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Cieszę się, że możemy się dziś spotkać z tymi, którzy 50 
lat temu zawierali związek małżeński. To wy kilkadziesiąt lat 
temu, jako młodzi ludzie, budowaliście tę gminę i tworzyli-
ście  fundamenty, z których dziś możemy korzystać. Teraz 
chcemy wam podziękować za to, że możemy kontynu-
ować to, co rozpoczęliście przed laty – tymi słowami zwró-
cił się do Jubilatów A. Mikulski, Burmistrz Ogrodzieńca.

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Podsiadło pogratulo-
wał tak pięknego jubileuszu i życzył parom dużo zdrowia, 
wszystkiego najlepszego oraz spotkania na kolejnych 
jubileuszach. Do życzeń dołączyła także Maria Raczek, 
kierownik USC w Ogrodzieńcu, która zadedykowała Ju-
bilatom wiersz K.I.Gałczyńskiego pt. „Rozmowa liryczna”.   
Jubilaci chętnie podzieli się wspomnieniami o swoim ży-

ciu, pracy i podziękowali za miłe spotkanie. Pary oprócz 
odznaczeń otrzymały kwiaty i upominki. Uroczystość 
uświetnił występ Zespołu Seniorzy z Ogrodzieńca, który 
zadedykował wiązankę pieśni wraz z życzeniami dla Ju-
bilatów. 
Wśród Jubilatów obchodzących 50 lat pożycia małżeń-
skiego byli:
Stanisława i Feliks Kazirodowie z Fugasówki, Grażyna i 
Józef Głąbowie z Ogrodzieńca, Marianna i Edward Kor-
czyńscy z Podzamcza, Stanisława i Marian Ścisłowscy z 
Ryczowa-Kolonii, Zofia i Jerzy Dybkowscy z Ryczowa Ko-
lonii, Janina i Władysław Kowalikowie z Ryczowa, Danuta i 
Tadeusz Małachowscy z Ogrodzieńca.

Joanna Piwowarczyk

Siedem par małżeńskich z terenu naszej Gminy w dniu 25 września br. zostało odznaczonych 
medalem „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nadane przez Prezydenta RP, które wręczył 
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski wraz z Przewodniczącym Rady 
Miejskiej Zygmuntem Podsiadło. 

WYBORY PARLAMENTARNE
W dniu 25 października 2015 roku odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Lokale wyborcze w tym dniu otwarte będą od godz. 7.00 do 21.00

Informacje o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Ogrodzieniec  
oraz o sposobie głosowania zamieszczamy na stronie 13 i 15

Złote Gody

50zł/rok

Zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat, 
na niezwykłe spotkanie ze światem 

nauki!
WYKŁAD OTWARTY

pt. „Lodowe eksperymenty”
17 października 2015, godz. 12.00

Hala sportowa przy Gimnazjum 
w Ogrodzieńcu, oś. Orzeszkowej 13

Podczas pokazu, dzieci wybiorą się w niezwykłą podróż 
na Biegun Północny. Zobaczą ciekawe właściwości lodu, 
który jest „suchy”. Wytworzona zostanie mroźna chmura, 
lewitujące bańki i pianowy lodowiec! 
Zajęcia poprowadzi p. Sonia Myczkowska – populary-
zatorka nauki, wykładowca Uniwersytetów Dziecięcych 
WSB

WSTĘP WOLNY!
Informacje i zapisy: 
MGOK w Ogrodzieńcu, ul. Plac Wolności 24,  
tel. 32 67 32 044 
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,  
ul. Cieplaka 1c, tel. 32 295 93 15
Na wykład zapraszamy również Słuchaczy UTW  
w Ogrodzieńcu oraz wszystkich sympatyków nauki w wie-
ku od 2-100 lat!
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Na sesji Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu w dniu 25 
sierpnia br. radni złożyli 
następujące interpelacje 
i zapytania:

W imieniu Rady Miejskiej 
dziękuje strażakom, którzy 
przeprowadzili bardzo pro-
fesjonalnie akcję usuwania 
gniazda szerszeni.
Była to bardzo niebezpiecz-
na akcja, ale strażacy wyko-
nali ją profesjonalnie i bar-
dzo sprawnie. Powiadomili 
sąsiadów, że takie działania 

będą przeprowadzone, na-
stępnie przebrani w odpo-
wiednie stroje szybko usu-
nęli kokon. 
W imieniu mieszkańców 
Mokrusa, właścicieli działek 
rolnych położonych za tzw. 
„górą” zwracam się z proś-
bą o wznowienie drogi do-
jazdowej do pól. Brak drogi 
utrudnia im możliwość wy-
konywania prac polowych, 
stanowi również zagrożenie 
bezpieczeństwa w drodze 
dojazdu do pól. (Do interpe-
lacji dołączono pismo wraz 
z podpisami właścicieli dzia-
łek rolnych wnioskujących o 
wznowienie drogi).
Mieszkańcy Kiełkowic zwra-
cają się z prośbą o zapew-

nienie komunikacji miejskiej 
w naszym sołectwie. Na 
zebraniu wiejskim, które 
odbyło się 17.08.2015r. 
podjęto uchwałę zobowią-
zując Pana Burmistrza do 
zapewnienia komunikacji 
w naszym sołectwie. Kurs 
linii 8 dowozi ludzi do pra-
cy, młodzież do szkół, lu-
dzi starszych do ośrodka 
zdrowia do Kromołowa oraz 
przychodni przy Hucie. Na-
tomiast przedłużenie linii 7 
do końca Kiełkowic zapew-
ni mieszkańcom swobodne 
korzystanie z usług Urzędu 
Miasta i Gminy i Ośrodka 
Zdrowia w Ogrodzieńcu. 
Mieszkańcy proszą o przy-
chylność Pana Burmistrza 

i Rady Miejskiej, aby nasze 
sołectwo nie było odcięte 
od Gminy, Powiatu i reszty 
świata. 
W imieniu mieszkańców 
Markowizny i Fugasów-
ki zwracam się z prośbą o 
interwencje w Powiatowym 
Zarządzie Dróg w Zawierciu 
o naprawę ulic: Mickiewi-
cza, Kolejowej i Markowizny 
oraz  ul. Reja – są tam ubyt-
ki nawierzchni. 
Pytanie  - jakie są obecnie 
ustalenia dotyczące ulicy 
Krótkiej – kwestia odpisu 
tych nieruchomości, któ-
rych mieszkańcy przekazali 
na rzecz drogi.

Odpowiedzi Burmistrza:

Ulica Sosnowa w Mokrusie 
- w najbliższym czasie ogło-
simy przetarg na moderni-
zację tej drogi.  Próbujemy 
od dłuższego czasu rozma-
wiać z właścicielami działki, 
którą chcieliśmy wykupić 
celem poszerzenia tej drogi. 
Niestety do tej pory nie ma 
zgody z ich strony. Jeżeli nie 
zdecydują się odsprzedać 
Gminie kilku metrów kwa-
dratowych gruntu, to nie 
będzie poprawy dojazdu do 
pól o co pyta radna. Wyty-
czanie nowej drogi nie ma 
sensu, jeżeli można doje-
chać do pól ulicą Sosnową. 
Byliśmy z radną E. Stanek 
w Zakładzie Komunikacji 
Miejskiej w Zawierciu i roz-

mawialiśmy z dyrektorem 
ZKM w sprawie kursów 
autobusowych – jest szan-
sa, aby od przyszłego roku 
utrzymać komunikację w 
Kiełkowicach.  Na zebraniu 
sołeckim w tej miejscowości 
w dniu 17 września rozma-
wialiśmy z mieszkańcami i 
umówiliśmy się, że zostaną 
doprecyzowane niezbęd-
ne kursy linii 7 i 8, aby za-
pewnić dojazd do szkół i do 
pracy. 
Interwencję w sprawie dróg 
na Fugasówce i Markowiź-
nie przekażę do PZD w Za-
wierciu.
Obecnie trwają prace zwią-
zane z regulacją własności 
gruntów przy ulicy Krótkiej.

Na sesji Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu w dniu 
22 września br. radni 
zgłosili następujące in-
terpelacje i zapytania:

Dworek w Gieble – ściany 
zewnętrzne są w złym sta-
nie technicznym (pęknię-
cia, odpadające fragmenty 
tynku). Wnioskuję o remont 
ścian zewnętrznych dwor-
ku i oczyszczenie stawów.
Droga powiatowa w Gieble 
ul. Częstochowska  jest w 
złym stanie technicznym. 
Proszę Pana Burmistrza o 
wystąpienie z wnioskiem 
do Starostwa Powiatowe-

go o niezwłoczne podjęcie 
działań mających na celu 
kompleksową moderniza-
cję ww. drogi. Czy przysta-
nek w Gieble Kolonii zosta-
nie przesunięty?
Mieszkańcy Żelazka zwra-
cają się z prośbą o oświe-
tlenie uliczne na ul. Ogro-
dowej.
Proszę o zwiększenie czę-
stotliwości kontroli na Placu 
Jurajskim w Podzamczu, 
gdzie motocykle i samo-
chody parkują na zakazie 
wjazdu.
Zwracam się do Komen-
danta Policji w Ogrodzień-
cu o udzielenie odpowiedzi 

jakie działania Policji zostały 
podjęte w celu wyjaśnienia 
sprawy wywozu śmieci z 
budowy, które zostały wy-
rzucone na skrzyżowaniu 
ulic Mickiewicza i Reja. 
Wiadomo mi, że cała do-
kumentacja zdjęciowa z 
widocznymi samochoda-
mi wraz z numerami reje-
stracyjnymi  osób wyrzu-
cających śmieci zostały 
przekazane do komisaria-
tu Policji w Ogrodzieńcu. 
Jakie zostały wyciągnięte 
konsekwencje. Mam na-
dzieję, że przyznane dziś 
na sesji przez Radę Miejską 
dofinansowanie na zakup 

nowego nieoznakowane-
go samochodu dla Policji 
przyczyni się, że teren Fu-
gasówki będzie jeszcze 
bardziej pilnowany przez 
naszych stróżów prawa.
Odpowiedź Komendan-
ta Komisariatu Policji w 
Ogrodzieńcu: 
Zostały przeprowadzone 
czynności wyjaśniające i 
przesłuchania świadków. 
Sprawa nie została skiero-
wana wnioskiem do sądu.
Odpowiedzi Burmistrza:
Elewacja Dworku w Gieble 
zostanie naprawiona i po-
malowana. Potrzebujemy 
na tę usługę wygospodaro-

wać środki w budżecie. 
Stawy w Gieble to temat 
poruszany od dawna. 
Część mieszkańców jest 
przeciwna zasypywaniu 
tych zbiorników, które 
kiedyś służyły do celów 
przeciwpożarowych i jako 
zbiornik retencyjny zwięk-
szonej wody opadowej.  
Sprawa zostanie omówio-
na na najbliższym zebraniu 
sołeckim w Gieble.
Ulica Częstochowska jest 
drogą powiatową i przygo-
tujemy pismo do Powiato-
wego Zarządu Dróg w Za-
wierciu w sprawie remontu 
tej drogi.

Przekazałem do ZGK roz-
patrzenie sprawy przesu-
nięcia przystanku w Gie-
ble Kolonii. Jeśli będzie 
to możliwe, to przystanek 
zostanie przesunięty od osi 
jezdni, by zapewnić bezpie-
czeństwo pasażerów.
Oświetlenie ulicy Ogrodo-
wej w Żelazku – nie ma tam 
linii energetycznej. Rozbu-
dowa takiej linii wymaga 
przygotowania dokumenta-
cji projektowej i wykonania 
prac przez Tauron. W tym 
celu należy zabezpieczyć 
środki na przygotowanie 
dokumentacji projektowej i 
wszelkie pozwolenia.

W miesiącach sierpień-
-wrzesień odbywały się 
zebrania w sołectwach w 
sprawie Funduszu Sołeckie-
go na rok 2016 - 17 sierpnia 
w Kiełkowicach, 20 sierpnia 
w Gieble-Kolonii, 25 sierp-
nia w Żelazku, 26 sierpnia 
w Ryczowie, 10 września  
w Fugasówce, 11 września 
w Mokrusie, 14 września w 
Podzamczu, 15 września w 
Ryczowie Kolonii, 16 wrze-
śnia w Gulzowie, 25 wrze-
śnia w Gieble. 
25 sierpnia odbyła się sesja 
Rady Miejskiej w Ogrodzień-
cu, na której uchwalono 
tekst jednolity regulaminu 
utrzymania czystości i po-
rządku w gminie. Nowy re-
gulamin obowiązywał będzie 
od 1 listopada br.  i jest do-

stępny na stronie interneto-
wej BIP Ogrodzieniec.
1 września rozpoczął się 
nowy rok szkolny. W na-
szej gminie do szkół pod-
stawowych uczęszcza 511 
uczniów, do Gimnazjum 
205, do przedszkola w 
Ogrodzieńcu i oddziałów 
przedszkolnych w Ryczo-
wie, Gieble i Podzamczu 
215 dzieci.
4 – 8 września na zaprosze-
nie Rady Miasta Melissano z 
Włoch delegacja z Gminy 
Ogrodzieniec brała udział w 
uroczystościach poświęco-
nych patronowi gminy. Wizy-
ta była okazją do podsumo-
wania 15-lecia współpracy 
pomiędzy gminami Melissa-
no i Ogrodzieniec.  
15 września w sali narad 

