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Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Radosnych, pogodnych, pełnych rodzinnego ciepła świąt Bożego Narodzenia,
przyjemnego świątecznego wypoczynku oraz wszelkiej pomyślności
i wielu sukcesów w całym Nowym Roku 2016
życzą
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Zygmunt Podsiadło
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 Wami także po świętach,
przez cały Nowy Rok 2016.
Redakcja Gazety Ogrodzienieckiej
Dyrektor i Pracownicy MGOK w Ogrodzieńcu
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Radni
PY TA JĄ
Na sesji Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu w dniu
17 listopada br. wpłynęły
następujące interpelacje
i zapytania radnych:
Na niektórych grobach na
cmentarzu w Ogrodzieńcu
pojawiły się kartki z informacją o wykupie kwater
– gdzie można dokonać
wpłat i czy jest możliwość
rozłożenia danej kwoty na
raty?
Odpowiedź kierownika
ZGK w Ogrodzieńcu
Przy okazji Święta Zmarłych na niektórych grobach
pojawiły się kartki z prośbą
o kontakt z administratorem cmentarzy komunalnych w Ogrodzieńcu i w
Ryczowie – Zakładem Gospodarki Komunalnej.
Sprawa dotyczy ponowie-

nia opłat za wykupienie
miejsca na cmentarzu na
kolejne 20 lat.
Ponieważ były trudności z
ustaleniem właścicieli, rozłożenie kartek na grobach
wydaje się dobrym pomysłem. Miejsce na cmentarzu wykupuje się na 20
lat. Po upływie tego okresu
należy ponowić opłatę. W
przeciwnym razie grób zostanie zlikwidowany.
Czy w przyszłym roku jest
przewidziana nakładka asfaltowa na ulicy Cmentarnej w Ogrodzieńcu? Przed
1 listopada tego roku ulica
Cmentarna nie była posprzątana.
Wiele osób zgłasza problem braku toalety w pobliżu cmentarza w Ogrodzieńcu.
Mieszkańcy Podzamcza
proszą o remont ulicy Dąbrowskiego. Jest niewielki
odcinek ulicy, na której jest
mnóstwo dziur. Nie tylko

Stawki podatku od nieruchomości na
rok 2016 obowiązujące na terenie
Miasta i Gminy Ogrodzieniec
1) od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m2 powierzchni użytkowej 0,72 zł
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej za 1 m² powierzchni użytkowej 22,60 zł
3) od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym za 1m2 powierzchni użytkowej 10,68 zł
4) od budynków związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń za 1 m² powierzchni użytkowej 4,64 zł
5) od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za
1m² powierzchni użytkowej 5,89 zł
6) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
7) od powierzchni gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
za 1 m² użytkowej 0,84 zł
b) grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego za 1 m² użytkowej
0,38 zł
c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 4,58 zł
d) dla niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,
o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r.
o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w
odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym
czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami
prawa budowlanego za 1m2 powierzchni 3 zł.
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mieszkańcy, ale i turyści idą
tą drogą na zamek i do parku linowego. Proszę również o pomalowanie skorodowanej barierki na mostku
przy ul. Wojska Polskiego
na wysokości budynku o
numerze 67.
Mieszkańcy ul. Bursztynowej w Podzamczu proszą o
oświetlenie tej ulicy.

Proszę o naprawę, korektę
zjazdu z ul. Poniatowskiego do posesji nr 88 przy ul.
Poniatowskiego.
Proszę o rotacyjną zmianę istniejącego oświetlenia
świątecznego na słupach
elektrycznych, tak żeby w
innych miejscowościach w
gminie były instalowane.

winno rozwiązać problem.

Remont ul. Dąbrowskiego
w Podzamczu przyjmuję
jako zadanie na przyszłość.
W Podzamczu są inne ulice
pilniejsze do przebudowy,
np.   ul. Szkolna, której remont poprawiłby dojazd do
szkoły.
W sprawie pomalowania
Odpowiedzi Burmistrza: barierek zwrócę się do PoW imieniu rodziców dzieci
wiatowego Zarządu Dróg –
wieku szkolnego, zamiesz- Ulica Cmentarna nie jest w jest to ich kompetencja.
kujących w miejscowości najlepszym stanie technicz- Oświetlenie na ulicy BurszMokrus – przysiółek Sa- nym, ale są gorsze odcinki tynowej w Podzamczu. W
chalin zwracam się z proś- oczekujące na przebudo- tej części miejscowości
bą o uwzględnienie w trasie wę. Droga ta na pewno powstaje nowe osiedle,
przewozu autobusu szkol- będzie przebudowana, ale na którym deweloper nie
nego tej miejscowości, w nie w najbliższym czasie. przewidział
oświetlenia.
trosce o bezpieczeństwo Wcześniej planujemy re- Niebawem domów  będzie
dzieci w drodze do szkoły.
mont drogi przy Placu Pił- więcej i mieszkańcy zwrócą
W imieniu sołtysa Gulzowa sudskiego, bo jest bardziej się do gminy z tym problepytanie: na jakim etapie są zniszczona i ul.Różanej. Dla mem. Nie jesteśmy na to
rozmowy przeprowadzone tych dwóch dróg do końca przygotowani.
z przedstawicielami gminy br. będziemy mieć gotową W dniu 26 października w
Pilica o poszerzenie naszej dokumentację i pozwolenie UMiG Pilica odbyło się spogminy o działki ewidencyj- na budowę.
tkanie burmistrzów gmin
ne w Gulzowie?
Ogrodzieniec i Pilica oraz
Przed 1 listopada okolice radców prawnych w spraJest rozbite lustro na skrzy- cmentarza były wysprzą- wie nieruchomości, będążowaniu ul. Mieszka I i Ko- tane. Jeśli   w niektórych cych na terenie administranopnickiej – proszę o wy- miejscach nie było to do- cyjnym sołectwa Biskupice
mianę tego lustra.
statecznie wykonane, to w gminie Pilica, a położopostaramy się lepiej w nych na granicy z sołecW imieniu mieszkańców   przyszłości.
twem Gulzów w gminie
Fugasówki i Markowizny Toalety publiczne – plano- Ogrodzieniec. Mieszkańcy
zapytuję:
waliśmy ich lokalizację w z tych gruntów formalnie
Kiedy zostanie dokończony kilku miejscach, jednak nie są przypisani do Biskupic,
chodnik przy ul. Bzowskiej. udało się tego zrealizować   ale od wielu lat stanowią
Proszę o wysypanie i wy- z powodu braku środków. społeczność
Gulzowa.
równanie drogi dojazdowej W okolicach cmentarza Spotkanie odbyło się w
do posesji nr 55 przy ul. wiosną zostaną ustawione związku z wnioskiem grupy
Bzowskiej.
kabiny typu Toi Toi, co po- mieszkańców, który wpły-

nął do gminy Ogrodzieniec
o podjęcie działań zmierzających do uporządkowania
faktycznego zamieszkania
na terenie naszej gminy.
Temat ten był poruszany na
zebraniu wiejskim w Gulzowie w dniu 16 września
br. W najbliższym   czasie
podjęte będą czynności
zmierzające do rozwiązania
problemu.
Sprawa dowozu dzieci do
szkoły z Sachalina. Tam
jest bardzo wąska droga i
od decyzji przewoźnika zależy, czy tam będzie dojeżdżał, zapewniając bezpieczeństwo dzieci.
Powiatowy Zarząd Dróg w
Zawierciu u wykonał pierwszy etap remontu prawostronnego chodnika przy
ul.Bzowskiej na Fugasówce z dostępnych środków
w tym roku. Jak mnie zapewniono - zadanie zostanie dokończone w roku
przyszłym.
W sprawie dojazdu do posesji nr 88 na ul. Poniatowskiego odbędzie się wizja
w terenie i podjęte zostaną  
decyzje co dalej.
Wysypiemy szlaką i wyrównamy teren przy numerze
55 na ulicy Bzowskiej w
Fugasówce.
Więcej informacji na BIP
Ogrodzieniec.

