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Główne imprezy odbyły 
się w Zespole Szkolno- 

Przedszkolnym  
w Ogrodzieńcu oraz 
w Miejskim Ośrodku 

Kultury w Łazach, gdzie 
nie zarejestrowano  
w tym roku sztabu. 
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zbiórce
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OKIEM
BURMISTRZA

Kilka pytań do...

Anna Pilarczyk-Sprycha

SMĘTEK Stanisław –okręg wyborczy 1 - Dom Ogrodzieniec, ul Bzowska 1, 
tel. 512641195

GUZIK Ilona – okręg wyborczy 2 - Czwarty wtorek miesiąca  
w godz. 15.10-16.30 sala narad Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

BEDNARZ Bożena – okręg wyborczy 3 - Dom – Ogrodzieniec,  
ul. Piastowska 10, tel. 665314393

PAWEŁCZYK Beata – okręg wyborczy 4 - Dom – Ogrodzieniec,  
ul. Olkuska 48, Tel. 691690125

BROŻEK Martyna – okręg wyborczy 5 – kontakt telefoniczny 790247520

JANOSKA Małgorzata Przewodnicząca Rady – okręg wyborczy 6 -  
Rada Miejska, każdy wtorek godz. 13.00-15.00 tel. 504372248

ADAMUS Karolina – okręg wyborczy 7 – kontakt telefoniczny 505955347

JANOSKA Jerzy –okręg wyborczy 8 - Kontakt telefoniczny 501252261

BEDNARZ Wanda – okręg wyborczy 9 - Dom –Ryczów,  
ul. Basztowa 24, Tel. 505257113

JAKACZ Beata –okręg wyborczy 10 - Dom – Ryczów Kolonia,  
ul. Wolności 25, 15-go każdego miesiąca godz. 17.00-19.00, tel. 691770825

GOŁUCHOWSKA Grażyna – okręg wyborczy 11 – Dom - Podzamcze  
ul. W. Polskiego 75, Tel. 663133131

KUSIAK Michał Wiceprzewodniczący Rady – okręg wyborczy 12 – Dom - 
Podzamcze ul. W. Polskiego 1, Tel. 536471289

FABIAŃCZYK Zbigniew Wiceprzewodniczący Rady – okręg wyborczy 13 - 
Dom –Giebło ul. Częstochowska 30, Tel. 663776305

STANEK Elżbieta – okręg wyborczy 14 - Dom – Kiełkowice  
ul. Turystyczna 57, Tel. 691860156

BARAN Wioletta – okręg wyborczy 15 - Dom  –Giebło  
ul. Mokruska 22, Tel. 661253751

Dyżury radnych 
Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu

Komisje Rady Miejskiej

Został pan nowym wiceprze-
wodniczącym Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu? Czy w pełnieniu 
tej funkcji pomogą wcześniejsze 
doświadczenia w pracy samorzą-
dowej?

Wcześniejsze doświadczenia w 
pracy radnego dały mi możliwość  
zdobycia wiedzy praktycznej na 
temat działania samorządu gmin-
nego.

Co będzie dla pana prioryte-
tem w roli wiceprzewodniczące-
go?

Mandat radnego oraz powie-
rzone mi przez koleżanki i kolegów 
radnych stanowisko wiceprzewod-
niczącego zamierzam wykorzystać 
do skutecznej współpracy Rady 

Miejskiej z Burmistrzem Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec.

Co pana skłoniło, aby 12 lat 
temu wystartować w wyborach sa-
morządowych?

Do kandydowania na radnego 
skłoniły mnie rozmowy z mieszkań-
cami mojego okręgu, których pro-
blemy dotyczą również mnie, tj. 
remonty dróg gminnych, budowy 
chodników przy drogach powia-
towych, zagospodarowanie tere-
nu przy dworku i stawie, budowy 
odwodnienia i rozwiązania proble-
mów komunikacyjnych.

Co poza realizacją przez te lata 
wielu działań dla społeczności lo-
kalnej, motywuje pana do pracy 
społecznej?

Komisje to organy pomocnicze rady gminy, których członkami są radni. Mają istotny 
wpływ na politykę gminy i ostateczny kształt uchwał, gdyż dyskusje na tym etapie są 
często najbardziej szczegółowe. Komisje zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym 
powoływane są uchwałami rady.

W Ogrodzieńcu podczas sesji w dniu 23 listopada 2018r. Rada Miejska uchwałami 
powołała pięć stałych komisji. Są to: Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg i Wniosków, 
Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisja Oświaty i Spraw 
Społecznych oraz Komisja Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy. 

Komisja Rewizyjna 
Guzik Ilona  - Przewodnicząca Komisji  
Janoska Jerzy
Pawełczyk Beata
Smętek Stanisław
Adamus Karolina

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
Smętek Stanisław - Przewodniczący Komisji  
Bednarz Bożena
Pawełczyk Beata
Adamus Karolina 

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 
Gołuchowska Grażyna -  Przewodnicząca Komisji
Baran Wioletta
Fabiańczyk Zbigniew
Jakacz Beata
Janoska Jerzy
Janoska Małgorzata
Stanek Elżbieta
Bednarz Wanda  

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 
Bednarz Wanda  - Przewodnicząca Komisji 
Baran Wioletta  
Fabiańczyk Zbigniew
Gołuchowska Grażyna
Guzik Ilona
Janoska Małgorzata
Stanek Elżbieta
Kusiak Michał
Brożek Martyna   

Komisja Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy  
Pawełczyk Beata - Przewodnicząca Komisji
Bednarz Bożena 
Kusiak Michał 
Jakacz Beata
Brożek Martyna
Adamus Karolina

Zbigniewa Fabiańczyka, wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Każda pozytywna opinia i głos 
oddany na mnie w wyborach sa-
morządowych upewnia mnie w 
przekonaniu, że moja praca radne-
go to krok ku pozytywnym zmia-
nom, które realizujemy wspólnie z 
mieszkańcami.