odbyło się spotkanie zorga-
nizowane przez LGD Perła 
Jury dla sołtysów, radnych i 
lokalnych działaczy z terenu 
gminy Ogrodzieniec w spra-
wie lokalnej strategii rozwoju 
gmin  powiatu zawierciań-
skiego.
21 września w sali OSP 
Podzamcze odbyło się spo-
tkanie mieszkańców zainte-
resowanych prowadzeniem 
działalności parkingowej z 
pracownikami Urzędu Skar-
bowego w Zawierciu. Omó-
wiono przepisy wynikające 
z ustawy o swobodzie go-
spodarczej oraz Ordynacji 
Podatkowej zezwalające na 
legalne prowadzenie usług 
parkingowych.
22 września odbyła się se-
sja Rady Miejskiej, na której 
podjęto uchwały w sprawie 
wyboru ławników do Sądu 
Rejonowego w Zawierciu i 
Sądu Okręgowego w Czę-
stochowie. Podjęto także 
uchwały w sprawie udziele-
nia dotacji dla Powiatu Za-
wierciańskiego do zakupu 
karetki transportowej dla 
Szpitala Powiatowego w 
Zawierciu oraz dotacji dla 
Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu na zakup radio-
wozu.
23 września w Urzędzie 
Marszałkowskim w Katowi-
cach odbyło się spotkanie w 
sprawie możliwości udziele-
nia pomocy żywnościowej z 
Banku Żywnościowego na 
terenie gmin województwa 
śląskiego. W związku z fak-
tem, iż żadna z dotychczas 
działających organizacji po-
zarządowych nie chciała za-
jąć się dystrybucją żywności 
dla potrzebujących osób, 
pomoc taka będzie udziela-
na przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ogrodzieńcu. 
Produkty żywnościowe będą 
wydawane w ciągu najbliż-
szego pół roku w pomiesz-
czeniach wynajętych od GS 
Samopomoc Chłopska w 
Ogrodzieńcu – w budynku 
administracyjnym przy Bie-
dronce. Obecnie OPS pro-
wadzi kwalifikację rodzin, 
które mają być objęte pomo-
cą żywnościową.
25 września odbyło się 
spotkanie Burmistrza oraz 
Przewodniczącego Rady 
Miejskiej z parami małżeń-
skimi, którym Prezydent RP 
nadał medal za długoletnie 

pożycie małżeńskie. W spo-
tkaniu uczestniczyło siedem 
par małżeńskich, które są 
razem 50 lat od zawar-
cia związku małżeńskiego. 
Wśród Jubilatów byli: Stani-
sława i Feliks Kazirodowie z 
Fugasówki, Grażyna i Józef 
Głąbowie z Ogrodzieńca, 
Marianna i Edward Korczyń-
scy z Podzamcza, Stanisła-
wa i Marian Ścisłowscy z 
Ryczowa-Kolonii, Zofia i Je-
rzy Dybkowscy z Ryczowa 
Kolonii, Janina i Władysław 
Kowalikowie z Ryczowa, 
Danuta i Tadeusz Małachow-
scy z Ogrodzieńca.
30 września odbyły się ćwi-
czenia Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego, 
poświęcone współpracy 
administracji samorządowej 
i armii. Odbyły się również 
zajęcia terenowe w jednost-
ce wojskowej w Tarnowskich 
Górach.
2 października odbyło się 
oficjalne otwarcie Szpitalne-
go Oddziału Ratunkowego 
(SOR) w Szpitalu Powiato-
wym w Zawierciu. Szpitalny 
Oddział Ratunkowy w Za-
wierciu przyjmować będzie 
osoby znajdujące się w sta-

nie zagrożenia życia. Składa 
się z obszarów segregacji 
medycznej, rejestracji oraz 
przyjęć. Dodatkowo wyróż-
niony jest obszar resuscy-
tacyjno-zabiegowy, obszar 
wstępnej intensywnej terapii, 
obszar terapii natychmia-
stowej, obszar obserwacji 
oraz obszar konsultacyjny. 
Zadbano o jakość świad-
czonych w nim usług. Sprzęt 
będący na wyposażeniu 
SOR-u kosztował cztery 
miliony złotych. W otwarciu 
wzięli udział: Minister Zdro-
wia prof. Marian Zębala, 
podsekretarz w Minister-
stwie Zdrowia Beata Ma-
łecka-Libera, podsekretarz 
w Ministerstwie Gospodarki 
Anna Nemś, poseł na Sejm 
RP Piotr van der Coghen, 
senator RP Zbigniew Meres.
5 października w sali narad 
Urzędu Miejskiego w Za-
wierciu odbyło się spotkanie 
Izby Gospodarczej przy Pre-
zydencie Miasta Zawiercie, 
na które zaproszono Burmi-
strzów oraz Przewodniczą-
cych Rad Miejskich gmin 
Łazy i Ogrodzieniec i Zawier-
cie . Spotkanie poświęcone 
było ewentualnej budowie 
kopalni rud cynku i ołowiu na 
terenach tych trzech gmin.

Z notatnika burmistrza

Radni
P Y T A J Ą
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W  emeryckim gronie

03.10.2015r. Zespół  Mażoretek  
„Fantazja” uświetnił swoim wy-
stępem Piknik kończący II Rajd 
Turystyczny „Rajd Dekielka”- w 
krainie Królowej Elżbiety z Pilczy, 
w którym wzięły udział klasy mun-
durowe szkół średnich m.in. z Pili-
cy, Łaz i Sosnowca. Po pokazach 
tanecznych na płycie rynku przy 
dźwiękach muzyki marszowej w 
wykonaniu Orkiestry z Dzwono-
-Sierbowic kolumna przemasze-
rowała na teren Zespołu Szkół. 
Tam odbyło się wręczenie dy-
plomów, pucharów i nagród dla 
uczestników rajdu. Mażoretki po 
pokazach swoich układów ta-
necznych również zostały odzna-
czone medalami i zaproszone na 
wojskową grochówkę.

Agata Barteczko

Mażoretki w Pilicy

W sobotę, 5 września br. Zarząd 
ogrodzienieckiego koła Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów zorganizował dla swo-
ich członków spotkanie integra-
cyjne – pieczenie kiełbasek, które 
odbyło się przy kawiarence na 
Krępie. W spotkaniu uczestniczyli 
emeryci z Ogrodzieńca i Zawier-
cia. Obecnością swą uczestników 
imprezy zaszczycili m.in.: pani 
poseł na Sejm RP i wiceminister 
gospodarki Anna Nemś, pani Ma-
ria Milejska, wicestarosta Powiatu 

Zawierciańskiego, pan Grzegorz 
Widera, przedstawiciel Zarządu 
PZERiI w Katowicach, pani Jani-
na Krasoń, przewodnicząca PZE-
RiI w Zawierciu oraz pani Ewa Do-
magała i pani Danuta Domagała z 
Zarządu PZERiI w Zawierciu.
Organizatorzy przygotowali po-
częstunek – kiełbaski i kaszankę 
z grilla. Czas umilała kapela pana 
Krzysztofa Kwoczały.  Pogoda i 
nastroje dopisały, wszyscy świet-
nie się bawili.

JP

Zespół Echo w dniu 15 września 
na Krępie zorganizował spotkanie 
integracyjne dla swoich członków 
oraz zaproszonych gości.  Było 
pieczenie ziemniaków na ognisku, 
wspólne śpiewanie piosenek oraz 
dużo humoru i dobrej zabawy. 
Prażonki się udały – były prze-
pyszne!

JP

W sobotę, 19 września br. Zespól Mażoretek „Fantazja” , działający 
przy MGOK w Ogrodzieńcu wystąpił podczas Pikniku Integracyjnego 
pn. „Zawiercie moje miasto – okiem młodego odkrywcy” zorganizo-
wany przez Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu. W pro-
gramie imprezy znalazły się występy artystyczne, konkursy, pokazy i 
zawody sportowe.  Uwieńczeniem pikniku był koncert charytatywny 
Iwana Komarenko, który po występie chętnie rozdawał autografy.

JP

Prażonki 
na Krępie

Integracyjny piknik

Wspólny koncert dwóch orkiestr na katowickim rynku – Orkiestra Dęta 
„Katowice” oraz Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Ogrodzieńca.
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Zadbany, piękny, pełen 
krzewów i kolorowych 
kwiatów ogród przyciąga 
swym bogactwem oczy 
przechodniów i jest zara-
zem oazą spokoju i odpo-
czynku dla swej gospodyni. 
To ogród pani Alicji Miesz-
czanek przy ulicy Spacero-
wej w Ogrodzieńcu.

Ogród pani Ali jest piękny 
przez cały rok, a teraz pod 
koniec lata urzeka bujnie 
kwitnącymi pelargoniami, 
fuksjami, begoniami, ja-
śminowcami, georginami 
i dostojnymi oleandrami. 
Rabaty zdobią wdzięcz-
ne aksamitki i szałwie. Na 
podporach wiją się powoj-
niki, bluszcze, z gazonów 
zwisają sulfinie i petunie. 
Większość z tych roślin 
jest własnego chowu, na-
wet trudne do rozmnażania 
oleandry pani Ala wyhodo-
wała z odszczepek. Ogród 
podzielony jest na kilka 
części: jest zakątek kwia-
towy,  miejsce gdzie rosną 
krzewy, tuje i świerki oraz 
część z drzewami i krzewa-

  Początek jesieni zaowo-
cował w ogrodzienieckim 
MGOK-u koncertem pieśni 
żydowskiej. Mieszkańcy 
spragnieni niecodziennego 
nastroju zapełnili salę. De-
koracja skromna, ale wy-
mowna, symbole czytelne, 
gwiazda Dawida, siedmio-
ramienny świecznik (meno-
ra). 
Rozlegają się brawa. Pierw-
si pojawiają się krakowscy 
muzycy: Michał Półtorak - 
skrzypce, mandolina i Paweł 
Pierzchała – fortepian. Obaj 
związani z Piwnicą pod Ba-
ranami. Po chwili wchodzi 
na scenę wokalistka Urszu-
la Makosz, znów rozlegają 
się brawa. Pieśniarka ma za 
sobą koncerty zagraniczne 
i krajowe. Teraz mamy ją 
szczęście gościć w Ogro-
dzieńcu. Rozpoczyna się 
koncert. Wokalistka sama 
zapowiada. Mówi krótko, 
esencjonalnie. Będzie śpie-
wać w trzech żydowskich 
językach. Na początek pie-
śni w języku jidysz. Odczuć 
można różne odcienie barw 
głosowych i nastroje uczuć. 
Nikt nie zna języka, więc 
przemawia do zgromadzo-

nych muzyka. Płyną soczy-
ste dźwięki fortepianu, a co 
jakiś czas skrzypce wywo-
łują głosy natury (szum stru-
myka, śpiew ptaków).
  W śpiewanych pieśniach 
miłosnych w języku ladino 
wrażliwe ucho rejestruje 
posmak ludzkich doznań 
uczuciowych od tęsknoty 
po radość serca. Na ko-
niec psalm w języku he-
brajskim. Nastrój staje się 
podniosły, wszak to pieśń 
o charakterze modlitewno-
-hymnicznym. Wieczór na-
syca się pełnią barw prze-
żyć i doznań bijących z sali. 
Gromkie brawa na stojąco 
– skromny dar wdzięczno-
ści dla wspaniałego zespo-
łu. Prośby o bis. Tym razem 
skocznie, z zaproszeniem 
do tańca. Sala świetnie się 
bawi, wystukuje rytm kla-
skaniem i ruchami ciała. 
Wiadomo, że czas ucieka, 
ale koncert dostarczył tyle 
emocji i wrażeń słucho-
wych, że one nam jeszcze 
się w uszach pojawiają. 
Podsycił pragnienie, by 
częściej MGOK rozbrzmie-
wał koncertami.

Alicja Kmita-Żak

Do konkursu każda z gmin powiatu mogła zgłosić sołec-
two lub osiedle, w którym powołana przez organizatora 
komisja konkursowa brała pod uwagę działania ekologicz-
ne, m.in. segregację odpadów, ekologiczne kotłownie, 
szamba, estetykę posesji oraz inicjatywy mieszkańców w 
zakresie działań proekologicznych, korzystanie ze środ-
ków unijnych w projektach ekologicznych oraz oceniała 
walory estetyczne i przyrodnicze miejscowości.  Nasza 
Gmina do konkursu zgłosiła sołectwo Kiełkowice, które 
zdobyło trzecie miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 
4 tysięcy złotych.
Przypomnijmy, że w roku 2008 sołectwo Kiełkowice wy-
grało II edycję konkursu „Ekologiczne Sołectwo”. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło podczas Dożynek 
Województwa Śląskiego, które odbyły się w dniu 30 sierp-
nia 2015r. w Żarnowcu. 
Pieniądze z nagrody chcemy przeznaczyć na zakup kostki 
brukowej, która upiększy naszą wieś – mówi mieszkanka 
Kiełkowic Elżbieta Stanek, radna Rady Miejskiej w Ogro-
dzieńcu, która w imieniu sołectwa odebrała dyplom.
Gratulujemy Mieszkańcom Kiełkowic i życzymy dalszych 
sukcesów.

Joanna Piwowarczyk
 
Radna Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Elżbieta Stanek, 
sołtys Kiełkowic Anna Szlachta oraz Mieszkańcy sołectwa 
Kiełkowice dziękują pracownikom Urzędu Miasta i Gminy 
w Ogrodzieńcu - p. Marii Miśkiewicz, p. Wandzie Łydce 
oraz p. Krystynie Bodziony za pomoc w przygotowaniach 
do udziału w konkursie Ekologiczne Sołectwo 2015 – przy-
gotowanie wniosku wraz z dokumentacją zdjęciową oraz 
udział podczas wizytacji w terenie komisji konkursowej.

W dniu 23.09.2015r w 
gmachu Sejmu Rzeczpo-
spolitej Polskiej odbyło się 
uroczyste otwarcie wy-
stawy „Barwy Jurajskich 
Nocy”. Honorowy Patronat 
nad wystawą objął V-ce 
Marszałek Sejmu Pan Je-
rzy Wenderlich oraz Pan 
Poseł Witold Klepacz. 
Wspólnego otwarcia wy-
stawy dokonali Witold Kle-
pacz - Poseł RP, Elżbieta 
Wąsowicz Zaborek-  V-ce 
Prezes Polskiej Organiza-
cji Turystycznej, Agnieszka 
Sikorska - Dyrektor Śląskiej 
Organizacji Turystycznej, 
Adam Markowski - Prze-
wodniczący Związku Gmin 
Jurajskich, Wojciech Dzią-
bek V-ce Przewodniczący 
Związku Gmin Jurajskich, 
Robert Nieroda Dyrektor 
Biura Związku Gmin Juraj-
skich oraz autor zdjęć Pan 
Jakub Krawczyk. Zdję-

cia pokazują nocne ujęcia 
26 charakterystycznych 
miejsc i obiektów Jury Kra-
kowsko Częstochowskiej. 
Fotografie wykonane są 
metodą długiego naświe-
tlania, dzięki której obser-
wujemy też niesamowity 
ruch gwiazd podczas ich 
wykonywania. Wysta-
wę zorganizowaną przez 
Związek Gmin Jurajskich 
oraz Śląską Organizację 
Turystyczną można było 
oglądać w Sejmie w dniach 
21-28.09.2015r. Obecnie 
wystawa powędrowała do 
Urzędu Miasta i Gminy Żar-
ki gdzie będzie ją można 
podziwiać do 09.11.2015r, 
a kolejnym miejscem pre-
zentacji wystawy będzie 
Miasto i Gmina Siewierz.