Nowa droga w Kiełkowicach
W Kiełkowicach ze środków gminnych wykonano przebudowę ulicy Łąki.  Prace obejmowały wykonanie nakładki asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy kruszywem.

Mieszkańcy Kiełkowic, a szczególnie ulicy Łąki, składają podziękowania:
Panu Burmistrzowi Andrzejowi Mikulskiemu, Przewodniczącemu Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu Zygmuntowi Podsiadło, Radnej Elżbiecie Stanek i całej szanownej Radzie
Miejskiej w Ogrodzieńcu oraz inspektorowi Adamowi Głąbowi za wykonanie nakładki asfaltowej
na ulicy Łąki. Mieszkańcy są zadowoleni z solidnego wykonania prac. Droga będzie służyła długie
lata osobom z niej korzystającym.
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Z notatnika burmistrza

2 grudnia odbyło się oficjalne
przekazanie zakupionego z
dofinansowaniem gmin: Ogrodzieniec, Pilica i Żarnowiec  
nowego radiowozu dla Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu.
Przekazania dokonali Burmistrzowie Ogrodzieńca i Pilicy
oraz Wójt Żarnowca. Odbierającym kluczyki do samochodu
był Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, który następnie przekazał je Komendantowi

Medale dla Jubilatów
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi wyróżnienie dla osób,
które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim (art. 19
Ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, [Dz.U.
Nr 90, poz. 450 z późn. zm.]). Medal przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej na wniosek Wojewody za pośrednictwem Burmistrza.
Inicjatywa wszczęcia procedury nadania Medalu należy do małżonków, obchodzących jubileusz.
Wobec powyższego, prosimy wszystkich zainteresowanych przyznaniem
takiego medalu o zgłaszanie się  do  Urzędu Stanu Cywilnego w Ogrodzieńcu (pok. 23, tel. 326709718 )  z dowodami osobistymi.  
Maria Raczek
kierownik USC

OGRODZIENIEC, DNIA 10 GRUDNIA 2015 r.

OGŁOSZENIE
LIKWIDATORZY STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ OGRODZIENIECKI KLUB SPORTOWY „BUDOWLANI”
W OGRODZIEŃCU Z SIEDZIBĄ W OGRODZIEŃCU INFORMUJĄ, ŻE W DNIU 10 GRUDNIA 2015 ROKU WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PODJĘŁO UCHWAŁĘ O ROZWIĄZANIU
STOWARZYSZENIA.
WSZELKIE UWAGI, ROSZCZENIA, WIERZYTELNOŚCI ZGŁASZAĆ NALEŻY NA ADRES   SIEDZIBY STOWARZYSZENIA
UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 14 A, OGRODZIENIEC 42-440
W TERMINIE DO 31 STYCZNIA 2016 ROKU
LIKWIDATORZY STOWARZYSZENIA

Komisariatu w Ogrodzieńcu.
Na przełomie listopada
i grudnia formalnie zakończyły
się procedury przejęcia Banku
Spółdzielczego w Zawierciu
przez Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach.
Przejecie Banku Spółdzielczego nastąpiło na mocy Decyzji
Komisji Nadzoru Finansowego, a dotychczasowi klienci
tego banku będą obsługiwani
przez Bank Silesia. Placówka

w Ogrodzieńcu funkcjonować
będzie jak do tej pory, ale pod
inną nazwą.
Starania gminy Ogrodzieniec
o pozyskanie środków na remont
ulicy Południowej w Ogrodzieńcu oraz budowę chodników na
osiedlu Złote Piaski zmierzają w
dobrym kierunku. W najbliższym
czasie ukaże się lista projektów
wybranych do dofinansowania
przez Województwo Śląskie. Nasz
wniosek znajduje się na 2 miejscu
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listy rankingowej. Projekt został
bardzo wysoko oceniony i ma
duże szanse na otrzymanie dofinansowania. Zakres robót obejmuje budowę chodników przy ulicy Piastowskiej oraz dokończenie
chodników przy ulicy Południowej
wraz ze ścieżkami rowerowymi
oraz przebudową nawierzchni obu
ulic. Dopełnieniem będzie remont
ul.Spacerowej zaplanowany w
przyszłym roku przez Starostę Zawierciańskiego Krzysztofa Wronę i
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

Nowe auto policji
Nowy samochód do zadań operacyjnych otrzymali funkcjonariusze
z Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu. Środki na zakup nowoczesnego radiowozu przekazane zostały z budżetów trzech gmin: Ogrodzieńca, Pilicy i Żarnowca oraz ze środków Policji. Połowę kosztów
zakupu poniosła policja, a połowę samorządy. Nieoznakowany radiowóz będzie patrolował gminy Żarnowiec, Pilicę i Ogrodzieniec.
Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu mł.insp. Ryszard Skowroński
wspólnie z Komendantem Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu podkom.
Grzegorzem Migdałem podziękowali włodarzom trzech gmin za udzielone wsparcie finansowe umożliwiające zakup nowego pojazdu służbowego. Przekazany w dniu 2 grudnia br. samochód zastąpi wysłużoną skodę
używaną dotychczas przez policjantów z Ogrodzieńca. Nieoznakowany radiowóz będzie wykorzystywany głównie przez policjantów pionu kryminalnego. Posłuży także do patrolowania terenu trzech gmin. Nowy radiowóz
niewątpliwie usprawni pracę i pozwoli na jeszcze lepsze działanie.
J. Piwowarczyk

Bezrobocie w powiecie zawierciańskim
i gminie Ogrodzieniec
Według stanu na dzień
31.10.2015r. w PUP Zawiercie
zarejestrowanych były ogółem
5503 osoby bezrobotne, w tym
52% (2858 osób) stanowiły kobiety. Spośród zarejestrowanych
678 osób posiadało prawo do
pobierania zasiłku ( w tym 378 kobiet). Na koniec października br.
z Gminy Ogrodzieniec zarejestrowane były 423 osoby bezrobotne,
w tym 221 kobiet, natomiast 60

osób posiadało prawo do zasiłku.
Spośród bezrobotnych w powiecie 87%, czyli 4772 osoby znajdowały się w szczególnej sytuacji
na rynku pracy. Najliczniejsze grupy stanowiły osoby:
- długotrwale bezrobotne – 3089
osób (w tym 223 z Gminy Ogrodzieniec)
- do 30 roku życia – 1536 osób (
w tym 120 z gminy Ogrodzieniec),
w tym do 25 roku życia – 770

Przekazanie kluczyków do policyjnego auta przez Burmistrza
Miasta i Gminy Ogrodzieniec A. Mikulskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Z. Podsiadło.

osób w tym 62 osoby z Gminy
Ogrodzieniec)
- powyżej 50 roku życia – 770
osób (w tym 121 osób z gminy
Ogrodzieniec)
- posiadające co najmniej 1 dziecko do 6 roku życia – 808 osób
(w tym 62 osoby z gminy Ogrodzieniec)
- niepełnosprawne – 375 osób
(w tym 25 osób z gminy Ogrodzieniec).
1307 osób, tj. 24% zarejestrowanych bezrobotnych nie posiadało
doświadczenia zawodowego,
natomiast 1235 osób, tj. 22% nie

posiadało   kwalifikacji zawodowych.
Stopa bezrobocia na koniec
września 2015r. wynosiła:
powiat zawierciański – 13,8%
woj. śląskie – 8,2%
kraj – 9,7%
Na koniec września br. powiat
zawierciański znajdował się na
3 miejscu w woj. śląskim pod
względem stopy bezrobocia (Bytom – 17,5% powiat częstochowski – 14,2% i powiat zawierciański
– 13,8%).
Dane z PUP Zawiercie

