpiecznych sieci teleinformacyjnych. Zagrożeniem dla
nich są wirusy komputerowe,
włamania sieciowe, kradzież
tożsamości i innych dóbr lub
wykorzystanie innej niepożądanej aktywności. Ponieważ
jest coraz więcej danych (ilości niewyobrażalne) z różnych
dziedzin, powstaje problem
archiwizacji danych. Wcześniej
czy później wszystkie dane
będą występować w postaci

ogrodzieniecka GAZETA

cyfrowej. Szacuje się, że zebrano dotychczas nie mniej niż
1,2 zettabajta danych – to jest
więcej niż ziaren piasku na całym globie.
Trwają również prace nad zaawansowanymi systemami
osobistej edukacji. Ma ona
celu danie każdemu człowiekowi możliwości na miarę jego
intelektu przy wykorzystaniu
wszystkich dostępnych mediów elektronicznych.
Ważnym wyzwaniem cywilizacyjnym jest rozwój narzędzi wspomagających postęp
techniczny w myśl R. Feynman’a z lat 50-tych XX wieku
„Dużo mieści się u podstaw”.
Uczony przedstawił w nim
koncepcję miniaturyzacji oraz
możliwości tkwiące w wykorzystaniu technologii mogącej
operować na poziomie nanometrowym. Warto zwrócić
uwagę na nanotechnologię,
którą „uprawiają” od dawna
organizmy żywe. Nanobiotechnologia zajmuje się badaniem ich struktur. A zatem
organizmy żywe są polem

15

do opracowywania nowych
pomysłów przez nanotechnologów, np. inteligentna
mgła zastępująca pasy bezpieczeństwa w samochodzie,
nanoharfa – instrument do gry,
nanowalka z rakiem – opracowanie nowych sposobów
niszczenia nowotworów.
Wykładowca, dr Jacek Majewski, mając świadomość, że
przedstawił słuchaczom wielkie perspektywy naukowe,
systemy służące człowiekowi,
ale i budzące psychiczne niepokoje zakończył swój wykład
pełnym uczucia nadziei i aprobaty dla świata przesłaniem,
którego końcowy fragment
zacytuję:
„Przy całej swej złudności,
znoju i rozwianych marzeniach
jest to piękny świat. Bądź
pogodny. Dąż do szczęścia.
(M.Ehrmann).
Gromkie brawa, były nie tylko
podziękowaniem dla wykładowcy, ale i świadectwem głębokiego porozumienia.
Alicja Kmita-Żak

Dieta „cud”!
W ramach zajęć UTW w Ogrodzieńcu od listopada br. prężnie działa sekcja dietetyczna.
Zajęcia prowadzi pani Krystyna Kęszycka w trybie co dwutygodniowym. Głównym tematem prelekcji to podstawy zdrowego żywienia. Na zajęciach poruszane są kwestie kalorii,
walki z cholesterolem, tabele wartości odżywczych produktów spożywczych, ilość kalorii
w produktach itp. Prowadząca przekazuje wiedzę w bardzo jasny i zrozumiały sposób.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w zajęciach z sekcji dietetycznej,
koszt zajęć 5zł za miesiąc.
M.Bejgier
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Mikołaj w Domu Kultury

Jak co roku wraz z początkiem grudnia zmienia się krajobraz. Już nie za sprawą padającego śniegu czy bardzo
długich wieczorów, ale za
sprawą kolorowych wystaw
sklepowych, migocących
światełek, choinek i mikołajów. I jest taki jeden magiczny i długo wyczekiwany
dzień. Mowa oczywiście o 6
grudnia, czyli powszechnie
znanych Mikołajkach. Tego
dnia tradycyjnie obdarowujemy najbliższych prezentami,
a do najmłodszych przychodzi
św. Mikołaj. Puszysty starszy
pan z długą brodą, zwykle

ubrany w czerwony strój
wraz ze swoimi pomocnikami odwiedza wszystkie
grzeczne dzieci. W tym roku
również nie zapomniał o
Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu,
gdzie 6 grudnia o godz.
16.30 przybył spotkać się
z dziećmi. Spotkanie rozpoczęła Śnieżynka prawa
ręka św. Mikołaja. Przywitała wszystkich, a zwłaszcza
najmłodszych i zaprosiła do
wspólnej zabawy. Następnie
pojawił się długo oczekiwany
gość. Mikołaj usadowił się
na środku sali, po kolei zapraszał dzieci wręczając im

prezenty.
W paczkach znalazło się
mnóstwo słodkości, zabawek, pluszaków. Ale najpiękniejszy prezent to uśmiech
dzieci i blask w ich oczach,
kiedy otwierając swoje upominki, znajdują to o czym
tak marzą i o co proszą w
listach. Na zakończenie spotkania można było zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie
ze św. Mikołajem i jego Śnieżynką.
Pożegnaliśmy gościa z Laponii i czekamy na niego już
za rok. Ho, ho, ho Wesołych
Świąt!!!
Marta Bejgier

Kawiarenka literacka

W piątek, 13 grudnia br. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu zorganizował dla miłośników
literatury pięknej Kawiarenkę literacką, pełną słodkości i aromatu kawy.
Na to niezwykłe spotkanie zaproszono poetki ze Stowarzyszenia Autorów

Polskich: Janinę Barbarę Sokołowską, Zdzisławę Kubalę, Gabrielę Bartnicką, które zaprezentowały wybrane
wiersze ze swojej twórczości, ubarwione piosenkami i satyrą pani Gabrieli. Wiersze prezentowała również
ogrodzieniecka poetka Alicja Kmita-Żak. W ożywionej dyskusji brali udział
goście i członkowie sekcji literackiej
UTW z przewodniczącą Marianną
Guzik. Niektórzy prezentowali własne
utwory. Pani Guzikowa przygotowała
świąteczne niespodzianki. Był opłatek
i loteryjka. Każdy mógł wybrać sobie
karnecik ze słownym przesłaniem.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, pełnej wzruszeń i spontanicznej
rozmowy.
Joanna Piwowarczyk
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