Robert Nieroda
Dyrektor Biura ZGJ

Pożegnanie lata 
w ogrodzie

mi owocowymi. Wszyst-
ko okolone żywopłotem z 
bukszpanu - uformowa-
nym w kształcie ogrodze-
nia z bramą.
W tym królestwie barw 
i zapachów nie brakuje 
miejsca dla odpoczynku i 

relaksu. Spacerując ogro-
dowymi alejkami napoty-
kamy skalniaczek, altankę, 
fontannę, huśtawkę, drew-
nianą studnię ... Wszystko 
w barwnym kwieciu i go-
ścinną atmosferą.

J. Piwowarczyk

Ekologiczne Sołectwo
Sołectwo Kiełkowice zdobyło trzecie miejsce 
w konkursie pn. „Ekologiczne sołectwo 2015”. 
To kolejna edycja przedsięwzięcia ogłoszone-
go przez Starostę Zawierciańskiego.  
Jego celem jest zwiększenie świadomości 
ekologicznej mieszkańców powiatu,  
kształtowanie postaw proekologicznych oraz 
zachowanie wartości środowiska  
przyrodniczego.

„Barwy Jurajskiej 
Nocy” w Sejmie!

Ownt lid – 
Wieczorna pieśń
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Mieszkanka naszej gminy Lilianna Smok, to młoda siatkar-
ka, która wraz z drużyną odnosi sukcesy podczas rozgry-
wek piłki siatkowej na różnych turniejach – gminnych, wo-
jewódzkich i ogólnopolskich. W dowód uznania osiągnięć 
młodej sportsmenki władze naszej Gminy przyznały jej dy-
plom uznania i nagrodę pieniężną w wysokości 1 tysiąca 
złotych. Uroczyste wręczenie nagrody dokonane zostało 
przez Burmistrza Miasta i Gminy oraz Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu podczas sesji Rady Miej-
skiej w dniu 22 września br.  

Lila ma 14 lat mieszka wraz z rodziną w Fugasówce. 
Uczęszcza do II klasy Gimnazjum nr 3 w Zawierciu. Lila tre-
nuje grę w piłkę siatkową w Międzyszkolnym Klubie Spor-
towym „DWÓJKA ZAWIERCIE” w Zawierciu od trzeciej 
klasy szkoły podstawowej. Do  klasy szóstej jej trenerem 
był pan Wacław Gębarski, a od pierwszej klasy gimnazjum 
trenerem jest pan Zbigniew Grzegorczyk. Najważniejsze 
osiągnięcia w 2014 roku w zawodach minisiatkówki w ka-
tegorii „czwórki dziewcząt”: W dniach 11 – 12 stycznia 
2014 roku - zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Turnieju 
Mini Siatkówki Dziewcząt organizowany w Zawierciu, w 
dniu 6 maja 2014 roku - zajęcie II miejsca na Festiwalu 
Siatkówki Dziewcząt organizowanym w Czeladzi, w dniu 
24 maja 2014 roku - zajęcie III miejsca w XX Finale Wo-
jewódzkim Minisiatkówki Kinder + Sport organizowanym 
w Mikołowie, w dniach 3 – 6 lipca 2014 roku - zajęcie XII 
miejsca w XX Ogólnopolskim Turnieju Minisiatkówki o pu-
char Kinder + Sport organizowanym w Drzonkowie. Naj-
ważniejsze osiągnięcia w 2014 roku w zawodach piłki 
siatkowej w kategorii „młodziczki”: w dniu 26 września 
2014 roku - zajęcie II miejsca w X Turnieju Siatkówki Mło-

dziczek o puchar Prezydenta Miasta Tychy. Najważniejsze 
osiągnięcia w 2015 roku w zawodach piłki siatkowej w ka-
tegorii „młodziczki”: w dniu 29 maja 2015 roku - zajęcie I 
miejsca w II Memoriale im prof. R. Kwietnia i prof. M. Bar-
tolewskiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt organizowanym 
w Zawierciu, w dniach 12-13 września 2015 roku - zajęcie 
IV miejsca w XXII Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej 
Dziewcząt organizowanym w Wieliczce. Obecnie także 
wspomaga w niektórych meczach drużynę kadetek (kate-
goria następna po młodziczkach, dziewczyny od klasy III 
gimnazjum). Trenuje 3-4 razy w tygodniu, raz w miesiącu 
weekendowy wyjazd do Szczekocin na dwudniowe trenin-
gi. Wakacje - dwutygodniowy obóz sportowy we Włady-
sławowie.Pod koniec września br. rozpoczął się I etap roz-
grywek młodziczek o mistrzostwo Śląska organizowany 
przez Śląski Związek Piłki Siatkowej (finał - wiosna 2016). 
W rozgrywkach uczestniczy 57 zespołów podzielonych te-
rytorialnie na 16 grup, które rozgrywają swoje spotkania w 
pięciu etapach systemem turniejowym „każdy z każdym”. 
Pierwszy mecz młodziczki z MKS „Dwójka Zawiercie” grają 
na początku października (03.10.2015).
Oprócz gry w piłkę siatkową Lila ma także inne zainte-
resowania. Lubi taniec - należała do zespołu mażoretek 
Fantazja, w gimnazjum należy do koła  geograficznego (w 
szkole podstawowej bardzo lubiła zajęcia z przyrody, które 
prowadziła pani Małgorzata Janoska). W sportowej pasji 
wspomagają ją rodzice oraz młodsi bracia Szymon i Woj-
tek, którzy kibicują jej podczas zawodów i cieszą się z suk-
cesów. Gratulujemy Liliannie dotychczasowych sukcesów, 
trzymamy kciuki i życzymy wielu kolejnych.

Joanna Piwowarczyk

W dniach 28-31 sierpnia 
br. w naszej gminie prze-
bywała delegacja z wło-
skiej gminy Melissano, z 
którą 15 lat temu gmina 
Ogrodzieniec podpisa-
ła umowę o partnerskiej 
współpracy. O począt-
kach kontaktów obu 
gmin pisała Gazeta Ogro-
dzieniecka:
(...) Od 30 września do 
3 października 1999r. w 
naszej gminie przebywała 
delegacja gminy Melissa-
no z południowej prowin-
cji Włoch – Lecce. Wło-
scy goście z burmistrzem 
Robertem Falconieri spo-
tkali się z przedstawicie-
lami samorządu gminy 
oraz lokalnymi przedsię-
biorcami. Robocze spo-
tkanie burmistrzów obu 
gmin miało na celu omó-
wienie szczegółów umo-
wy o współpracy między 
gminami, która ma zo-
stać podpisana w przy-
szłym roku. W ramach 
prezentacji walorów gmi-
ny goście zwiedzili teren 
gminy oraz zabytki Kra-
kowa i Częstochowy. (GO 
10/1999).
(...) W ramach rewizyty 
w dniach 16-21 czerwca 
2000r. delegacja z gmi-
ny Ogrodzieniec gości-
ła w mieście Melissano, 
podczas której została 
podpisana umowa o 
współpracy partnerskiej 
między samorządami. 
(GO 7-8/2000).
Bardzo chętnie przyjeż-

dżamy do Ogrodzieńca, 
naszej gminy partnerskiej. 
Po 15 latach współpracy 
wiem, że z tej przyjaźni 
bardzo wiele czerpiemy. 
Spotykamy się zawsze z 
miłym, serdecznym przy-
jęciem ze strony władz i 
mieszkańców.  Wcześniej 
nie wiedzieliśmy, gdzie 
leży Ogrodzieniec i Kra-
ków. Ale bardzo pragnę-
liśmy się tego dowiedzieć 
i gdy przyjechaliśmy tu na 
zaproszenie burmistrza w 
roku 1999 zobaczyliśmy  
piękną gminę i życzliwych 
ludzi. Przypominają mi się 
słowa Jana Pawła II, któ-
ry zapraszał wszystkich 
do braterstwa. My z tego 
skorzystaliśmy. Jestem 
bardzo dumny z tego, 
że zapoczątkowaliśmy 
tę współpracę i po 15 
latach mogę stwierdzić, 
że była0 to niesamowita 
współpraca. 
Muszę potwierdzić to, co 
mówią eksperci i specjali-
ści, że Polska w ostatnich 
latach bardzo się zmieniła 
i to na lepsze. Jesteście 
gminą, która nie idzie do 
przodu, ale biegnie. Po-
trafiliście wykorzystać te 
zmiany pod względem 
ekonomicznym i społecz-
nym. Powinniście być z 
tego dumni. Nasze part-
nerstwo oparte jest na 
wzajemnej więzi, konso-
lidacji i spotkaniach. To 
jest dobra droga, którą 
powinniśmy iść dalej - 
mówi Roberto Falconieri, 

Nagroda za sportowe sukcesy

Ogrodzieniec – 
–Melissano

15 lat współpracy

burmistrz Melissana.
Jesteśmy gminami bliź-
niaczymi i nawet wtedy, 
gdy nie będę już burmi-
strzem zawsze będę tu 
wracał i wiem, że zawsze 
spotkam się życzliwością, 
uśmiechem i to partner-
stwo pozostanie na za-
wsze – dodaje burmistrz 
Melissana.
Cieszę się, że poznaliśmy 
się 16 lat temu i podpisa-

liśmy porozumienie, które 
do dziś jest kontynuowa-
ne przez mojego następ-
cę. Podczas pierwszej 
naszej wizyty w Melissa-
no byliśmy bardzo ser-
decznie przyjęci i staramy 
się odwdzięczyć dobrem, 
uśmiechem i utrwala-
niem naszej przyjaźni – 
mówi przewodniczący 
Rady Miejskiej Zygmunt 
Podsiadło, który w paź-

dzierniku 1999 roku jako 
Burmistrz Ogrodzieńca 
podpisał z burmistrzem 
Melissano Robertem Fal-
conieri  umowę o współ-
pracy partnerskiej między 
gminami.
Włosi są bardzo przychyl-
ni Polakom i chciałbym 
potwierdzić o ogromnej 
życzliwości mieszkań-
ców Melissana. Podczas 
naszych pobytów w tym 

mieście czuliśmy się bar-
dzo dobrze. Gospodarze 
poświęcali nam sporo 
czasu i uwagi. Chciałbym, 
aby nasza gmina konty-
nuowała tę współpracę. 
Aby rozwijały się kontakty 
pomiędzy organizacjami, 
firmami i mieszkańcami – 
dodaje Andrzej Mikulski, 
burmistrz Ogrodzieńca.

Joanna Piwowarczyk

W dniach 4 – 8 września na zaproszenie Rady Miasta Melissano z Włoch delegacja z Gminy Ogrodzieniec brała udział w uroczystościach 
poświęconych patronowi gminy. Wizyta była okazją do podsumowania 15-lecia współpracy pomiędzy gminami Melissano i Ogrodzieniec.  

Delegacja z Melissano podczas Święta Gminy Ogrodzieniec

Lila z braćmi Wojtkiem i Szymonem
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Cementownia „Ogrodzieniec”
Starsi mieszkańcy Ogrodzieńca pamiętają zapewne ster-
czące samotne kominy po prawej stronie drogi do Zawier-
cia. Ale nikt  z obecnie żyjących nie pamięta jak wyglądała 
cementownia „Ogrodzieniec” w latach swojego rozkwitu. I 
tu...niespodzianka. Kiedy sądziłam, że oprócz zdjęć zruj-
nowanej fabryki nic więcej nie ocalało, trafił w moje ręce 
album- cudo. 21 zdjęć wykonanych przez wybitnego fo-
tografa Mariana Fuksa z Warszawy. Zdjęcia obrazują cały 
proces produkcji cementu, są bardzo dobrej jakości i wy-
glądają jakby były zrobione wczoraj. Na pierwszym zdjęciu 
mamy ogólny widok fabryki od strony wschodniej (czyli od 
strony Ogrodzieńca). Widać sześć kominów od pieców 
cementowych i jeden najwyższy od kotłowni.

Kamień z kamieniołomu dostarczany był naziemną kolejką 
linową w ogromnych kolebach. Na tym zdjęciu widać ce-
mentownię Ogrodzieniec po prawej stronie zdjęcia, a po 
lewej mamy już nową cementownię „Wiek”.

Na zdjęciu widać robotników przy pracy - palacze przy 
piecach szybowych.

A tu zdjęcie domów mieszkalnych dla robotników i te 
domy, mimo że liczą już ponad 100 lat, przetrwały do dnia 
dzisiejszego. To dwa najstarsze bloki na ul. Orzeszkowej, 
przy placu szkolnym.

Następne zdjęcie - magazynu cementu - pakowanie ce-
mentu i zaprawianie beczek.