GMINNE INWESTYCJE – GRUDZIEŃ 2015r.
U progu zimy dzięki, sprzyjającej pogodzie, udało się zrealizować zaplanowane  inwestycje  i przygotować nowe przedsięwzięcia gminne:
I. Wykonano remont nawierzchni drogi gminnej – ul. Kościelna w Ryczowie.
II. Wykonano remont drogi gminnej – ul. Sosnowa w Mokrusie.
III.Na finiszu jest budowa chodnika  w Ryczowie Kolonii przy ul. 3 Maja.
IV. Wykonano pierwszy etap przebudowy chodnika przy ul. Bzowskiej
w Fugasówce.
V. Wykonano przebudowę ul. Łąki w Kiełkowicach.
VI. Wybudowano blisko pół kilometra chodnika przy ul. Wojska Polskiego
w Podzamczu.
VII. Rozpoczęto zadanie pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z osiedla Elizy Orzeszkowej, z budynków
131, 133, 135 położonych przy ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu oraz
obiektów zlokalizowanych na terenie byłej Cementowni”.
VIII. Na 65 wniosków, które zostały złożone o dofinansowanie w ramach
narodowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019 wniosek Gminy Ogrodzieniec dotyczący przebudowy ulic: Południowej i Piastowskiej został oceniony jako
jeden z najlepszych! Mamy bardzo duże szanse na otrzymanie dofinansowania i realizację zadania w przyszłym roku.

Ul. Kościelna w Ryczowie

Chodnik przy ul. Wojska Polskiego w Podzamczu
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Była sobie Cementownia
Dzisiejsza opowieść miała być o Cementowni „Wiek”, o jej początkach,
o ukazie carskim z lutego 1912 zatwierdzającym Towarzystwo Akcyjne
Przemysłu Cementowego ”Wiek” założonym przez Jana i Pawła Hertzów łódzkich kupców i Maurycego Poznańskiego łódzkiego przemysłowca, ale będzie o ludziach pracujących w początkach jej działalności.
Dlaczego o nich?
Ze trzy tygodnie temu usłyszałam zdanie, które mnie bardzo poruszyło, a
nawet wywołało uczucie zazdrości„Oni się bardzo wzajemnie szanowali”.
Powiedziała to pani Bezowa, rodowita
ogrodzienianka, która przez lata pracowała w przychodni przyzakładowej i
znała wszystkich pracowników.
Jak to możliwe? Przecież przyszli z
różnych stron, z całej Polski, z zupełnie
różnych środowisk, w większości z rodzin chłopskich, ale i z różnych ośrodków przemysłowych. Potrafili stworzyć
wspólnotę silnie ze sobą związaną poprzez wspólną pracę, zabawę, związki
małżeńskie.
A potem następna refleksja- kiedy zabrakło matki- karmicielki, czyli Cementowni, ta wspólnota się rozpadła, ludzie
wyjechali, poszli za chlebem dalej, czasami bardzo daleko. Pozostali ci, którzy
związali się z rodowitymi ogrodzieniakami, wrośli w tę ziemię.
Jednym z pierwszych zatrudnionych w
nowej cementowni był Jan Panek, który
pracował od dnia 1 sierpnia 1912 roku
do 10 października 1920r. Tak, tak to ten
sam Jan Panek, który założył pierwszą
cementownię w 1870r. Dzięki pani Zofii
Klekot, córce Adolfa Panka, najmłodszego syna Jana, mamy fotografię Jana
Panka w otoczeniu rodziny. Dwukrotnie
żonaty był ojcem dziesięciorga dzieci.

Urodził się w 1846r. w Ostrośnicy koło
Koźla i już w 1870r., mając zaledwie 24
lata zaczyna budowę cementowni. Dla
dzisiejszych dwudziestolatków to niewyobrażalne. Po bankructwie cementowni
Jan Panek stał się budowniczym wielu
nowopowstających zakładów. Budował
między  innymi cementownię „Wołyń” w
Zdołbunowie, gdzie w 1899r. urodził się
jego syn Karol, cementownię na Wysoce, hutę szkła w Zawierciu, zapałczarnię
w Częstochowie.
W świadectwie pracy podpisanym przez
Maurycego Hertza czytamy, że jako samodzielny majster malarsko-ciesielski
wykonywał powierzone obowiązki z całą
sumiennością i znajomością rzeczy, możemy go przeto polecić jako zdolnego,
wykwalifikowanego, pracowitego i oddanego sprawie pracownika.
Zdj. 1 Jan Panek z żoną Franciszką i
synem Adolfem oraz wnuczętami Danutą i Anną córkami Karola, Zdzisławem,
Jerzym.
Zdj. 2 Synowie Jana-Karol i Mikołaj z
żoną Antoniną. Karol od 1921r. był magazynierem materiałów technicznych
przez ponad 40 lat.
Zdj. 3 Z polecenia Jana Panka 4 maja
1917r. do pracy został przyjęty Roman
Merta.

Roman pochodził z Siewierza, z żoną
Franciszką mieli siedmioro dzieci w
większości związanych z cementownią.
Zdj. 4. Od lewej stoją:  Franciszek Musialski, Eligiusz Merta, Leokadia Merta-Barczyk, Józef Merta, Czesław Merta,
Genowefa Merta-Barczyk, Andrzej Barczyk, Mikołaj Panek.
Siedzą:  Natalia Merta-Musialska, Franciszka Merta, Roman Merta, Antonina
Merta- Panek.
Dzieci:  Arkadiusz Musialski, Janusz Panek
Zdj. 5 A tu zdjęcie zrobione 08.06.1939r.
Ostatnie wakacje przed wojną.
Na skrzypcach Józef Merta i Eligiusz
Merta.
Na akordeonie Franciszek Musialski.
I jeszcze zdjęcie przy choince zdj. 6
W środku Genowefa Merta (w chustce
w kratkę).
Obok jej siostra Leokadia, zza drzwi  wygląda Jania Targosz.
Szefem pakowni w 1929r. w nowo uruchomionej mechanicznej pakowni cementu do worków papierowych został
Marcin Piątkowski urodzony w 1879r. w
Łasku, ojciec 3 synów: Jana, Edmunda
i Jerzego.
Dzięki wnuczce p. Małgorzacie Borowik
mamy jego zdjęcie z grupą pracowników cementowni  - to ten pan w białym

płaszczu. Może ktoś rozpozna innych
na tym zdjęciu? Zdj. 7
Zdj. 8 Jeszcze zdjęcie ze spotkania towarzyskiego.
Od prawej państwo Kukułkowie, czwarty od prawej Stanisław Królikowski właściciel restauracji przy cementowni( pochodził z Kluczborka) za nim syn Leon,
dziewczynka to Halina Kukułkówna,
później Smołowa.
Wszystkie zdjęcia dotyczą okresu międzywojennego, dlatego ich jakość nie
jest najlepsza. Cieszę się, że ciągle dostaję od Was nowe- stare zdjęcia i nowe
opowieści.
Za miesiąc dalsza historia cementowni.