Opowieść moja nie byłaby pełna, gdyby w niej nie było lu-
dzi, którzy w tej fabryce pracowali. I znowu los mi sprzyjał, 
bo od paru lat w gromadzonych zbiorach mam wspomnie-
nia jednego z mieszkańców Ogrodzieńca, spisane ołów-
kiem na kratkowanym papierze. Ja nie poznałam już auto-
ra, rękopis dostałam od osób z nim nie spokrewnionych.
Wspomnienia obejmują lata 1905- 1945. Pamiętajmy, że 
Polska do 1918 roku jest pod zaborami. Powstają orga-
nizacje i partie polityczne dążące do odzyskania niepod-
ległości, ale również do poprawienia bytu robotników. Na 
terenie cementowni „Ogrodzieniec” działa oddział PPS 
(Polskiej Partii Socjalistycznej).
Od listopada 1906r. do października 1913r. kierownikiem 

prywatnej szkoły fabrycznej Towarzystwa Akcyjnego Fa-
bryki Portland- Cementu w Ogrodzieńcu jest Franciszek 
Pokrzywa. Był on związany z nielegalnym ruchem nauczy-
cielskim, a w 1912r. był członkiem Zarządu Głównego Or-
ganizacji Nauczycieli Niepodległościowych. W powiązaniu 
z PPS prowadził agitację socjalistyczną wśród robotni-
ków fabryki w Ogrodzieńcu. Z tego powodu 22.10.1913r. 
aresztowano go i skazano na rok więzienia. Karę odbył w 
Kielcach i uwolniony został w sierpniu roku następnego 
przez wkraczające do tego miasta Legiony Polskie. 
A oto jak we wspomnieniach naszego pamiętnikarza wy-
glądała działalność w Ogrodzieńcu.
„Byłem dzieckiem, gdy po pierwszym aresztowaniu w 
1905r., gdzie ojciec przebył tylko 3 miesiące w więzie-
niu, brałem udział wraz z ojcem w spotkaniach kon-
spiracyjnych członków PPS. Było to latem 1906r. (lub 
wiosną) ojciec i inni tow. Z PPS ściśle przestrzegali kon-
spiracji, nie stykali się ze sobą oficjalnie” (Tu autor myli 
się, bo Franciszek Pokrzywa przybył do Ogrodzieńca 
dopiero w listopadzie 1906r.)
Ojciec mój pracował w tym czasie w Cementowni 
Ogrodzieniec jako murarz. W niedzielę przed połu-
dniem zabierał mnie na spacer, spacerowaliśmy trochę 
na widocznym miejscu po kolejce (nasyp), a następnie 
wchodziliśmy do lasu. Tam ojciec spotykał się z na-
uczycielem szkoły fabrycznej (Pokrzywa Franciszek), 
z którym spacerując prowadził rozmowy. Ja w tym 
czasie trzymałem się nauczyciela, gdyż spodobał mi 
się jego brelok wiszący przy zegarku w kamizelce, któ-
rym się bawiłem, wisiał on nad moją głową i musiałem 
do niego ręce podnosić. Nauczyciel... prenumerował 
wówczas Kurier Warszawski. Ojciec pożyczał od niego 
tę gazetę, po którą ja chodziłem, do drugiej kamieni-
cy fabrycznej. Czasem ojciec wkładał do gazety kart-
kę, składał gazetę tak, aby kartka z niej nie wypadła 
i posyłając mnie dawał upomnienie abym gazetę całą 
drogę „tak trzymał” i nikomu nie oddawał, a tylko p. 
Pokrzywie, skąd też już w mieszkaniu nauczyciela nie 
chciałem oddać gazety jego żonie, gdy wyszła do mnie 
do kuchni. Podobnie przenosiłem kartki od nauczyciela 
do ojca.
W 1907r. ojciec mój został po raz drugi aresztowany, 
dzień ten upamiętnił mi się, gdyż żandarmeria carska 
dokonała ścisłą rewizję w mieszkaniu i komórce mych 
rodziców. Poprzewracano wszystko w domu, a z sien-
nika wyrzucili słomę. Ojciec pożegnał się z nami, wrócił 
do domu dopiero po przeszło półtorarocznym pobycie 
w więzieniu w Kielcach, a następnie w „twierdzy”.
Po aresztowaniu ojca dyrekcja fabryki wyrzuciła nas z 
mieszkania fabrycznego, zamieszkaliśmy w suterynie 
u prywatnego właściciela domu. Byłem najmłodszy w 
domu i zmianę tę szczególnie odczułem. Poprzednio 
mieszkaliśmy w jednym mieszkaniu, ale na piętrze i 
okno było na południe, było w domu jasno i sucho. 
Tutaj w suterynie było w dzień półciemno, bo 1/3 okna 
była nad poziomem ziemi. Była taka wilgoć, że po ścia-
nach lała się woda. Podłoga była z ubitej gliny. W domu 
było zimno i głodno, matka najmowała się do różnych 
prac. Brat Antoni pracował wówczas w cementowni 
jako pomocnik ślusarski, skąd też ja ze starszą ode 
mnie siostrą chodziliśmy do szkoły przyfabrycznej.
Ja przeszedłem oddziały: wstępny, I i II, do oddziału III 
uczęszczałem tylko parę miesięcy, gdyż jesienią 1913 
roku żandarmeria carska, padła na trop nauczyciela i 
aresztowała go podczas lekcji w szkole. Skończyła się 
nam nauka, szkoła została zamknięta.”
A co działo się później z Franciszkiem Pokrzywą? W 
czasie wojny polsko- radzieckiej służył od sierpnia 
do grudnia 1920r.w Wojsku Polskim jako ochotnik w 
stopniu szeregowca. Później był kierownikiem szkół 
podstawowych warszawskich, inspektorem i wizytato-
rem Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego. W 
czasie drugiej wojny światowej pracował jako kierow-
nik szkoły powszechnej w Piasecznie koło Warszawy. 
18.06.1942r. w drodze z Zalesia do szkoły w Piasecz-
nie zginął zastrzelony przez Niemców.
c.d.n.

Maria Lipka-Stępniewska

Była sobie cementownia



GAZETAo g r o d z ien ie cka8
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2015

CHARON
Z A K Ł A D  P O G R Z E B O W Y

J A R O S Ł AW  L I B E R S K I  -  A D M I N I S T R ATO R  C M E N TA R Z A  W  O G R O D Z I E Ń C U

G WA R A N T U J E  N A J N I Ż S Z E  C E NY
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! 

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

F.H.U.

USŁUGI
ASENIZACYJNE

BART-POL

tel. 500 709 342

wywóz nieczystości płynnych

Ryczów ul.Ogrodzieniecka 7

Obsługujemy gminy:
Ogrodzieniec, Łazy, Zawiercie, 
Pilica, Klucze

NAGROBKI GRANITOWE - n i s k i e  c e n y
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28 października  2015r.(środa) godz. 16.30 w  Domu Kultury w Ogrodzieńcu odbędzie się  
spotkanie grupy przygotowawczej do Zespołu Mażoretek „Fantazja”. Zapraszamy serdecznie 

dzieci, które lubią ruch, taniec oraz chcą rozwijać swoje pasje i realizować marzenia.

Szwedzkie karmy
dla psów i kotów
z dostawą do domu
Zamów bezpłatną próbkę: 506 031 961
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tel. 784 340 719

e-mail: 
spoldzielnia@impuls.ogrodzieniec.pl

 www.impuls.ogrodzieniec.pl

PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
(STARE MEBLE, WYKŁADZINY ITP. )

USŁUGI SPRZĄTANIA (DOMY, MIESZKANIA PRYWATNE, 
BIURA, PIWNICE, STRYCHY ITP.) 

SPRZĄTANIE POREMONTOWE

WYWÓZ GRUZU 

ODŚNIEŻANIE

Reklama współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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spółdzielnia socjalna

Składamy serdeczne podziękowania dla strażaków z OSP Ogrodzieniec  
- naczelnika Henryka Nowaka, druha Kamila Szymusika

i druha Grzegorza Karcza za pomoc w usunięciu gniazda szerszeni, 
które zagnieździło się na strychu w naszym domu
 i stwarzało niebezpieczeństwo dla domowników.  

Janina i Marek Golbowie
Kolonia Giebło

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu 

składają serdeczne podziękowania zespołom:
Ryczowianki z Ryczowa,
Wrzos z Ryczowa-Kolonii,
Seniorzy z Ogrodzieńca,
Echo,
Orkiestra Dęta Giebło,
Orkiestra Dęta Ryczów,
Zespół Mażoretek Fantazja,
Dzięcięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Ogrodzieńcu,

które swoim udziałem uświetniły program imprezy Święto Gminy Ogrodzieniec 
w dniach 28-30 sierpnia 2015r.

Kontakt: 
rekrutacja@virtu.com.pl, 

nr tel: 32 6703616 
CV można również składać osobiście 

w siedzibie firmy VIRTU ul. Łośnicka 35 Zawiercie.

Poszukujemy osób do pracy 
przy produkcji, pakowaniu i przygotowaniu 
do ekspedycji wyrobów garmażeryjnych. 

MGOK w Ogrodzieńcu zaprasza dzieci i młodzież na 
zajęcia plastyczne we wtorki, środy i piątki.  

W programie oferta dla dzieci młodszych i dzieci 
starszych (grupa zaawansowana) oraz dla młodzieży 

– warsztaty kreatywne. 

Zapraszamy na zajęcia plastyczne dla dorosłych, które 
zaczynają się w listopadzie br. 

W środę, 21 października 2015r. o godz. 17.00 w 
Dworku w Gieble rozpocznie się cykl warsztatów rę-

kodzieła – bibułkarstwo.

Szerszych informacji na temat prowadzonych zajęć 
udzielają instruktorzy MGOK w Ogrodzieńcu.  

Tel. 32 67 32 044, 32 67 32 525.
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GO: W czerwcu 2012 roku 
w Ogrodzieńcu z uprzed-
niego Posterunku Policji 
powstał Komisariat Policji. 
Proszę przybliżyć Czytelni-
kom na czym polega praca 
komisariatu, jaki obejmuje 
obszar działania, ilu funk-
cjonariuszy liczy, w jakich 
godzinach pracuje komi-
sariat.
 
Komisariat jest wyższą w 
hierarchii od posterunku 
jednostką organizacyjną 
Policji.
Po zmianach jakie wdro-
żyła Komenda Wojewódz-
ka Policji w Katowicach w 
2012 roku Komenda Po-
wiatowa Policji w Zawier-
ciu zyskała 3 równorzędne 
komisariaty w Łazach, w 
Szczekocinach i w Ogro-
dzieńcu.
Komisariat Policji w Ogro-
dzieńcu obejmuje w swym 
zasięgiem trzy gminy: 
Ogrodzieniec, Pilicę oraz 
Żarnowiec. Służbę w na-
szym komisariacie pełni 
łącznie 23 policjantów, w 
wyodrębnionych czterech 
zespołach:
- zespole kryminalnym
- zespole ds. wykroczeń
- zespole dzielnicowych
- zespole patrolowo-inter-
wencyjnym
i w ramach tych właśnie 
zespołów organizowana 
jest praca w komisariacie.
Podobnie jak w innych 
jednostkach policjanci z 
Ogrodzieńca  pełnią służ-
bę 24 godziny na dobę,              
7 dni w tygodniu. W struk-
turze naszego komisariatu 
nie funkcjonuje służba dy-
żurna. Wszystkie  zgłosze-
nia na telefon alarmowy 
997 przyjmuje dyżurny Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Zawierciu.

GO: Jak skontaktować się 
z Policją w nagłych przy-
padkach, np. wypadku, 
gdy jesteśmy świadkami 
przestępstwa, itp.?

W przypadku nagłych zda-
rzeń, wypadków, kolizji, 
gdy jesteśmy pokrzyw-
dzeni przestępstwem lub 
jesteśmy świadkami prze-
stępstwa czy czynu za-
bronionego najłatwiejszym 
i zarazem najszybszym 
sposobem skontaktowania 
się z Policja jest ogólnodo-
stępny numer alarmowy 
112 lub 997.
Z policjantami naszego ko-

misariatu można skontak-
tować się także dzwoniąc 
na numery 32 6729710 
lub 32  6729712. Do 
dyspozycji mieszkańców 
jest również adres e-mail: 
ogrodzieniec@zawiercie.
ka.policja.gov.pl. 
Osoby, które chcą za-
chować anonimowość, 
i przekazać policjantom 
informacje pomocne w 
wykryciu sprawców prze-
stępstw mogą skorzystać 
z formularza „Powiadom 
nas” udostępnionego na 
stronie internetowej KPP w 
Zawierciu.(http://www.za-
wiercie.slaska.policja.gov.
pl/k30/kontakt/powiadom-
-nas/119023,Powiadom-
-nas.html).
Zachęcam także Państwa 
do osobistej wizyty w ko-
misariacie w przypadku 
jakichkolwiek problemów 
związanych z prawem, 
lub gdy chcecie Państwo 
zgłosić jakiś problem, prze-
stępstwo, wykroczenie lub 
skontaktować się z Wa-
szym dzielnicowym.
Aby ułatwić kontakt miesz-
kańców z dzielnicowymi 
zostali oni wyposażeni w 
służbowe telefony komór-
kowe oraz  służbowe indy-
widualne skrzynki poczty 
elektronicznej.

Telefony służbowe Na-
szych dzielnicowych :
- rejon gminy Pilica 
st.asp. Adam Adamczyk 
798031267, e-mail: adam.
adamczyk@zawiercie.ka-
.policja.gov.pl
- rejon gminy Ogrodzieniec 
asp. Robert Jarzyński  tel. 
798031266, e-mail: robert.
jarzynski@zawiercie.ka.po-
licja.gov.pl
- rejon gminy Żarnowiec 
asp. Andrzej Pasternak 
tel. 798031268, e-mail: 
andrzej.pasternak@zawier-
cie.ka.policja.gov.pl

Ponadto Komendant Ko-
misariatu przyjmuje inte-
resantów w każdy ponie-
działek pomiędzy godziną 
12.00 a 18.00.  

GO: Od 24 lipca pełni Pan 
funkcję Komendanta Ko-
misariatu Policji w Ogro-
dzieńcu. Jak wyglądała 
Pana dotychczasowa służ-
ba w Policji.