Patrzę na te fotografie, z których spoglądają twarze ludzi, którzy już odeszli,
nawet ci, którzy tu są dziećmi. Dzisiaj
często słyszymy, że żyjemy „tu i teraz”,
ale ja myślę, że musimy pamiętać też o
tym co „przedtem i potem”.
W związku z nadchodzącymi Świętami
Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem
życzę Wam, Drodzy Czytelnicy, zdrowych, wesołych świąt, wszelkiej pomyślności, ciekawych rodzinnych opowieści przy rodzinnym stole, cierpliwości
dla najstarszych członków rodziny i ich
wspomnień.
Do siego Roku
Maria Lipka-Stępniewska
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W dniu 16 listopada br. w gmachu Telewizji Polskiej w Warszawie odbyło się
uroczyste wręczenie Statuetek Przyjaciela Zaczarowanego Ptaszka. Wśród
zaproszonych gości byli przyjaciele Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” oraz osoby, które pomagały uczestnikom 11. Edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty. Wydarzenie prowadziła Anna Dymna.
Dyplom Przyjaciela Zaczarowanego Ptaszka otrzymała Henryka Pilarczyk
z Zespołu Folklorystycznego „Wrzos” z Ryczowa Kolonii - za życzliwość,
serce i wsparcie okazane Angeli na drodze do zaczarowanego festiwalu.
Angela Wawrzyk w tym roku wyśpiewała I miejsce na Festiwalu Zaczarowanej Piosenki organizowanej przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
w kategorii osób dorosłych. Festiwal odbywał się w czerwcu br. na Rynku
w Krakowie. Angela od 2004r. jest członkiem Z.F „Wrzos”, solistką, gra na
skrzypcach, klarnecie i uczestniczy w innych przedsięwzięciach zespołu i
kapeli.
W trakcie wręczenia nagrody dla Heni Pilarczyk w TVP Angela powiedziała: „Nasze drogi się splotły. Zarówno Zespół jak i ja rozwijaliśmy się przez
te lata. Dzisiaj trudno już znaleźć miejsce i ludzi, którzy dotykają „czystego folkloru”. Osób, które przekazują tradycję ludową, które bezpowrotnie
wymierają.  Instruktora śpiewu mogą mieć obecnie wszystkie uzdolnione
muzycznie osoby. Natomiast ja w Zespole otrzymałam coś więcej, mogłam
dotknąć folkloru czystego w swojej formie, którego nie da się kupić.”
Po tych słowach Pani Anna Dymna powiedziała do Heni Pilarczyk: „Za Angelę serdecznie dziękujemy, bo to jest skarb”.
Jolanta Sprężak-Wawrzyk

VSECHNY BARVY DUCHY 2015 - WSZYSTKIE KOLORY TĘCZY- 2015
Angela Wawrzyk otrzymała od
konsula RP w Ostrawie pani
Marii Kovacs zaproszenie,
jako honorowy gość z Polski
do uczestnictwa w międzynarodowym koncercie „Wszystkie barwy tęczy, 2015” jako
laureatka I miejsca w Ogólnopolskim Festiwalu „Zaczarowanej Piosenki 2015” organizowanym przez fundację Anny
Dymnej. Angela jest laureatką
I i XI edycji tego festiwalu.
Koncert w Ostrawie odbył
się 19 października 2015r.

na deskach Teatru Republiki Czeskiej im. Antoniego
Dvoraka. Podczas koncertu
Angela zaprezentowała swój
różnorodny warsztat wokalny.
Wystąpiła także w stroju ludowym.  Zaśpiewała i zagrała
na skrzypcach z akompaniamentem akordeonu piosenkę
ludową nagrodzoną na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel
i Śpiewaków Ludowych w
Kazimierzu nad Wisłą, reprezentując tym Z.F „Wrzos” z
Ryczowa-Kolonii. Organiza-

Wesoły Mikołaj
W niedzielę (6 grudnia br.) ogrodzieniecki Dom Kultury odwiedził
Święty Mikołaj. O godzinie 17.00 dzieci wraz ze swoimi opiekunami z niecierpliwością oczekiwały miłego gościa. Chwile oczekiwania
umilali artyści Teatru Art-Re z Krakowa, którzy wystąpili z przedstawieniem „Wilk i zająć”.W spektaklu wykorzystano postaci Wilka i
Zająca ze znanego i popularnego rosyjskiego filmu animowanego
„Nu, pagadi” („Ja ci pokażę”) Wiaczesława Kotionoczkina. W trzech
zabawnych epizodach Zając, występujący jako właściciel restauracji, dentysta i policjant, spotyka się z Wilkiem. Pełen komicznych sytuacji i humorystycznych scen spektakl rozbawił dzieci i... dorosłych.
I w tym wesołym nastroju wszyscy powitali Mikołaja i jego pomocników – Śnieżynki. Prezentów był dużo, a radości jeszcze więcej...
Dzieci zaprosiły Mikołaja za rok. I już czekają.
JP

torzy koncertu i publiczność
ten narodowy akcent odebrali
ciepło i serdecznie. Występ
Angeli spotkał się z tak dużym
aplauzem publiczności, że
dwukrotnie poproszono ją o
bis. Producentką, menadżerką i pomysłodawczynią projektu była Bohgana Rywikova,
która z mężem Janem (tłumaczem) otoczyła naszą rodzinę
w Ostrawie szczególną serdecznością i gościnnością.
JSW

Po koncercie za kulisami. Od prawej: Andrzej Wawrzyk, Jolanta Sprężak-Wawrzyk, przedstawicielka konsulatu RP w Ostrawie Marii
Kovacs, Bohgana Rywikova, Angela Wawrzyk,Svatopluk Aniol (Dyrektor organizacji).

SPOTKANIE AUTORSKIE Z ELWIRĄ WATAŁĄ
9 listopada 2015 roku o godz. 18.00 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Ogrodzieńcu odbyło się spotkanie autorskie z Elwirą Watałą, autorką
biografii Swietłany Alliłujewnej – ”Córka Stalina”. W spotkaniu wzięli udział
słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu, którym za przybycie bardzo dziękujemy.
Zamierzeniem pisarki, co sama podkreśla, jest ukazywanie, a wręcz obnażanie w prosty i łatwy w czytaniu sposób obyczajów władców i przedstawicieli arystokracji z perspektywy ich alkowy. Autorka w swoim dorobku
ma takie tytuły jak: „Carskie Polki”, „Odcięte głowy władców”, „Cuchnący
Wersal” czy „Wielkie Nimfomanki”.
Najnowszą książką jest wspomniana - „Córka Stalina. Chciała być kochaną”. Jest to historia Swietłany, gdzie tym razem bohaterka przedstawiona
jest nie jako ofiara, lecz kobieta egocentryczna, rozpieszczana przez ojca,
przyzwyczajona, od najwcześniejszych lat do spełniania wszelkich zachcianek, osiągająca swoje cele bez oglądania się na potrzeby innych.

Do postaci samego dyktatora Elwira Watała powróciła w książce „Kobiety
wokół Stalina. Kochanki i katorżniczki”.
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Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu zaprasza na widowisko Góralskie wesele i Góralski
Stand Up przy kapeli w wykonaniu teatru amatorskiego działającego przy MOK Szczawnica
i kapeli góralskiej Białopotocanie.
19.12.2015r. (sobota) godz.18.30
Sala MGOK w Ogrodzieńcu. Liczba miejsc ograniczona.
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.
OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE

Szwedzkie karmy
dla psów i kotów
z dostawą do domu
Zamów bezpłatną próbkę: 506 031 961
OGŁOSZENIE PŁATNE

F.H.U.

BART-POL

USŁUGI
ASENIZACYJNE
wywóz nieczystości płynnych

OGŁOSZENIE PŁATNE

Ryczów ul.Ogrodzieniecka 7

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

P O G R Z E B O W Y

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

OGŁOSZENIE PŁATNE

G WA R A N T U J E N A J N I Ż S Z E C E N Y
NA KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
Zasiłek pogrzebowy na miejscu, od ręki
Własna bezpłatna chłodnia
Kaplica pożegnalna
Groby ziemne i murowane
Wiązanka na trumnę i wieniec - gratis!
NAGROBKI GRANITOWE - n i s k i e

c e n y

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

OGŁOSZENIE PŁATNE

Z A K Ł A D
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu zaprasza na Koncert Bożonarodzeniowy, który odbędzie się
22 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 17.00. W programie wystąpią:
- dzieci i młodzież, uczęszczająca na zajęcia muzyczne w MGOK
- zespół „Marzenie”, zespół „Echo”, Seniorzy z Ogrodzieńca
Wstęp wolny! Wszystkich serdecznie zapraszamy!

POLECAMY DOMOWE CIASTA
ORAZ TORTY
    -BEZ SZTUCZNYCH POLEPSZACZY
    -TYLKO Z NATURALNYCH SKŁADNIKÓW

OGŁOSZENIE PŁATNE

GWARANTUJEMY KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI
KOMUNIE,WESELA,STYPY,URODZINY
ZAMÓWIENIA PRZYJMOWANE POD NR.TEL 518-940-675
SKLEP FIRMOWY ZNAJDUJE SIĘ
OGRODZIENIEC UL. KOŚCIUSZKI 206
GODZINY OTWARCIA PONIEDZIAŁEK -SOBOTA 5.00-20.00

W tę świętą Noc Narodzenia Bożego Syna
składamy Wam najlepsze życzenia.
Wszystkim życzymy łaski mocnej wiary,
niezłomnej nadziei i nigdy niegasnącej
miłości Boga.
Życzymy długiego życia, dobrego zdrowia,
pomyślności i szczęścia w Nowym Roku 2016 .
Druhny i druhowie OSP Kiełkowice

OGŁOSZENIE PŁATNE

spółdzielnia socjalna

tel. 784 340 719
www.impuls.ogrodzieniec.pl
e-mail:
spoldzielnia@impuls.ogrodzieniec.pl

Na zbliżające się święta Bożego Narodzenia i Nowy 2016 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 świętego Floriana
składają
KOMENDANT
Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego
Związku OSP RP w Ogrodzieńcu
dh Henryk Karcz

PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
(STARE MEBLE, WYKŁADZINY ITP. )
USŁUGI SPRZĄTANIA (DOMY, MIESZKANIA PRYWATNE,
BIURA, PIWNICE, STRYCHY ITP.)
SPRZĄTANIE POREMONTOWE
WYWÓZ GRUZU
ODŚNIEŻANIE

Reklama współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PREZES
Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego
Związku OSP RP w Ogrodzieńcu
dh Andrzej Mikulski
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Na przełomie października
oraz przez cały listopad grupy szkolne skorzystały z bardzo ciekawej oferty pobytu w
Podzamczu, nazwanej ofertą
haloweenowo – andrzejkową.
Oferta przygotowana przez
Spółkę Zamek polegała na
organizacji pobytu w Gościńcu pod Lilijka, połączonego z
nocnym zwiedzaniem nawiedzonych ruin ogrodzienieckiej
warowni.
Projekt realizujemy już po raz
drugi. W zeszłym roku odbyły się pierwsze Andrzejki
z Duchami Ogrodzienieckiego Zamku organizowane dla
dzieci w Gościńcu pod Lilijką.
W tym roku, zachęceni powodzeniem tej oferty, zdecydowaliśmy się ofertę ponowić.
Przyjęliśmy dotychczas około dwudziestu rezerwacji od
szkół z województwa śląskiego i nie tylko – mówi Iwona
Pakuła-Błoch, prezes Spółki
Zamek.
Uczestnicy zaczynają pobyt od kolacji przy ognisku,
następnie w towarzystwie
przewodnika udają się na
zwiedzanie zamku, na którym
mają miejsce bliskie spotkania
z bohaterami legend o dawnych mieszkańcach ogrodzienieckiej rezydencji. Jest to
zdecydowanie wieczór tajemnic i kontrolowanego strachu,
a więc doskonale wpisuje się
w konwencję tradycyjnej an-

drzejkowej zabawy, jak również zapożyczonej z tradycji
anglosaskiej haloweenowej
makabreski. Po zwiedzaniu
grupa wraca do Gościńca,
gdzie organizuje sobie wieczorną zabawę, najczęściej
dyskotekę, i po śniadaniu
kontynuuje dalszy plan swojej
wycieczki.
W tym roku po raz pierwszy
z oferty skorzystały dzieci i
młodzież naszych gminnych
szkół: SP nr 1 w Ogrodzieńcu,
Gimnazjum w Ogrodzieńcu,
SP w Ryczowie oraz SP w
Gieble, dla których przygotowana została specjalna oferta
cenowa.
Chcieliśmy, aby nasza młodzież również miała możliwość zapoznać się ze sztandarową ofertą zamku, z której
chętnie korzystają szkoły z całej Polski. Nocne zwiedzanie
zamku, tzw. Wieczór z Duchami organizujemy od wielu lat i
cieszy się ono ogromnym powodzeniem, zarówno wśród
turystów indywidualnych, jak
i grup zorganizowanych. Dla
naszej młodzieży atrakcyjne
wydają się wyjazdy w góry,
do Wieliczki, Sandomierza
czy innych odległych ośrodków turystycznych. Chcieliśmy, żeby przekonali się, że
na naszym ogrodzienieckim
zamku również odbywają się
ciekawe wydarzenia. Traktujemy tę akcję, jako inwestycję
w promocję naszej gminy.

Ta młodzież wkrótce zmieni
szkoły, wyjedzie na uczelnie,
i, o ile będzie posiadała wiedzę o naszej lokalnej historii
i ciekawych rzeczach, jakie
można robić w okolicy, będzie
doskonałym nośnikiem pozytywnego wizerunku naszej
gminy. Poza oczywistą dobrą
zabawą jest jeszcze wartość
dodana skorzystania z naszej
oferty a mianowicie: zdobycie
wiedzy o historii zamku oraz
zaobserwowanie zmian, jakie
na zamku następują, gdyż,
tak jak mieszkańcy Pomorza
rzadko chodzą na plażę, tak i
u nas Mieszkańcy Gminy nieczęsto odwiedzają ruiny zamku, a więc nie mają możliwości zobaczyć na własne oczy
jak dużo się tutaj zmieniło
– mówi Iwona Pakuła-Błoch,
prezes Spółki Zamek.
Młodzież szkolna jest bardzo
zadowolona z oferty przygotowanej przez Spółkę Zamek.
Była to ciekawa przygoda,
pełna niesamowitych wrażeń i
fajnej zabawy – mówi Wojtek
ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Ogrodzieńcu.
Z pobytu w Podzamczu zadowoleni są także nauczyciele i dyrektorzy szkół w naszej
gminie, którzy uważają, że
była to przygoda połączona z
zabawą, rekreacją i edukacją
– przybliżeniem historii tego
miejsca.
JP

OGŁOSZENIE PŁATNE

Z Duchami Ogrodzienieckiego Zamku…

Muzeum Pożarnictwa
Zbiory Ogrodzienieckiego Muzeum Pożarnictwa w tym roku prezentowane były w Dąbrowie Górniczej podczas festynu zorganizowanego na terenie Gimnazjum nr 10 w ramach
Dąbrowskiego Święta Rodziny oraz w Sosnowcu podczas pikniku zorganizowanego
przez NSZZ „Solidarność” Koksowni Przyjaźń.
Nasza kolekcja ostatnio powiększyła się o kolejne akcesoria strażackie, m.in. hełmy, pasy,
mundury. Cały czas wyszukujemy razem z synem Konradem różnych przedmiotów, czy
elementów umundurowania, które wzbogaciłyby nasze zbiory – mówi Zdzisław Wojdas,
którego wieloletnia pasja zbierania strażackich sprzętów przerodziła się w powstanie imponującej prywatnej kolekcji.
Pierwsza wystawa zbiorów miała miejsce w Domu Kultury w Ogrodzieńcu podczas obchodów Święta Odzyskania Niepodległości  w roku 2012. W skład ekspozycji weszły:
hełmy ochronne,  czapki i mundury galowe, ubrania, pasy, toporki, rękawice, buty, odznaczenia, syreny, figura świętego Floriana – patrona strażaków. Ciekawostką była kolekcja
modeli strażackich samochodów i wozów bojowych.
Pan Zdzisław podkreśla, że czeka na kolejne przedmioty związane z pożarnictwem i
chętnie przyjmie je od osób, którym takie akcesoria nie są już potrzebne.
Od lutego 2014 roku działa strona internetowa muzeum. Wystarczy wpisać w google Ogrodzienieckie Muzeum Pożarnictwa i otwiera się strona z prezentacją poszczególnych
zbiorów, historią, danymi kontaktowymi właścicieli. Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony, gdyż do tej pory nie udało nam się znaleźć miejsca, gdzie ekspozycja
byłaby na stałe udostępniona zwiedzającym.
Tam, gdzie nas zapraszają, chętnie udajemy się z naszymi zbiorami, żeby ludzie mogli
je obejrzeć. Promujemy w ten sposób Ogrodzieniec i tradycje pożarnictwa na naszym
terenie – podkreśla Z. Wojdas.
JP