Od wstąpienia do służby w 
2003 roku jestem związa-
ny z Komendą Powiatową 

Policji w Zawierciu. Przez 
7 lat przechodziłem kolejne 
szczeble, pełniąc służbę 
w Wydziale Kryminalnym 
Komendy Powiatowej. 
Kolejne 3 lata służyłem w 
Zespole Kryminalnym Ko-
misariatu Policji w Szcze-
kocinach,.  Ostatnie dwa 
lata pełniłem służbę na 
stanowisku Dyżurnego 
Komendy Powiatowej Po-
licji w Zawierciu. Przyjmo-
wałem zgłoszenia z terenu 
całego powiatu i bezpo-
średnio  nadzorowałem 
wszystkie parole pełniące 
służbę w terenie.  Przed 
wstąpieniem do Policji 
ukończyłem studia magi-
sterskie w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Czę-
stochowie, zdobywając 
tytuł magistra pedagogiki 
opiekuńczo-resocjalizacyj-
nej, a już w trakcie służby 
w Policji kolejne studia 
magisterskie w Wyższej 
Szkole Policji w Szczytnie 
na kierunku Bezpieczeń-
stwo Wewnętrzne oraz w 
Wyższej Szkole Humanitas 
w Sosnowcu na kierun-
ku Zarządzania Zasobami 
Ludzkimi. Ponadto opra-
cowałem publikacje na te-
mat przestępstw znęcania 
się w rodzinach na terenie 
powiatu zawierciańskiego, 
która została wydana przez 
Wyższą Szkołę Policji w 
Szczytnie.

GO: Jak się Panu pracuje 
w nowym miejscu? Czy 
zauważa Pan jakieś pro-
blemy na terenie działania 
Komisariatu lub utrudnie-
nia w pracy funkcjona-
riuszy. Jak wygląda teren 
gminy Ogrodzieniec w po-
licyjnych statystykach?

W tym miejscu za pośred-
nictwem Państwa wydaw-
nictwa, chciałbym bardzo 
podziękować za ciepłe 
przyjęcie przez lokalne 
władze, zarówno w Ogro-
dzieńcu jak i gminie Pilica 
oraz Żarnowiec.  Nawią-
zana sprawna współpraca 
z samorządami na pewno 
zaowocuje poprawą bez-
pieczeństwa w poszcze-
gólnych gminach.
Świeżo wyremontowany 
budynek i wyposażenie ko-
misariatu stwarzają bardzo 
dobre, wręcz wymarzone, 
warunki służby oraz obsłu-
gi interesantów.
Każda z gmin ma inną 
specyfikę. W rejonie KP 

Ogrodzieniec znajdują się 
liczne atrakcje turystyczne, 
miejsca rekreacyjne, tereny 
wiejskie oraz tereny „obfitu-
jące” w czasowo zamiesz-
kałe domki letniskowe. Wy-
maga to odpowiedniego 
dostosowywania sił i środ-
ków policyjnych do zadań 
jakie są w danym czasie 
wymagane, czy to zwią-
zane z zabezpieczeniem 
imprez masowych, czy to 
ze wzmożonym patrolowa-
niem terenów działkowych 
po sezonie wypoczynko-
wym, itp.
Z przykrością stwierdzam, 
iż spośród 3 gmin, które 
obejmuje nasz komisariat, 
to gmina Ogrodzieniec jest 
obszarem gdzie docho-
dzi do największej liczby 
przestępstw, wykroczeń i 
zdarzeń drogowych.  Naj-
częściej także w tej gminie 
interweniują policjanci.
Niewątpliwie wpływ na taki 
stan rzeczy ma turystycz-
ny charakter gminy, ilość 
osób zamieszkałych na 
stałe w gminie oraz duża 
ilość osób odwiedzających 
Nasze piękne tereny.  

GO: Często słyszy się o 
różnych przestępczych 
zorganizowanych ak-
cjach np. oszustwo na 
„wnuczka”, kiedy ofiarami 
przestępców padają naj-
częściej ludzie starsi. Jak 
ustrzec się przed takimi 
działaniami i o czym po-
winniśmy pamiętać, aby 
nie dać się oszukać.

Oszustwa na tzw. „wnucz-
ka” oraz inne tego typu 
ewolucje „na policjan-
ta”, „na funkcjonariuszy 
CBŚ” są prawdziwą zmo-
rą mieszkańców w całym 
kraju. Ich ofiarami pada-
ją w większości ludzie w 
starszym wieku, często 
zamieszkali samotnie, 
dysponujący telefonem 
stacjonarnym. Pragnę po 
raz kolejny przypomnieć  
wszystkim mieszkańcom, 
aby ustrzec się przed 
oszustami przede wszyst-

kim nie postępujmy szybko 
i pochopnie. W przypad-
ku rozmowy telefonicznej 
z osobami podającymi 
się za członków rodziny 
wypytujmy o szczegóły, 
które pozwolą sprawdzić, 
czy mamy do czynienia 
z kimś z naszej rodziny, 
nie podawajmy szczegó-
łów dot. swoich danych, 
posiadanych pieniędzy w 
domu czy na kontach ban-
kowych. Nie przekazujmy 
żadnych pieniędzy oso-
bom postronnym, kurie-
rom, osobom podającym 
się za agentów CBŚ czy in-
nych służb. Po otrzymaniu 
telefonu, który wzbudza 
wątpliwości co do nasze-
go rozmówcy powiedzmy 
o tym natychmiast swo-
im domownikom, bliskim, 
sąsiadom, zweryfikujmy 
informacje oddzwaniając 
do członka rodziny, który 
prosił nas o pomoc finan-
sową. Gdy dojdziemy do 
przekonania, że ktoś chce 
nas oszukać najistotniejsze 
jest szybkie powiadomie-
nie Policji na numery alar-
mowe 997 lub 112.

GO: Zbliża się okres zi-
mowy – jak na co dzień 
zadbać o bezpieczeństwo 
np. w ruchu drogowym?

Przypominam, iż obo-
wiązkiem każdego piesze-
go poruszającego się po 
zmroku w terenie niezabu-
dowanym jest posiadanie 
elementów odblaskowych. 
Pieszy, który nie posiada 
odblasków popełnia wy-
kroczenie i może być za 
to ukarany stosownym 
mandatem karnym, przede 
wszystkim jednak, jest bar-
dzo słabo widoczny dla 
pozostałych uczestników 
ruchu drogowego i może 
paść ofiarą poważnego 
wypadku drogowego czy 
kolizji, której skutki mogą 
być nieodwracalne dla ży-
cia i zdrowia.
Poważną zmorą ostatnich 
dni jest znaczna liczba 
ujawnianych nietrzeźwych 

kierujących w ruchu dro-
gowym na Naszym tere-
nie. Przypominam, iż kon-
sekwencją jazdy na tzw. 
„podwójnym gazie” jest 
przede wszystkim kara 
pozbawienia wolności do 
2 lat, możliwy zakaz są-
dowy prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych na 
okres nawet 3 lat, grzywna 
oraz nawiązka w wyso-
kości 5000 zł. Pomyślmy 
o wszystkich tych konse-
kwencjach zanim ktoś z 
nas lub Naszych bliskich 
popełni taki właśnie nie-
przemyślany krok i po alko-
holu siądzie za kierownicę.
Policjanci Komisariatu Po-
licji w Ogrodzieńcu posia-
dają zarówno urządzenia 
do szybkiego sprawdzenia 
stężenia alkoholu w wydy-
chanym powietrzu tzw. al-
coblow jak i specjalistyczne 
urządzenia do dokładnego 
określania ilości alkoholu w 
wydychanym powietrzu tj. 
alcosensor, które to towa-
rzyszą im podczas każdej 
służby.
Policjanci z komisariatu w 
Ogrodzieńcu nadal pro-
wadzą czynności poszu-
kiwawcze za osobą zagi-
nioną z Naszego rejonu tj 
Panią Haliną Grajdek zam. 
w Podzamczu, ur. 1943 r, 
która wyszła z domu i nie 
nawiązała kontaktu od 13 
lipca br. Rysopis osoby: 
około 160 cm wzrostu, 
sylwetka szczupła, waga 
około 60 kg, włosy farbo-
wane, kasztanowe, twarz 
owalna. W chwili wyjścia 
z domu ubrana w szary 
żakiet, spodnie dresowe 
niebieskie, buty letnie. 
Wszelkie informacje o za-
ginionej można przekazy-
wać do Komisariatu Policji 
w Ogrodzieńcu jaki i na nr 
alarmowe Policji.   

GO: Dziękuję za rozmowę i 
życzę wszelkiej pomyślno-
ści w tej trudnej i odpowie-
dzialnej służbie.

Rozmawiała 
Joanna Piwowarczyk

Kilka pytań do...
Komendanta Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu -   
podkomisarza Grzegorza Migdała
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W terminie od 15.07.2015r. do 20.10.2015r. realizowany 
jest projekt pn. „Nie jesteś sam! Ogrodzienieckie seniorki 
aktywizują i promują” w ramach programu „Działaj Lokalnie 
IX” realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w 
Polsce i Centrum Inicjatyw Lokalnych, który ma na celu 
aktywizowanie lokalnych społeczności  wokół różnych ce-
lów o charakterze dobra wspólnego. Projekt realizuje gru-
pa Seniorzy z Ogrodzieńca. Realizujących projekt wspiera 
MGOK w Ogrodzieńcu, który udzielił wsparcia księgowego 
i zaplecza biurowego, użyczył konta bankowego. Projekt 
skierowany jest do mieszkańców gminy Ogrodzieniec, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób starszych, samotnych 
i ma na celu aktywizację społeczności lokalnej. W ramach 
projektu przeprowadzone zostały dwie wycieczki szlakami 
gminy Ogrodzieniec z kijkami nordic walking oraz spotka-
nie integracyjne z udziałem mieszkańców i zaproszonych 
zespołów.

JP

Działaj lokalnie

Miejsko-Gminna  Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu 
uczestniczy w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup no-
wości wydawniczych do bibliotek”.  
Celem Programu, realizowanego w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020, jest 
wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich biblio-
tek publicznych.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa swoim zasię-
giem obejmuje najważniejsze obszary związane z czytelnic-
twem: promocję i upowszechnianie czytelnictwa i książki, 
wspieranie wydawania wartościowej literatury i czasopism 
kulturalnych, szkolenia, regulacje prawne dotyczące rynku 
książki. Duże znaczenie mają także działania zmieniające i 
wzmacniające rolę biblioteki jako podstawowej przestrzeni 
kontaktu z książką.
W ramach programu MGBP w Ogrodzieńcu  otrzymała w 
2015 r. dofinansowanie w wysokości 8500 zł.
Zgodnie z Regulaminem Programu pozyskana dotacja 
przeznaczona będzie na zakup nowości wydawniczych do 
naszej Biblioteki.
 
Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodo-
wej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnic-
twa.

NARODOWY 
PROGRAM ROZWOJU 

CZYTELNICTWA

nakrętki
na REHABILITACJĘ Gabrysi

GABRYSIA SZCZEPARA
 MA 3 LATKA

 CHORUJE NA RDZENIOWY ZANIK MIĘŚNI. 
POMIMO STRASZNEJ CHOROBY UNIEMOŻLIWIAJĄCEJ JEJ SAMODZIELNE 

ODDYCHANIE, JEDZENIE CZY PORUSZANIE SIĘ,

GABRYSIA JEST SZCZĘŚLIWYM I UŚMIECHNIĘTYM DZIECKIEM 

POTRZEBUJĄCYM STAŁEJ REHABILITACJI, 

KTÓRA W DUŻYM STOPNIU POWSTRZYMUJE POSTĘP CHOROBY. 

POTRZEBNE SĄ RÓWNIEŻ ŚRODKI FINANSOWE NA REGULARNE 

MIESIĘCZNE WYDATKI TYPU: 

-ŚRODKI MEDYCZNE, 

-SUPLEMENTY I ODŻYWKI

- JAK I RÓWNIEŻ NA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄPODARUJ NADZIEJĘ 

NA 

LEPSZE JUTRO

abrysi
a!

ZBIE  RAMY

KONTAKT I MIEJSCE 

GDZIE MOŻNA DOSTARCZYĆ NAKRĘTKI:

Gulzów ul. Młodzieży 3 ;      
        

        
        

        
        

 

42-440 Ogrodzieniec

TATA GABRYSI       510-147-380

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  

w Ogrodzieńcu 
składają serdeczne podziękowania

Właścicielom Firm:
• PPUH ANELPOL II Spółka Jawna W. Ryło,  

W. Kaziród, 
• PPUH INTERRAM, R. Kubiczek Ogrodzieniec, 
• PRU PROBUDREM  K. Lipiński Spółka Jawna, 

Ogrodzieniec,  
• PPHU EUROKESZ Spółka Jawna S. Plutka,  

K. Mieszczanek, D. Plutka, Ogrodzieniec
• PPHU Betoniarnia Kaczmarek Spółka Cywilna.  

M. Kaczmarek, R. Kaczmarek, 
• Zakład Produkcyjny B-D Spółka Akcyjna,   

Zawiercie
• FHU KONS-DACH B. Bromblik    
• FHU PILMET A. Pilarczyk    
• ZUB BUD-REM  T. Skipirzepa
• PW SPAMET Andrzej Skrzypiciel
• Pizzeria na Rynku Grzegorz Wałek
Kierownictwu i Pracownikom:
Zakładu Gospodarki Komunalnej, Spółdzielni Socjalnej IM-
PULS, Przedsiębiorstwa Komunalnego Ogrodzieniec,  Spół-
ki ZAMEK, Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec, MGOK 
Ogrodzieniec, MGBP Ogrodzieniec, 
Zarządowi MGOSP i druhom z jednostek OSP Ogrodzieniec, 
Kiełkowice, Mokrus, Giebło, 
Komendantowi i Policjantom z Komisariatu Policji w Ogro-
dzieńcu
za pomoc w przygotowaniu i realizacji cyklicznej im-
prezy Święto Gminy Ogrodzieniec, która odbyła się w 
dniach 28-30 sierpnia 2015r.