Zwracam się z prośbą do jednostek OSP i osób prywatnych, które posiadają niepotrzebne mundury strażackie lub
akcesoria związane z pożarnictwem o udostepnienie ich na potrzeby muzeum. Przedmioty te może leżą gdzieś
zapomniane, a tu mogą „ujrzeć światło dzienne” i cieszyć oczy oglądających wystawę.
Zdzisław Wojdas
Tel: 32-67-33-805; 780-071-431; 507-321-619; e-mail: konrad.wojdas.sgfp@wp.pl
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Marysia Trawińska
Wybieramy „Aktywnych 2015/2016”
Postanowiliśmy wrócić do projektu, który stworzyła w 2012 roku Szkolna Agencja Prasowa.
Wtedy spośród wszystkich uczniów klas IV – VI wyłoniliśmy i nagrodziliśmy na uroczystej
Gali „Aktywnych” tych, którzy w roku szkolnym 2012/2013 wyróżnili się zaangażowaniem
i pracą na rzecz szkoły i klasy, osiągnęli wybitne wyniki w nauce, zwrócili naszą uwagę
pozytywnymi postawami i zachowaniem wobec koleżanek i kolegów, zapewnili szkole
sukcesy sportowe.
W 2013 roku przyznano wyróżnienia w kategoriach: „Ambitny”, „Kreatywny”, „Sumienny”
i „Sprawny”. W tym roku wprowadzamy nową kategorię: „Niepokonany”.
Chcemy w ten sposób wyróżnić i nagrodzić uczniów, którzy są przykładem cierpliwości,
wytrwałości, tolerancji i asertywności.
Oto jedna z takich uczennic Szkoły Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu.
Aleksandra Biedak, uczennica klasy IV b. Znak szczególny: promienny, uroczy uśmiech!
Lubi: lody, lato, morze, czekoladę i bitą śmietanę. Ma psa Gaję i żółwia Teofila.
Hobby:  projektowanie, malowanie, pływanie, nauka gry na gitarze.
Nie lubi: warzyw i … „gdy ktoś na widok wózka inwalidzkiego mówi, że jestem biedna.
Tak, jestem niepełnosprawna, ale mam fajnych rodziców, koleżanki i kolegów, mam swoje
marzenia!” - Ola wie, czego chce i naprawdę jest wyjątkowa! Trzymamy za nią kciuki!
								
Zuzia Kałużny
„Czytam sobie w bibliotece” to nazwa projektu, do którego zgłosiła naszą bibliotekę pani
Dorota Piwowarska. Szkolny księgozbiór został wzbogacony o dziewięć książek z serii
„Czytam sobie” wydawnictwa Egmont, wśród których znajdziemy między innymi takie tytuły jak: Apollo 11. O pierwszej podróży na Księżyc, Mur. O historii powojennego Berlina.
Pani Dorota przeprowadziła także dwugodzinne warsztaty czytelnicze w klasach drugich,
wykorzystując scenariusze lektur: Syrop maga Abrakadabry i Historia pewnego statku.
Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali dyplomy potwierdzające zdobytą przez nich wiedzę.
To bardzo ważny projekt. Powinien się nazywać „Czytam sobie wszędzie”, bo bez czytania nic ze mnie nie będzie!
PS Pani Dorota potrafi zaczarować i oczarować książkami nawet najmłodszych. Ostatnio
widziałam, jak drugoklasista próbował wypożyczyć książkę J.K. Rowling: Harry Potter i
Zakon Feniksa. Drobny druk! Brak ilustracji! 955 stron! Można? Można!     
Rubrykę redagują uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu pod
kierunkiem mgr Małgorzaty Michalskiej

Poziom 511
marka i gościnność
Położony w pobliżu Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu Hotel Poziom 511 to nowoczesny
obiekt turystyczny, który zdobywa nagrody w prestiżowych konkursach w branży hotelarskiej i plebiscytach konsumenckich.  
Uhonorowaniem pracy właścicieli i personelu Hotelu Poziom 511 było znalezienie się w ścisłym finale
(po trzech w każdej z trzynastu kategorii, do których wpłynęło ponad 200 zgłoszeń) w czwartej edycji  
konkursu Profit Hotel Awards 2015. Wręczenie nagród nastąpiło podczas gali laureatów w dniu 2
grudnia br. w warszawskim hotelu Sheraton.  Profit Hotel Awards to doroczny konkurs w Polsce, w
którym przedstawiciele branży wybierają najlepsze hotele i obiekty noclegowe. Udział w konkursie
to nie tylko promocja i uhonorowanie pracy i osiągnięć ludzi pracujących w obiekcie, ale przede
wszystkim kształtowanie pozytywnego wizerunku całej branży w naszym kraju.
Wcześniej Hotel zwyciężył w konkursie Polityki „Top Hotel” za najlepszy design oraz znalazł się w
plebiscycie Poland Best Restaurants. Hotel został już niejednokrotnie doceniony m.in. przez Ministerstwo Gospodarki. W tym roku nominowany był do konkursu World Luxury Awards, w którym uczestniczyło prawie 600 hoteli ze 144 krajów. To pierwsza taka nominacja, w której hotele są wyznaczane
przez gości i ekspertów, a następnie drogą internetową odbywa się głosowanie. To, że nasz hotel
znalazł się w gronie laureatów nagrody, do której nominowani są najlepsze obiekty z całego świata to
dla nas olbrzymi zaszczyt i sukces  – mówi Katarzyna Dębińska dyrektor hotelu.
Właściciele oraz pracownicy Hotelu dbają o markę tego miejsca, kierując się przede wszystkim dobrem gości, którzy korzystają z usług obiektu.  Silna marka sprawia, że chcą tu ponownie wrócić i
cieszyć się pozytywnymi wrażeniami.  Stąd udział w konkursie zorganizowanym przez Międzynarodowe Targi w Poznaniu i  Profitroom, w którym oceniano szereg czynników związanych z siłą marki,
wpływających na skłonność gości do wybrania konkretnego hotelu spośród wielu jego konkurentów.
Obiekt Poziom 511 działa od 2012 roku i od tego czasu odwiedziło to miejsce ok. 30 tysięcy turystów, co  świadczy o jego atrakcyjności i renomie. Zakres świadczonych usług wzbogacony jest o
organizację imprez m.in. koncerty znanych artystów i zespołów, warsztaty twórcze, klub podróżnika,
bieg charytatywny, przeznaczonych są nie tylko dla hotelowych gości, ale także dla mieszkańców z
całej okolicy.
Wspaniały wypoczynek w miejscu, które swoją prostotą i urokiem ściga się z urodą Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Pasują do siebie idealnie – to jedna z opinii turysty, wyrażona po wizycie w Hotelu
Poziom 511.
Joanna Piwowarczyk