Już za trzy miesiące spośród 24 najpiękniejszych Polek 
wyłoniona zostanie MISS POLSKI 2015. Podczas niedziel-
nego spaceru na Ogrodzieniecki zamek, miałem okazję 
spotkać i porozmawiać z Joanną Jochemczyk, ścisłą fi-
nalistką konkursu i jedyną reprezentantką województwa. 
Podczas krótkiej rozmowy Joasia oczarowała nas nie tylko 
swoją urodą, ale także entuzjazmem i podejściem do życia. 
Nie mogłem przejść obojętnie obok tego niezwykłego spo-
tkania i postanowiłem zadać jej kilka pytań. Jednocześnie 
nasunął mi się pomysł na tytuł tego artykułu i tak para-
frazując hasło reklamowe województwa śląskiego: Śląskie 
pozytywna energia, wyszło Śląskie piękna energia. Zapra-
szam do lektury.
Patryk Szczygieł: Joasiu, skąd pomysł, aby wystartować w 
tak trudnym i wymagającym konkursie?
Joanna Jochemczyk: W konkursie regionalnym Miss Polski 
Tychy 2015 wzięłam udział za namową mamy. Czas przy-
gotowań i prób do gali finałowej konkursu regionalnego w 
Tychach wspominam  bardzo dobrze i z ogromnym senty-
mentem. 7 lutego 2015 roku w Teatrze Małym jury wybrało 
mnie na Miss Polski Tychy 2015, a tym samym powierzyło 
mi bardzo odpowiedzialną rolę. Wygrana dała mi promocje 
do przejścia do Ogólnopolskich Ćwierćfinałów  Miss Polski 
2015, które odbyły się w Warszawie. 
PSZ: Zapewne rywalizacja była zacięta? 
JJ: Oczywiście. W Warszawie z ponad 400 dziewczyn z 
całej Polski wybrano 48 dziewczyn, w tym mnie. Końcem 
czerwca odbyła się Gala półfinałowa transmitowana przez 
telewizję TV4, podczas której zakwalifikowałam się do Fi-
nału Miss Polski 2015. Ogromnie cieszę się, że jestem w 
tej ścisłej grupie 24 kobiet. Gala Finałowa odbędzie się już 

w grudniu i będzie można ją zobaczyć w telewizji Polsat. 
Jestem jedyną reprezentantką ze Śląska i dołożę wszelkich 
starań, aby zaprezentować się najlepiej jak potrafię.
PSZ: Spotykamy się w Ogrodzieńcu, co cię tu przygnało? 
Czy to Twoja pierwsza wizyta w sercu Jury?
JJ: Co wiąże mnie z Ogrodzieńcem? Od lat przyjeżdżam w 
to miejsce, a szczególnie lubię odwiedzać zamek. Ostat-
nim celem mojej wizyty na tym przepięknym zamku była 
sesja zdjęciowa. Teraz kiedy biorę udział w najbardziej pre-
stiżowym konkursie piękności w Polsce, czuję się napraw-
dę jak księżniczka, a czy można wymarzyć sobie bardziej 
bajkową scenerię od zamku w Ogrodzieńcu?:) chyba nie, 
dlatego właśnie to miejsce jest dla mnie takie magiczne i 
lubię tam wracać rok po roku :).
PSZ: Słuszna uwaga. Serdecznie dziękuję za rozmowę, a 
Państwa proszę o wspieranie naszej wojewódzkiej repre-
zentantki: www.facebook.com/JoannaJochemczykFina-
listkaMissPolski2015

Śląskie piękna energia!!!

Dołączamy się do akcji! 
Informujemy, że nakrętki 

przeznaczone na rehabilitację 
Gabrysi można składać  

w MGOK 
w Ogrodzieńcu, 

Plac Wolności 24, 
Tel. 32 67 32 044, 

32 67 32 525
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RYCZÓW, RYCZÓW KOLONIA, ŻELAZKO, ŚRUBARNIA, OGRO-
DZIENIEC, UL. SIKORSKIEGO 
04.11.2015 r. – wystawiamy pojemnik na odpady pozostałe oraz worki na szkło, metal, 

tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe, odpady zielone,

02.11.2015 r. – wystawiamy pojemnik z popiołem,

02.12.2015 r. - wystawiamy pojemnik na odpady pozostałe oraz worki szkło, metal, two-

rzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe 

07.12.2015 r. – wystawiamy pojemnik z popiołem

GIEBŁO, GIEBŁO KOLONIA, FUGASÓWKA, MARKOWIZNA

26.11.2015 r. – wystawiamy pojemnik na odpady pozostałe oraz worki na szkło, metal, 

tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe, odpady zielone,

30.11.2015 r. – wystawiamy pojemnik z popiołem,

19.12.2015 r. - wystawiamy pojemnik na odpady pozostałe oraz worki szkło, metal, two-

rzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe 

30.12.2015 r. – wystawiamy pojemnik z popiołem

PODZAMCZE, KIEŁKOWICE, MORUSY

24.11.2015 r. – wystawiamy pojemnik na odpady pozostałe oraz worki na szkło, metal, 

tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe, odpady zielone,

16.11.2015 r. – wystawiamy pojemnik z popiołem,

22.12.2015 r. - wystawiamy pojemnik na odpady pozostałe oraz worki szkło, metal, two-

rzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe 

14.12.2015 r. – wystawiamy pojemnik z popiołem

MOKRUS, GULZÓW, OGRODZIENIEC ULICE: SIENKIEWICZA, OLKUSKA, KO-

ŚCIUSZKI , ORZESZKOWEJ

25.11.2015 r. – wystawiamy pojemnik na odpady pozostałe oraz worki na szkło, metal, 

tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe, odpady zielone,

30.11.2015 r. – wystawiamy pojemnik z popiołem,

29.12.2015 r. - wystawiamy pojemnik na odpady pozostałe oraz worki szkło, metal, two-

rzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe 

30.12.2015 r. – wystawiamy pojemnik z popiołem

OGRODZIENIEC ULICE: HETMAŃSKA, KOLOROWA, KONOPNICKIEJ, KRASIC-

KIEGO, KR. JADWIGI, KSIĄŻĘCA, LEŚNA, MALINOWA, MICKIEWICZA, MIESZ-

KA, NARUTOWICZA, OGRODOWA, PIASTOWSKA, POŁUDNIOWA, RÓŻANA, 

SŁONECZNA, SŁOWACKIEGO, SPACEROWA, SPOKOJNA, WRZOSOWA

09.11.2015 r. – wystawiamy pojemnik na odpady pozostałe oraz worki na szkło, metal, 

tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe, odpady zielone,

04.11.2015 r. – wystawiamy pojemnik z popiołem,

08.12.2015 r. - wystawiamy pojemnik na odpady pozostałe oraz worki szkło, metal, two-

rzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe 

02.12.2015 r. – wystawiamy pojemnik z popiołem

OGRODZIENIEC ULICE: 1 MAJA, BATOREGO, BZOWSKA, CHROBREGO, CI-

CHA, CMENTARNA, SAWICKIEJ, JAGIEŁŁY, JÓZEFÓW, KOPERNIKA, KRÓTKA, 

MOSTOWA, NOWY ŚWIAT, PADEREWSKIEGO, PIŁSUDSKIEGO,    PL. WOLNO-

ŚCI, POLNA, SOBIESKIEGO, SZEROKA, SZKOLNA, WODNA, WSCHODNIA

10.11.2015 r. – wystawiamy pojemnik na odpady pozostałe oraz worki na szkło, metal, 

tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe, odpady zielone,

09.11.2015 r. – wystawiamy pojemnik z popiołem,

09.12.2015 r. - wystawiamy pojemnik na odpady pozostałe oraz worki szkło, metal, two-

rzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe 

14.12.2015 r. – wystawiamy pojemnik z popiołem

W związku ze zdarzającymi się wciąż przypadkami zbyt późnego wystawienia pojemnika 

lub worków przypominamy, że należy je wystawić do godziny 6.00 rano.

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec

INFORMACJA O ZMIANACH 
W SYSTEMIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

OBOWIĄZUJĄCYM OD 1 LISTOPADA 2015 R.

Podstawową zmianą w stosunku do dotychczas obowiązującego systemu jest zasada, 
że od listopada 2015 r. firma odbierająca odpady komunalne będzie miała obowiązek w 
ramach opłaty podstawowej zabierać wszystkie wystawione odpady. Ilość dostarczo-
nych przez firmę Remondis pojemników na odpady się nie zmieni, jednak mieszkań-
cy mają możliwość wystawić własne zakupione przez siebie pojemniki (odpowiadające 
polskiej normie PN-EN 840-1 - informacja o spełnianiu normy jest umieszczana przez 
producentów na pojemniku) oraz w worki i odpady w nich zgromadzone również zostaną 
zabrane. 
Kolejna zmiana dotyczy częstotliwości odbierania odpadów z pojemników na odpady 
zmieszane:
z miasta z nieruchomości jednorodzinnych będą one odbierane w okresie od kwietnia do 
października co 2 tygodnie, w pozostałych miesiącach odpady te będą odbierane 1 raz 
w miesiącu
z terenów wiejskich z nieruchomości jednorodzinnych odpady pozostałe w pojemnikach 
będą odbierane przez cały rok 1 raz w miesiącu jak dotąd, 
Odpady zielone będą odbierane:
1 raz na 2 tygodnie  w okresie od  marca do listopada dla budynków jednorodzinnych z 
terenu miasta Ogrodzieniec,
1 raz w miesiącu – dla budynków jednorodzinnych z terenu części wiejskiej gminy Ogro-
dzieniec.
Jak niektórzy z Państwa mieli okazję już się przekonać firma Remondis zaczęła rozwozić 
pojemniki na popiół. Popiół będzie odbierany od listopada 2015 r. zgodnie z harmono-
gramem z częstotliwością:
1 raz w miesiącu - dla budynków jednorodzinnych w okresie od listopada do   kwietnia,
1 raz na 3 miesiące – dla budynków jednorodzinnych w okresie od maja do     paździer-
nika.
Zgodnie z przyjętymi zasadami przysługuje 1 pojemnik na popiół o pojemności 120 l na 
terenie miasta Ogrodzieniec i 2 pojemniki o pojemności 120 l na nieruchomość na terenie 
sołectw gminy Ogrodzieniec. Podobnie jak w przypadku odpadów pozostałych popiół 
będzie odbierany w nielimitowanych ilościach także w pojemnikach i workach zakupio-
nych przez mieszkańców. 
 Odpady segregowane: szkło, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriało-
we oraz metal będą odbierane z budynków jednorodzinnych 1 raz w miesiącu  przez cały 
rok. Tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe będą gromadzone w 1 wspól-
nym worku. Zmiana ta wynika z licznych wniosków mieszkańców o zwiększenie często-
tliwości odbierania odpadów komunalnych.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ogrodzieńcu przy  
ul. Kościuszki 210 będzie czynny:
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.

 Referat Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ODPADÓW 

WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ OPON
 

Na terenie Gminy Ogrodzieniec zostanie przeprowadzona przez firmę REMON-
DIS Sp. z o.o. przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Ogrodzieniec zbiórka 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabaryto-
wych oraz opon. 
Do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy sprzęt AGD, te-
lewizory, radioodbiorniki, komputery itp. - pełna lista sprzętu dostępna na stronie 
internetowej www.ogrodzieniec.pl, natomiast odpady wielkogabarytowe to me-
ble (wykładziny podłogowe, wersalki, fotele, meblościanki, drzwi, okna itp.).
W Ogrodzieńcu odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny oraz opony należy wystawić przed posesję najpóźniej do go-
dziny 6.00 dnia 20 października 2015 r.
W Podzamczu, Kiełkowicach, Gieble Kolonii, Gieble, Mokrusie, Gulzowie, Żelaz-
ku, Śrubarni, Ryczowie, Ryczowie Kolonii,  Fugasówce i Markowiźnie odpady 
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony 
należy wystawić przed posesję najpóźniej do godziny 6.00 dnia 22 paździer-
nika 2015 r.
Sprzęt należy usytuować, tak aby nie utrudniał ruchu drogowego oraz pieszego, 
a jednocześnie był dostępny dla pracowników firmy REMONDIS Sp. z o.o., któ-
rzy będą odbierać ww. odpady.

Informacja o odbieraniu odpadów komunalnych w okresie 
od listopada 2015 r. do grudnia 2015 r.
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O B W I E S Z C Z E N I E 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC 

z dnia 23 WRZEŚNIA 2015r. 
w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów 
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji 

wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania 
korespondencyjnego i przez pełnomocnika 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. 
zm.) podaje się do wiadomości, że głosowanie w Wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzone na  
dzień 25 października 2015r. zostanie przeprowadzone  w następujących obwodach głosowania: 

Nr obwodu 
głosowania

Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej 

1 Ogrodzieniec ulice: 
Bolesława Chrobrego, Cicha, Hetmańska, Jana III  
Sobieskiego, Kolorowa, Konopnickiej , Kopernika, 
Krasickiego, Królowej Jadwigi, Krótka, Książęca, 
Lachowizna, Leśna, Malinowa , Mieszka I, Mostowa, 
Narutowicza, Nowy Świat, Ogrodowa, Olkuska, 
Paderewskiego, Piastowska, Plac Piłsudskiego, Plac 
Wolności, Polna, Południowa, Różana, Sawickiej, Generała 
Sikorskiego, Słoneczna, Spacerowa , Spokojna, Stefana 
Batorego, Szeroka, Władysława Jagiełły, Wrzosowa, 
Wschodnia 

           

Miejsko-Gminny Ośrodek        
Kultury w Ogrodzieńcu, Plac 
Wolności 24, Ogrodzieniec 

2 Ogrodzieniec ulice: 
Bzowska, Centuria, Cmentarna, Kościuszki od Nr 2 do 188 
od Nr 1 do 73, Mickiewicza, Sienkiewicza, Wodna, 1 Maja, 
Słowackiego, Szkolna 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
ul. Kościuszki 67, Ogrodzieniec 

3 Fugasówka, Markowizna , Ogrodzieniec ulice: Józefów, 
Kościuszki od Nr 192 do Nr 216 i od Nr 79 do Nr 135 , 
Osiedle Elizy Orzeszkowej Gimnazjum Publiczne w 

Ogrodzieńcu, 
Os. Elizy Orzeszkowej 13, 
Ogrodzieniec 

4 Sołectwa: Ryczów, Ryczów Kolonia, Żelazko Szkoła Podstawowa w Ryczowie,  
ul. Armii Krajowej 26, Ryczów 

5 Sołectwo Podzamcze Szkoła Podstawowa Fundacji 
Elementarz, ul. Szkolna 6, 
Podzamcze 

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

Szkoła Podstawowa w Gieble,  
ul. Edukacyjna 6, Giebło 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 października 2015 r. w godzinach od 7:00 do 21:00. 