Kalejdoskop osób, myśli, zdarzeń…
Tym razem to nie koniec roku skłania mnie do refleksji i podsumowań. Cofnę
się kilka tygodni, do jesieni, którą zdominowała polityka. Kampania polityczna
była intensywna, wszędobylska. Ze wszystkich mediów, słupów i tablic ogłoszeniowych, z fasad budynków itp. uśmiechały się do nas twarze (niektóre patrzą
na nas jeszcze dzisiaj), właściwie ludzie, którzy coś od nas chcieli. Oczywiście
chcieli nasz głos, nasze poparcie. Kusili obietnicami, aż trudno teraz ogarnąć
je wszystkie. Można to porównać do drugiego karnawału z upominkami mikołajkowo – gwiazdkowymi. Z tą różnicą, że działo się to jesienią. Tylko dlaczego
tak trudno uwierzyć w te obietnice, dlaczego tak słabo im wierzymy i nie ufamy.
Myślę, że w większości ludzie starający się zostać politykiem chcą dobrze, chcą
zmieniać na lepsze, wydaje im się, że mają dobre pomysły. Tylko, że to wszystko razem wygląda arogancko i nachalnie, mało przekonująco i nieefektownie.
Większość z tych kandydatów, promując siebie, krytykuje i opluwa innych, a to
już się nam nie podoba. Prawdziwa, twarda polityka ich przerasta i tylko niektórzy dają radę i potrafią się obronić, zostając do końca przyzwoitymi ludźmi. To
tyle o polityce, chociaż nie do końca, gdyż równolegle w tym czasie miało miejsce jakże inne, ale też ważne wydarzenie. Myślę o Konkursie Chopinowskim.
Zdaję sobie sprawę, że polityka poruszy więcej ludzi niż muzyka, ale spróbuję
coś powiedzieć na ten temat. Przecież jedno i drugie to „konkurs”. Każdy chce
wygrać, wypaść jak najlepiej. Ale jakże inaczej wygląda rywalizacja w konkursie
pianistycznym. Ile delikatności, wrażliwości, pasji w tych młodych ludziach. Ile
autentyczności i kultury. W czasie konkursu (tak relacjonowano) panuje wspaniała atmosfera. Młodzi ludzie z całego świata, pomimo rywalizacji są dla siebie
życzliwi, wspierają się, nie demonstrują niechęci i zawiści. Wiem, że niemożliwa
jest zamiana ról, gdyż pianiści w polityce się nie odnajdą, a i kandydatom na polityków z wielką muzyką też nie zawsze po drodze. A szkoda, myślę, że od młodych ludzi zasad rywalizacji, prawdziwości zachowań, kultury osobistej można
spróbować się nauczyć. Jeśli nie w tych wyborach, to może w następnych za 4
lata. Być może zmiana wizerunku, zachowanie przyniesie sukces. A tymczasem
po wyborach „karnawał trwa”, wcale nieradosny i wesoły, wręcz straszny i żałosny. Wielka szkoda! Mimo wszystko pragnę, aby w Nowym Roku żyło nam się
dobrze i spokojnie i tego właśnie życzę wszystkim czytelnikom GO.
Pozdrawiam HZM
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komunalne
szkło
zielone
i metal
13.01.16
14.01.16
12.01.16
11.01.16
10.02.16
11.02.16
09.02.16
08.02.16
14.03.16
10.03.16
09.03.16
09.03.16
08.03.16
30.03.16
13.04.16
14.04.16
11.04.16
11.04.16
12.04.16
27.04.16
25.04.16
11.05.16
09.05.16
09.05.16
10.05.16
25.05.16
23.05.16
08.06.16
06.06.16
06.06.16
16.06.16
22.06.16
23.06.16
06.07.16
06.07.16
07.07.16
07.07.16
14.07.16
19.07.16
20.07.16
02.08.16
03.08.16
03.08.16
09.08.16
17.08.16
18.08.16
05.09.16
07.09.16
07.09.16
13.09.16

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE OGRODZIENIEC
Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywne zbieranie odpadów gromadzą je w sposób
następujący:
WOREK ŻÓŁTY – OPAKOWANIA PLASTIKOWE I WIELOMATERIAŁOWE
Wrzucać należy:
butelki plastikowe po napojach, oleju jadalnym i mleku, opakowania po chemii gospodarczej
np. szamponach, płynach do naczyń, torebki foliowe, opakowania po margarynach, jogurtach
kartoniki po mleku, sokach i innych napojach, które z zewnątrz wykonane są z tektury, a
wewnątrz z folii Itp.
Nie wrzucać:
wyrobów z tworzyw sztucznych innych niż opakowania np. mebli plastikowych, zabawek,
części samochodowych, gumy, folii aluminiowej, strzykawek, styropianu, papieru, tektury itp.
WOREK ZIELONY – OPAKOWANIA SZKLANE
Wrzucać należy:
szklane butelki po napojach, sokach, alkoholach, kosmetykach, słoiki po przetworach, puste
szklane opakowania po lekach itp.
Nie wrzucać:
ceramiki, porcelany, kamieni, szkła innego rodzaju, w tym szkła okiennego, kryształów,
szklanych bloczków budowlanych, żarówek, termometrów, reflektorów, szyb samochodowych,
luster itp.
WOREK BRĄZOWY – ODPADY ZIELONE
Wrzucać należy:
skoszoną trawę, liście, chwasty, drobno pocięte gałęzie, zepsute owoce i warzywa, obierki,
trociny itp.
Nie wrzucać:
przetworzonej żywności: zlewek zup, kości, mięsa, przetworów itp.
WOREK CZERWONY OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
Wrzucać należy:

puszki aluminiowe i stalowe po napojach, konserwach, kapsle, metalowe zakrętki, aerozole itp.

Nie wrzucać:

metalowych narzędzi, garnków itp.

Odpady opakowaniowe selektywnie zbierane w workach nie musza być myte, ale bezwzględnie muszą być
opróżnione z zawartości.
POJEMNIK- POPIÓŁ
Wrzucać należy:
Popiół,
Nie wrzucać:
odpadów zmieszanych

POJEMNIK- ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI
Wrzucać należy:
Wszystko
to,
czego
nie
gromadzimy
w
workach:
zielonym,
żółtym,
brązowym i czerwonym, kompostowniku oraz to czego nie możemy oddać do punktu
selektywnej zbiórki, np. zabrudzone tekturowe talerzyki jednorazowe, porcelanę, styropian
opakowaniowy, gumę, odpady drewniane, artykuły higieniczne (wata, pampersy, podpaski,
chusteczki higieniczne), kości, odchody zwierząt domowych, blistry po tabletkach, zużyte
strzykawki, odzież i obuwie,
Nie należy wrzucać:
Odpadów, które możemy wysegregować w workach, zagospodarować w kompostowniku
lub oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
Dopuszcza się, aby w pojemniku na odpady było 5% odpadów innych frakcji, w związku z powyższym
można do pojemnika wrzucać odpady w workach na śmieci w których były gromadzone przed
umieszczeniem w pojemniku.
OD LISTOPADA 2015 R. FIRMA ODBIERAJĄCA ZABIERZE WSZYSTKIE WYSTAWIONE
ODPADY, TAKŻE TE WYSTAWIONE W WORKACH OBOK POJEMNIKA.
Oprócz regularnej zbiórki odpadów wymienionych powyżej, raz w roku będą organizowane
wystawki odpadów wielkogabarytowych, opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego.
W Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 210 (baza firmy REMONDIS) działa Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów, do którego wszyscy właściciele posesji zamieszkałych będą mogli oddać selektywnie zebrane
odpady takie jak: zielone i biodegradowalne, papier i tekturę, tworzywa sztuczne i opakowania
wielomateriałowe, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte
baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki, popiół, odzież.
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych będą
mogli przekazywać gruz z remontów prowadzonych samodzielnie. Gruz trzeba dostarczyć do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i przeładować do pojemnika wskazanego przez
pracownika obsługującego ww. punkt. Gruz odbierany w ramach systemu może składać się z cegieł,
pustaków i betonu, nie może zawierać zanieczyszczeń w postaci elementów azbestowych, drewnianych,
ceramiki, pianek, plastików itp.
Punkt czynny będzie w każdą sobotę:
- od kwietnia do października w godzinach od 8.00 do 18.00,
- w każdą sobotę od listopada do marca w godzinach od 8.00 do 15.00.
jeśli sobota będzie dniem ustawowo wolnym od pracy punkt będzie czynny w najbliższy poprzedzający
sobotę piątek.
Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Miasto Ogrodzieniec , ulice: 1 Maja, Batorego, Bzowska,
Chrobrego, Cicha, Cmentarna, Sawickiej, Jagiełły,
Józefów, Kopernika, Kościuszki, Krótka, Mostowa, Nowy
Świat, Paderewskiego, Piłsudskiego, Pl. Wolności, Polna,
Sobieskiego, Szeroka, Szkolna, Wodna, Wschodnia.
DATA WYWOZU
Odpady
segregowane
Odpady
szkło
zielone