Uwaga:
                                          Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i wyznaczony dla głosowania                              
                   korespondencyjnego 

Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych może głosować przez pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika mogą również
wyborcy, którzy ukończą 75 lat.  

Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec 

Andrzej Mikulski 

----
-

----
-

----
-

Wzór
INFORMACJA O SPOSOBIE  

GŁOSOWANIA W WYBORACH:

DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Głosować można tylko na jedną listę kan-
dydatów, stawiając na karcie do głosowania 
znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie 
kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska 
jednego z kandydatów z tej listy, przez co 
wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzyma-
nia mandatu.

Przyczyną nieważności głosu jest:
• oddanie głosu na więcej niż jedną listę, 

czyli postawienie znaku „x” w kratkach z 
lewej strony obok nazwisk kandydatów 
umieszczonych na więcej niż jednej liście,

• nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, 
czyli niepostawienie znaku „x” w żadnej 
kratce,

• postawienie w kratce przeznaczonej na 
oddanie głosu innego znaku niż znak „x”.

DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
(w okręgach wyborczych, w których zareje-
strowano tylko jednego kandydata)

Głosując za wyborem  kandydata, stawia 
się znak „x” (dwie licznie przecinające się w 
obrębie kratki) w kratce oznaczonej słowem 
„TAK” z lewej strony obok nazwiska kandy-
data. Głosując przeciwko wyborowi kandy-
data stawia się znak „x” w kratce oznaczonej 
słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska 
kandydata.

Przyczyną nieważności głosu jest:
• postawienie znaku „x” w obu kratkach;
• niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce,
• postawienie w kratce przeznaczonej na 

oddanie głosu innego znaku niż znak „x”.

Głosy ważne

Głosy nieważne

Głosy nieważne

Głosy ważne

Informujemy Czytelników, że kolejna – ostatnia część raportu  
z ankiet w sprawie opinii na temat warunków życia w gminie oraz 

funkcjonowania jednostek organizacyjnych z terenu Ryczowa,  
Ryczowa Kolonii, Giebła/Giebła Kolonii, Kiełkowic, Mokrusa 

i Gulzowa zostanie zamieszczona w listopadowym wydaniu GO.

Do numeru dołączono ulotkę jako materiał dostarczony przez KW Platforma Obywatelska RP, dotyczący  
kandydatów na posła RP i senatora RP
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Mimo, że mamy już kalendarzową jesień przygotowywane są nowe przedsięwzięcia i 
inwestycje gminne:

I.   W wyniku drugiego przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi odbiera-
nia i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomo-
ściach zamieszkałych na terenie Gminy Ogrodzieniec została wybrana najko-
rzystniejsza oferta, którą złożył REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie, 
ul. Radomska 12, 42-200 Częstochowa. Usługi według nowych zasad prowa-
dzić będzie na mocy podpisanej umowy od listopada br. przez okres trzech lat.

II.   Ogłoszono przetarg nieograniczony na „Budowę i przebudowę kanalizacji sa-
nitarnej odprowadzającej ścieki z osiedla Elizy Orzeszkowej, z budynków 131, 
133, 135 położonych przy ul. Kościuszki oraz obiektów zlokalizowanych na te-
renie byłej Cementowni”. Termin składania ofert upłynął 25.09.2015r.

III.  Ogłoszono przetarg nieograniczony na Budowę chodnika w ciągu drogi woje-
wódzkiej  nr 790 9 ul. Wojska Polskiego) w miejscowości  Podzamcze, Gmina 
Ogrodzieniec, Etap I – budowa chodnika lewostronnego od km 25+397,40 do 
km 25+ 808,00. Planowany termin realizacji – do 30 listopada. 2015r.

IV.  Ogłoszono przetarg nieograniczony na Modernizację, remont drogi dojazdowej 
do użytków rolnych w Kiełkowicach – ul. Łąki. Planowany termin realizacji – do 
30 listopada. 2015r.

Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 
Podprogram 2015
Gmina Ogrodzieniec podpi-
sała porozumienie z Bankiem 
Żywności w Częstochowie w 
zakresie realizacji Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywno-
ściowa 2014 – 2020. Celem 
Programu jest dotarcie z po-
mocą żywnościową do grup 
osób najbardziej potrzebu-
jących w całej Polsce. Reali-
zacja Podprogramu 2015, w 
ramach którego osoby najbar-
dziej potrzebujące będą mo-
gły skorzystać ze wsparcia w 
postaci żywności, jak również 
możliwości uczestniczenia w 
różnych działaniach wspierają-
cych, edukacyjnych i włączają-
cych, w naszej gminie rozpo-
czyna się w październiku br. 
Realizatorem programu na te-
renie gminy Ogrodzieniec jest 
Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Do końca lutego 2016 roku, 
osoby które otrzymają skie-
rowanie z tut. Ośrodka, będą 
mogły skorzystać ze wsparcia 
w postaci żywności, która cy-
klicznie będzie dystrybuowana 

w formie paczek żywnościo-
wych.
Do końca lutego 2016 roku, 
każda z osób otrzymujących 
paczki żywnościowe, otrzyma 
w nich produkty następujące-
go typu: makaron świderki, ryż 
biały, kaszę jęczmienną, płatki 
kukurydziane, mleko UHT, ser 
żółty, groszek z marchew-
ką, koncentrat pomidorowy, 
dżem truskawkowy, mielonkę 
wieprzową, klopsiki w sosie 
własnym, cukier biały, olej rze-
pakowy. Prócz wsparcia żyw-
nościowego, osoby korzysta-
jące ze wsparcia Programu w 
naszej gminie będą mogły rów-
nież wziąć udział w ciekawych 
warsztatach edukacyjnych 
dotyczących wzmacniania sa-
modzielności i kompetencji w 
zakresie prowadzenia gospo-
darstwa domowego. O szcze-
gółach informować będziemy 
na bieżąco. Wsparcie dzia-
łaniami towarzyszącymi, po-
zwoli na zwiększenie wymiaru 
pomocy żywnościowej, która 
realizowana jest w ramach 
Programu.
Pomoc żywnościowa, w po-

staci paczki żywnościowej 
może być przekazywana do 
osób spełniających kryteria 
kwalifikowalności do statusu 
osoby najbardziej potrzebują-
cej, tj.: osób i rodzin znajdu-
jących się w trudnej sytuacji 
życiowej, spełniających kryte-
ria określone w art. 7 ustawy 
o pomocy społecznej i których 
dochód nie przekracza 150% 
kryterium dochodowego 
uprawniającego do skorzysta-
nia z pomocy społecznej (do 
951 zł dla osoby samotnie go-
spodarującej i 771 zł dla osoby 
w rodzinie), na podstawie skie-
rowania wystawionego przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej.
Żywność będzie wydawana w 
dniu 30 października 2015r. w 
budynku Gminnej Spółdzielni 
GSSCH, adres: Plac Wolności 
37 (budynek przy Biedronce) 
w godzinach od 8.00 do 14.00 
Osoby spełniające wymienione 
kryteria proszone są o wcze-
śniejsze zgłaszanie się do tut. 
Ośrodka, celem otrzymania 
skierowania.

Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa 2014 – 2020 
jest wspófinansowany z Euro-
pejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym.

Najczęściej zgłaszane skar-
gi związane były z wpro-
wadzeniem konsumenta 
w błąd przy podpisywaniu 
umowy sprzedaży energii 
z nowym sprzedawcą. Z 
analizy skarg wynika, że 
dominowały sytuacje, w 
których przedstawiciele 
handlowi reprezentujący 
przedsiębiorstwa energe-
tyczne zajmujące się sprze-
dażą energii:
przedstawiali się, niezgod-
nie z prawdą, jako pracow-
nicy sprzedawcy z urzędu 
(przedsiębiorstwa z którym 
odbiorca miał podpisaną 
umowę), w związku z czym 
odbiorcy zawierali nową 
umowę z innym sprzedaw-
cą będąc przekonanymi, że 
jest to umowa z dotychcza-
sowym sprzedawcą;
przedstawiali się, niezgod-
nie z prawdą, jako pra-
cownicy Urzędu Regulacji 
Energetyki, namawiając do 
podpisania nowej umowy;
fałszywie informowali od-
biorców, że dotychczaso-
wy sprzedawca kończy 
działalność i w związku z 
tym odbiorcy muszą podpi-
sać nowe umowy;
fałszywie informowali od-
biorców, że w związku ze 
zmianami przepisów prawa 
konieczna jest aktualizacja 

umów, w wyniku czego od-
biorcy podpisywali umowy 
z nowym sprzedawcą bę-
dąc przekonanymi, że jest 
to umowa z dotychczaso-
wym sprzedawcą;
fałszywie obiecywali sprze-
daż energii po niższej cenie 
niż ta, którą dotychczas 
płacił odbiorca, po czym 
odbiorca już przy pierw-
szym rachunku zauważał, 
że płatności są większe niż 
dotychczas;
nie informowali przy za-
wieraniu umów o usługach 
dodatkowych - np. ubez-
pieczeniu, które wiążą się z 
dodatkowymi opłatami;
informowali, niezgodnie z 
prawdą, że umowa z do-
tychczasowym sprzedaw-
cą zostanie rozwiązana 
bez żadnych konsekwencji 
finansowych wobec od-
biorcy;
nie informowali o 10-dnio-
wym prawie do odstąpienia 
od umowy zawartej poza 
lokalem dostawcy (od 25 
grudnia 2014 r. to prawo 
obowiązuje przez 14 dni);
ponaglali konsumentów do 
jak najszybszego podpisa-
nia dokumentów bez moż-
liwości wcześniejszego za-
poznania się z ich treścią.
Urząd Regulacji Energety-
ki podejmuje działania na 

rzecz eliminowania takich 
praktyk i zapobiegania ich 
negatywnym konsekwen-
cjom. URE przypomina, że 
w przypadku otrzymania 
oferty zmiany sprzedawcy 
energii odbiorca powinien:
upewnić się, że osoba skła-
dająca ofertę jest rzeczy-
wiście przedstawicielem 
przedsiębiorstwa energe-
tycznego, za którego się 
podaje; odbiorca powinien 
zatem poprosić o okazanie 
legitymacji służbowej bądź 
identyfikatora lub upoważ-
nienia;
przed podpisaniem umo-
wy sprzedaży energii nale-
ży dokładnie zapoznać się 
z jej treścią, sprawdzając 
m.in. nazwę dostawcy, 
określone w umowie opłaty, 
okres obowiązywania umo-
wy, warunki jej rozwiązania;
nie należy ulegać presji 
przedstawiciela handlo-
wego, w przypadku na-
mawiania do szybkiego 
podpisania umowy bez 
uprzedniego jej przeczyta-
nia; odbiorca nie powinien 
podpisywać umowy tylko 
na podstawie zapewnienia 
ze strony przedstawiciela 
handlowego, że ten do-
kładnie przedstawił ofertę;
w przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości co do treści 

umowy należy poprosić 
przedstawiciela handlowe-
go, aby pozostawił druk 
umowy oraz kontakt do 
siebie, a wątpliwości moż-
na wyjaśnić kontaktując się 
- na przykład - telefonicznie 
z Biurem Obsługi Klienta 
danego przedsiębiorstwa 
lub z Punktem Informacyj-
nym dla Odbiorców Energii 
i Paliw Gazowych Urzędu 
Regulacji Energetyki, tel. 22 
244 26 36;
dopilnować by po zawarciu 
umowy odbiorca otrzymał 
egzemplarz podpisanej 
umowy wraz ze wszystki-
mi jej załącznikami (cennik, 
ogólne warunki umowy, 
wzór oświadczenia o od-
stąpieniu z oznaczeniem 
nazwy oraz adresem sie-
dziby tego przedsiębior-
stwa).
Niechęć przedstawiciela 
handlowego do postępo-
wania w opisany wyżej 
sposób może być sygna-
łem o nieuczciwej ofercie z 
jego strony.
Urząd Regulacji Energetyki 
zachęca do zapoznania się 
z publikowanymi w serwi-
sie internetowym Urzędu 
„Zbiorami Praw Konsu-
mentów” oraz w przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości 
do kontaktu telefonicznego 
z Punktem Informacyjnym 
dla Odbiorców Energii i 

Paliw Gazowych URE tel. 
22 244 26 36.
Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów poinformo-
wał, że w wszczął postę-
powanie przeciwko trzem 
sprzedawcom energii 
elektrycznej Polska Ener-
getyka Pro, Novum i Ener-
getyczne Centrum , którzy 
zawierają z konsumentami 
umowy sprzedaży energii 
elektrycznej. Przedsiębior-
cy mogli wprowadzać w 
błąd zapewniając, że tylko 
aktualizują dotychczasową 
umowę a podpisanie do-
kumentów umożliwi obni-
żenie rachunków – wynika 
ze skarg konsumentów. 
Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów  sprawdzi 
m.in. czy konsumenci byli 
wprowadzani w błąd co do 
tożsamości przedsiębiorcy. 
Pani przedstawicielka tej 
firmy energetycznej przed-
stawiła się jako przedsta-
wicielka Tauronu. Wmówiła 
mi i nie tylko mi, że mój do-
stawca Tauron zmienia na-
zwę na Energetyczne Cen-
trum S.A. i muszę podpisać 
aneks – skargi podobne 
do tej dotyczą wszystkich 
trzech sprzedawców ener-
gii elektrycznej, przeciwko 
którym UOKiK prowadzi 
postępowanie. 
W opinii UOKiK prze-
świadczenie konsumenta 

o tym, że ma do czynienia 
z dotychczasowym sprze-
dawcą energii, może mieć 
duży wpływ na decyzję 
o skorzystaniu z oferty. 
Wprowadzanie w błąd jest 
uznawane za niezgodną z 
prawem nieuczciwą prak-
tykę rynkową.   
Ponadto ze skarg wpływa-
jących do UOKiK wynika, 
że przedstawiciele handlo-
wi Polskiej Energetyki Pro, 
Novum i Energetycznego 
Centrum informowali kon-
sumentów, że po podpi-
saniu nowej umowy będą 
płacili niższe rachunki za 
energię elektryczną. Tym-
czasem w ocenie UOKiK 
rachunki za energię elek-
tryczną mogą być wyższe 
niż u dotychczasowych do-
stawców m.in.  ze wzglę-
du na dodatkowe opłaty 
związane  z obowiązkiem 
opłacania dwóch faktur, 
oddzielnie za dystrybucję 
i za sprzedaż energii elek-
trycznej oraz określenie 
w umowach zawyżonych 
wartości planowanego zu-
życia energii co skutkuje 
rozliczaniem odbiorcy we-
dług niekorzystnej dla niego 
taryfy.
Więcej informacji jest do-
stępnych na stronach: 
www.ure.gov.pl,
www.uokik.gov.pl

GMINNE INWESTYCJE 
WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2015r.

Nieuczciwe praktyki przed-
siębiorstw energetycznych?  
Urząd Regulacji Energetyki, który zajmuje się działalnością 
przedsiębiorstw energetycznych  informuje o niewłaści-
wych praktykach przedstawicieli handlowych w kontekście 
zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

Pomoc żywnościowa



GAZETAo g r o d z ien ie cka 15
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2015

Pani Marcie Baryłce
Radnej Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci 

Mamy
składają 

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Andrzej Mikulski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Zygmunt Podsiadło

Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

W dniu 1 września br. obchodziliśmy 76 rocznicę napaści 
hitlerowskiej na Polskę, która rozpoczęła okrutną, trwającą 
pięć lat, II wojnę światową. W naszym mieście tradycyjnie 
młodzież szkolna wraz z przedstawicielami władz gmin-
nych składała kwiaty i zapaliła znicze w miejscach pamięci 
narodowej.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu wraz z 
opiekunami: p.Małgorzatą Michalską, p.Iwoną Znamirow-
ską, p.Małgorzatą Janoską i p. dyrektor Ewą Rudnicką 
oraz Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec  Dariusz Ptaś 
złożyli wieńce pod Pomnikiem Poległych na Cmentarzu 
Komunalnym w Ogrodzieńcu i uczcili pamięć osób pole-
głych i pomordowanych w walce z wrogiem Ojczyzny.

JP

WYBORY PARLAMENTARNE 2015
Warunki udziału w głosowa-
niu w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i 
do Senatu Rzeczypospoli-
tej Polskiej, zarządzonych 
na dzień 25 października 
2015 r. (wyciąg) 
Prawo udziału w głosowa-
niu w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i 
do Senatu Rzeczypospo-
litej Polskiej, ma obywatel 
polski, który: najpóźniej w 
dniu głosowania kończy 18 
lat, nie został pozbawio-
ny praw publicznych pra-
womocnym orzeczeniem 
sądu, nie został ubezwła-
snowolniony prawomoc-
nym orzeczeniem sądu,  
nie został pozbawiony praw 
wyborczych prawomocnym 
orzeczeniem Trybunału 
Stanu. Wyborca jest wpisy-
wany do spisu wyborców. 
Można być wpisanym tyl-
ko do jednego spisu. Spi-
sy wyborców sporządzają 
urzędy gmin.
Głosowanie w obwodzie 
właściwym dla miejsca sta-
łego zamieszkania w Pol-
sce.
Wyborca zameldowany na 
pobyt stały na obszarze 
gminy, który nie złożył wnio-
sku o wpisanie do stałego 
rejestru wyborców w in-
nym miejscu oraz wyborca 
wpisany do rejestru wybor-
ców na własny wniosek, 
zostanie wpisany z urzędu 
do spisu wyborców spo-
rządzanego dla obwodu 
głosowania właściwego dla 
jego miejsca zamieszkania.
Głosowanie w innym obwo-
dzie niż właściwy dla miej-
sca stałego zamieszkania.
Głosowanie w wybranym 
przez siebie obwodzie (lo-
kalu wyborczym), w tym w 
lokalu dostosowanym do 
potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Wyborca może 
głosować w wybranym 
przez siebie lokalu wybor-
czym na obszarze gminy, 
w której stale zamiesz-
kuje (innym niż właściwy 
dla jego stałego miejsca 
zamieszkania) lub w której 
będzie przebywać w dniu 
wyborów, jeżeli złoży pi-
semny wniosek o dopisanie 
do spisu wyborców. Wnio-
sek składa się w urzędzie 
gminy, w której znajduje 
się wybrany lokal wybor-
czy, najpóźniej w 5. dniu 
przed dniem wyborów, tj. 
do dnia 20.10.2015r. Gło-
sowanie na podstawie za-
świadczenia o prawie do 
głosowania. Wyborca, któ-
ry zamierza zmienić miej-
sce pobytu przed dniem 

wyborów może otrzymać 
zaświadczenie o prawie do 
głosowania. Z zaświadcze-
niem takim można głoso-
wać w dowolnym obwodzie 
głosowania w kraju, za gra-
nicą lub na polskim statku 
morskim. Wniosek o wyda-
nie zaświadczenia o prawie 
do głosowania składa się 
w urzędzie gminy, w której 
wyborca będzie ujęty w spi-
sie wyborców, najpóźniej w 
2. dniu przed dniem wybo-
rów, tj. do dnia 23 paździer-
nika 2015 r. 
Dopisywanie wyborców do 
spisów w dniu głosowania
W dniu głosowania obwo-
dowe komisje wyborcze 
dopisują do spisu wybor-
ców jedynie tych wyborców, 
którzy: przedłożą zaświad-
czenie o prawie do głoso-
wania, zostali pominięci w 
spisie, jeżeli udokumentu-
ją, że stale zamieszkują na 
terenie danego obwodu 
głosowania, a urząd gminy 
potwierdzi, że nie otrzymał 
zawiadomienia o utracie 
przez nich prawa wybiera-
nia lub o wpisaniu do spisu 
wyborców w innym obwo-
dzie, są obywatelami pol-
skimi stale zamieszkujący-
mi za granicą, głosującymi 
w kraju na podstawie waż-
nego polskiego paszportu, 
zostali skreśleni ze spisu 
dla danego obwodu głoso-
wania w związku z wpisa-
niem do spisu wyborców 
w szpitalu, domu pomocy 
społecznej, zakładzie kar-
nym lub areszcie śledczym, 
jeżeli udokumentują, że 
opuścili tę palcówkę przed 
dniem wyborów, chcą gło-
sować w obwodzie utwo-
rzonym w zakładzie opieki 
zdrowotnej, domu pomocy 
społecznej, zakładzie kar-
nym lub areszcie śledczym, 
a przybyli do tej jednostki 
przed dniem wyborów.

 Uprawnienia wyborców 
niepełnosprawnych
Wyborcy niepełnosprawni 
biorą udział w wyborach 
do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i do Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej na ta-
kich samych zasadach jak 
pozostali wyborcy, jednak-
że przysługują im poniższe 
uprawnienia.
I.  Prawo do uzyskiwania in-
formacji o wyborach
Wyborca niepełnosprawny 
ma prawo do uzyskiwania 
informacji o: właściwym 
dla siebie obwodzie głoso-
wania, lokalach obwodo-
wych komisji wyborczych 
znajdujących się najbliżej 

miejsca zamieszkania wy-
borcy, w tym o lokalach 
przystosowanych do po-
trzeb osób niepełnospraw-
nych, warunkach dopisania 
wyborcy do spisu wybor-
ców w wybranym obwo-
dzie głosowania, terminie 
wyborów oraz godzinach 
głosowania, komitetach 
wyborczych biorących 
udział w wyborach oraz 
zarejestrowanych listach 
kandydatów na posłów i 
kandydatach na senatora, 
a także o warunkach oraz 
formach głosowania.
II. Prawo do głosowania 
przez pełnomocnika
Prawo do głosowania za 
pośrednictwem pełnomoc-
nika mają wyborcy, którzy 
najpóźniej w dniu głoso-
wania ukończą 75 lat, a 
także wyborcy posiadają-
cy orzeczenie o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności w ro-
zumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabili-
tacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 127, poz. 721, 
z późn. zm
III. Głosowanie w lokalu 
wyborczym przy użyciu na-
kładki na kartę do głosowa-
nia sporządzonej w alfabe-
cie Braille’a
Wyborca niepełnosprawny 
może głosować w loka-
lu wyborczym przy użyciu 
nakładek na karty do gło-
sowania sporządzonych w 
alfabecie Braille’a. W dniu 
wyborów obwodowa komi-
sja wyborcza wraz z kartą 
do głosowania wyda wy-
borcy niepełnosprawnemu, 
na jego prośbę, nakładki na 
te karty. Po oddaniu głosu 
wyborca obowiązany jest 
zwrócić komisji obwodowej 
nakładki na karty.
IV. Korzystanie z pomocy 
innej osoby w trakcie głoso-
wania w lokalu wyborczym
Wyborcy niepełnospraw-
nemu, na jego prośbę, 
może pomagać w głoso-
waniu w lokalu wyborczym 
inna osoba, w tym także 
niepełnoletnia. Pomoc ta 
może mieć tylko technicz-
ny charakter; nie może ona 
polegać na sugerowaniu 
wyborcy sposobu głoso-
wania lub na głosowaniu w 
zastępstwie tego wyborcy. 
Dopuszczalne jest, aby na 
życzenie wyborcy niepełno-
sprawnego w pomieszcze-
niu za zasłoną przebywała 
osoba udzielająca pomo-
cy. Osobą tą nie może być 
członek komisji ani mąż za-

ufania. Natomiast komisja 
jest obowiązana, na prośbę 
wyborcy niepełnosprawne-
go, do przekazania ustnie 
treści obwieszczeń wybor-
czych w zakresie informacji 
o komitetach wyborczych 
biorących udział w wybo-
rach oraz o zarejestrowa-
nych listach kandydatów na 
posłów i kandydatach na 
senatora. Ponadto wybor-
ca niepełnosprawny może 
skorzystać z uprawnień 
przysługujących każdemu 
wyborcy, które ułatwiają 
wzięcie udziału w głoso-
waniu, takich jak głoso-
wanie korespondencyjne, 
głosowanie w wybranym 
obwodzie głosowania, w 
tym obwodzie przystoso-
wanym do potrzeb wybor-
ców niepełnosprawnych, 
głosowanie na podstawie 
zaświadczenia o prawie do 
głosowania. Szczegółowe 
warunki udziału w głoso-
waniu  i uprawnienia osób 
niepełnosprawnych są do-
stępne na stronie www.
pkw.gov.pl

Oddali hołd

Porozrzucane plastikowe 
pojemniki, sterty gruzu, 
tektury, folii, zużyte sprzęty 
domowego użytku, części 
samochodowe, a nawet 
azbest, to wszystko znaj-
duje się na niewielkim ob-
szarze leśnym w okolicach 
Grochowca w Ryczowie 
oraz Żelazka w sąsiedztwie 
pięknych jurajskich krajo-
brazów, obok szlaku tury-
stycznego, w pobliżu zbio-
rowej mogiły powstańców 
oraz żołnierzy poległych 
podczas I i II wojny świato-
wej. Miejsce kilkunastu dzi-
kich wysypisk odkrył pan 
Edmund Bednarz, miesz-
kaniec Ogrodzieńca, który 

wybrał się w te okolice na 
grzyby. 
Czy osoby, które w taki 
sposób pozbywają się 
niepotrzebnych rzeczy nie 
zdają sobie sprawy, że wy-

rzucone przez nie śmieci 
będą zalegać tu przez długi 
czas? A wystarczy wysta-
wić odpady przed posesję 
w oznaczonym dniu wywo-
zu... 

JP

Kto tak śmieci?
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Korekta: Zespół
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Święto Gminy Ogrodzieniec 2015 - korowód
W piątek, 28 sierpnia br. obchody Dni Gminy Ogrodzieniec rozpoczęły się koncertem 
Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ogrodzieniec o godzinie 15.00 na Placu Piłsud-
skiego. Po koncercie na plac imprezy wyruszył barwny korowód, który przeszedł ulicami 
Ogrodzieńca (ul. Olkuska, Sobieskiego plac Wolności, Południowa, 1 Maja, Słowackiego).
W korowodzie uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych, urzędu i  jednostek organi-
zacyjnych urzędu, organizacji społecznych, kulturalnych, delegacje zagraniczne (Włochy, 
Słowacja) oraz mieszkańcy.

W pierwszym dniu Święta Gminy Ogrodzieniec mieszkańcy i zaproszeni goście bawili 
się na placu po byłym przedszkolu. Po przywitaniu uczestników  korowodu i oficjalnym 
otwarciu imprezy rozpoczęły się występy artystyczne i prezentacje zespołów działających 
przy MGOK w Ogrodzieńcu, m.in. Zespołu Mażoretek Fantazja, Seniorów z Ogrodzieńca, 
Ryczowianek, sekcji literackiej UTW i Kabaretowego Klubu Ogrodzieniec. Dla najmłod-
szych organizatorzy przygotowali program, w którym wystąpił iluzjonista Alkadiass. W 
drugiej części programu na scenie wystąpiła kapela Żarnowiacy, zespól Sonitus i zespół 
Babilon. Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem Biały Miś. 
Dodatkową atrakcją w programie piątkowego święta był konkurs kulinarny pn. „Sma-
ki Ogrodzieńca” połączony z degustacją potraw przygotowanych przez cztery zespoły 
– Ryczowianki, ZF Wrzos z Ryczowa Kolonii, Echo i Seniorów z Ogrodzieńca. Leczo, 
żurek, bigos, prażonki, gulasz przyciągnęły wielu smakoszy, którzy swoją opinię wyrazili 
w głosowaniu na najlepszą potrawę. Wygrał bigos przygotowany przez zespół Echo, ale 
pozostałe potrawy były równie pyszne, dodatkowo przyprawione wyśmienitą atmosferą.

W ramach obchodów Święta Gminy Ogrodzieniec  w niedzielę, 30 sierpnia br. na placu 
Piłsudskiego w Ogrodzieńcu odbył się koncert orkiestr dętych z terenu naszej gminy. 
Wspólnie wystąpiły: Orkiestra Dęta z Ryczowa, Orkiestra Dęta z Giebła i Dziecięco-Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta Ogrodzieniec.

JP
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