Odpady
komunalne

Popiół

20.01.2016
17.02.2016
16.03.2016

21.01.2016
18.02.2016
17.03.2016

26.01.2016
23.02.2016
24.03.2016

06.04.2016
20.04.2016
04.05.2016
18.05.2016
01.06.2016
15.06.2016
04.07.2016
21.07.2016
08.08.2016
24.08.2016
12.09.2016

21.04.2016

28.04.2016

-

30.05.2016

-

27.06.2016

04.07.2016

28.07.2016

-

25.08.2016

-

22.09.2016

10.03.2016
24.03.2016
11.04.2016
28.04.2016
12.05.2016
30.05.2016
13.06.2016
27.06.2016
13.07.2016
28.07.2016
11.08.2016
25.08.2016
08.09.2016

Odpady
segregowane
plastik
i metal
28.01.2016
25.02.2016
22.03.2016
26.04.2016
24.05.2016
28.06.2016
25.07.2016
22.08.2016
26.09.2016
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W strażackim gronie
W sobotę,12 grudnia w
remizie OSP Podzamcze
odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Ogrodzieńcu. W
pierwszej części posiedzenia omówiono sprawy bieżące zarządu oraz podjęto
uchwały, dotyczące Zjazdu
Miejsko-Gminnego ZOSP
RP w Ogrodzieńcu, który
odbędzie się w czerwcu
2016r. W wolnych wnioskach dyskutowano na temat utrzymania remiz i sal w
jednostkach. Podczas spotkania uhonorowano darczyńców,   wspierających
działania strażaków, którzy
organizują m.in.   gminne
konkursy wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży,
zawody sportowe, itp. Brązowy Medal „ Za Zasługi
dla Pożarnictwa” otrzymali:
Ewa Wałek - Zakład Kamieniarski „Szwedex”, Krystian
Jurek - Przedsiębiorstwo
Handlowe „Max” oraz Rafał i Mariusz Chmielewscy
– PPUH w Zawierciu. Listy
gratulacyjne z podziękowaniami za wspieranie działalności straży oraz życzeniami na Nowy Rok wręczono

darczyńcom:
Januszowi
Grzesiakowi, Szczepanowi
Plutce, Ewie Wałek, Krystianowi Jurkowi oraz Rafałowi i
Mariuszowi Chmielewskim.
Odznaczony został także
druh z OSP Ogrodzieniec
Szymon Ceglarski Brązowym Medalem „ Za Zasługi
dla Pożarnictwa”.

przygotowali smaczny poczęstunek dla gości. Całe
spotkanie przebiegło w serdecznej, rodzinnej atmosferze, przy dźwiękach kolęd i
wspólnych pogawędkach.
W posiedzeniu uczestniczyli
m.in.  Burmistrz A. Mikulski,
który pełni funkcję  prezesa
Zarządu M-G OSP RP w
Ogrodzieńcu, Z. Podsiadło

przewodniczący Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, G.
Gołuchowska radna RM w
Ogrodzieńcu, M.Fiutak komendant PSP w Zawierciu,
H. Karcz komendant M-G
OSP RP w Ogrodzieńcu
oraz przedstawiciele zarządów wszystkich jednostek
z terenu gminy.
Joanna Piwowarczyk
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Wymień książkę

Z ciekawą inicjatywą wystąpiła Rada Słuchaczy UTW w
Ogrodzieńcu. Pomysł dotyczy oddania niepotrzebnej już
książki w dobre ręce i umożliwienie innym dostępu do
ciekawej literatury za darmo. W holu na parterze budynku MGOK zaaranżowano regał dla miłośników czytania.
Można tu pozostawić  własne „wyczytane” książki dla innych, którzy jeszcze nie mieli okazji  zetknąć się z danym
tytułem, a wszyscy zainteresowani mogą przyjść  i wybrać
interesującą ich książkę i pójść z nią do domu.
Zapraszamy do korzystania z „kącika literackiego” tych,
którzy chcą pozbyć się przeczytanych książek i zrobić
miejsce dla nowości wydawniczych oraz tych, którzy lubią
czytać i szukają nowych lektur.
Jeżeli ktoś ma niepotrzebne mu czasopisma kolorowe  (nie
gazety codzienne, nie zbieramy makulatury!)–np.  ciekawe
miesięczniki, pisma branżowe również dla nich znajdziemy
miejsce na naszym regale. Zapraszamy do korzystania z
giełdy wymiany. Mamy nadzieję, że pomysł znajdzie Państwa uznanie.
D. Cygan

Druga część spotkania
miała charakter świąteczno-wigilijny, na której wszyscy druhowie tradycyjnie  
złożyli sobie życzenia i
połamali się opłatkiem. O
świąteczny nastrój zadbali
gospodarze spotkania druhowie z OSP Podzamcze, którzy w odnowionej
sali przystroili choinkę i

Z okazji zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia życzymy Mieszkańcom Miasta
i Gminy Ogrodzieniec wiele radości, spokoju
i rodzinnego ciepła oraz dużo pomyślności,
szczęścia i sukcesów w nadchodzącym
Nowym Roku
Druhny i Druhowie z OSP
z terenu miasta i gminy Ogrodzieniec
OGŁOSZENIE PŁATNE
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Nowinki Uniwersyteckie
10 grudnia 2015r. – spotkanie pt. „W cieniu Kilimandżaro” z podróżnikiem Magdaleną
Szczerek. Podczas spotkania nasi słuchacze poznali afrykańskie kraje tj. Kenię i Tanzanię, tradycje i zwyczaje rdzennych mieszkańców.  Wykładowczyni opowiedziała również
jak zdobywa się Dach Afryki i jak się z niego schodzi. Wykład wzbogacony pokazem
autorskich zdjęć z podróży.

14 listopada 2015r. - wykład w ramach Uniwersytetu
Dziecięcego w Ogrodzieńcu. Spotkanie z dziedziny biologii pt. „Co nas ziębi, a co grzeje. Temperatura naszego
ciała” poprowadził dr Armand Cholewka. Nasi słuchacze
dowiedzieli się, co ma wpływ na ochładzanie naszego
organizmu, a co na jego rozgrzewanie. W jaki sposób
przewodzimy ciepło i w którym miejscu naszego ciała
temperatura jest najwyższa. Sporym zainteresowaniem
cieszyła się kamera termowizyjna, za pomocą której prowadzący pokazał temperatury naszych organizmów.  Po
wykładzie, razem z wolontariuszami Towarzystwa Kulturalnego w Zawierciu przygotowaliśmy zajęcia ze SPEEDS
STACKS, czyli szybkich kubków oraz gry logiczne. Prawdziwą gratka dla całej rodziny, rozwijająca nasze logiczne
myślenie.

Już 10.01.2016 w Ogrodzieńcu zagra
24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wydarzenia towarzyszące finałowi to m.in.:
-Bieg policz się z cukrzycą 10:00- Poziom 511
-Akcja krwiodawstwa 10:00-16:00 Remiza OSP Ogrodzieniec
-Paintballowa gra otwarta 10:00-15:00 Poręba ul. Myśliwska 64
-Koncerty, pokazy, atrakcje dla dzieci, kiermasz, licytacja, światełko do
nieba
- od 14:00 Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu
Wszystkie informacje dostępne na naszej stronie internetowej:
Facebook.com/sztabwospogrodzieniec
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