Życzę satysfakcji w pracy dla 
dobra społecznego i wiele pomyśl-
nych dla mieszkańców działań.

Dziękuję za rozmowę. 
Joanna Piwowarczyk

Z perspektywy 
RADY MIEJSKIEJ

75 ROCZNICA 
PACYFIKACJI RYCZOWA

21 LUTEGO 2019r.
16:00 – Msza święta w intencji Ofiar pacyfikacji w kościele 

parafialnym pw. Nawiedzenia NMP w Ryczowie
 Przemarsz uczestników uroczystości z kościoła 

parafialnego pod Pomnik-Mogiłę Poległych
Uroczysta akademia upamiętniająca wydarzenia 21 lutego 

1944 roku – Szkoła Podstawowa w Ryczowie
 

Komitet Organizacyjny Obchodów 75. rocznicy 
Pacyfikacji Wsi Ryczów

Mijają  dwa miesiące odkąd powierzono mi samorządowe stery. Każdy kolejny tydzień 
sprawowania funkcji Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, to coraz większa wiedza  
o funkcjonowaniu urzędu oraz podległych jednostek. To również czas podejmowania  
decyzji, mających zapewnić płynne funkcjonowanie urzędu w najbliższych tygodniach.

Końcówka roku była urozmaicona w szereg wydarzeń 
organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Ogrodzieńcu, czego kulminacją było wspólne 
powitanie Nowego Roku na Placu Piłsudskiego. 

Nie zabrakło też smutnych informacji. Pożegnaliśmy 
ks. Józefa Podkowę, który przez 18 lat sprawował funkcję 
proboszcza w Parafii w Ogrodzieńcu, o czym więcej na 
łamach gazety. 

 Pierwsze tygodnie pracy pokazały mi – jak wiele należy 
zmienić, aby nasza ,,mała ojczyzna” podążała w kierunku 
rozwoju, aby Wam Szanowni Mieszkańcy żyło się lepiej. 
Chcę tę wizję urzeczywistnić i osiągnąć. Przez ostatnie 16 lat 
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec nie miał zastępcy. 
W styczniu br. na stanowisko zastępcy powołałam Panią  
Magdalenę Sitek, osobę z wieloletnim doświadczeniem 
na stanowisku kierowniczym, związaną przez ostatnie lata 
ze Szpitalem Powiatowym w Zawierciu, gdzie przez blisko 

20 lat pełniła funkcję Kierownika Działu Organizacyjnego 
oraz Kontraktowania i Sprzedaży Usług Medycznych oraz 
Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Organizacyjnych. 
To osoba, którą darzę zaufaniem, znam zawodowo i 
wiem, że podoła powierzonemu zadaniu. Miasto i Gmina 
Ogrodzieniec ma ogromny potencjał - jest sercem Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej - musimy to wykorzystać. 
Jestem przekonana, że dzięki  wspólnemu zaangażowaniu 
sił- zdziałamy więcej!

Z dniem 2 stycznia br. Burmistrz Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec Anna Pilarczyk- Sprycha powołała na stanowisko 
swojego Zastępcę - Magdalenę Sitek. Absolwentkę po-
litologii o specjalności samorządowej  na Uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach oraz 4 kierunków studiów podyplo-
mowych: Administracja Publiczna, Prawo Administracyjne 
i Gospodarcze, Marketing i Zarządzanie, Zarządzanie w 
Ochronie Zdrowia. Przez blisko 20 lat związaną ze Szpitalem 
Powiatowym w Zawierciu. 

GO. Jak ocenia Pani pierwsze dni sprawowania funkcji 
Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec? Zdą-
żyła się już Pani zaaklimatyzować w nowym miejscu pracy?

Mijający czas wypełniony był  ogromem pracy i obowiąz-
ków. W zasadzie ciągle są jakieś pilne sprawy i tematy do 
załatwienia. Nie jest to dla mnie obca sytuacja. Moja  po-
przednia praca wymagała równie pełnego zaangażowania i 
dyspozycyjności, szerokiego spojrzenia na problematyczne 
zagadnienia oraz podejmowania szybkich decyzji. Jestem 
przyzwyczajona do takiego działania.

GO. No właśnie, bo przecież  przez ostatnie lata spra-
wowała Pani funkcje kierownicze w Szpitalu Powiatowym 
w Zawierciu - jako Kierownik Działu Organizacyjnego oraz 
Kontraktowania i Sprzedaży Usług Medycznych oraz Za-

stępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Organizacyjnych. 
Czy zdobyte doświadczenie zamierza Pani przelać na 
grunt samorządowy?

Z pewnością nowa funkcja jest dla mnie wyzwaniem 
zawodowym, w którym mam okazję wykorzystać wiedzę 
i doświadczenia z wcześniejszej aktywności. Jest też nie-
jako spełnieniem moich zawodowych marzeń z lat mło-
dzieńczych, kiedy to wybierając kierunek studiów myśla-
łam o poświęceniu się pracy dla lokalnej społeczności. 
Samorząd gminny był zawsze w sferze moich zaintereso-
wań. Moja praca magisterska była poświęcona reformie 
samorządowej. Jestem rodowitą ogrodzienianką, moja 
rodzina ma tu udokumentowane korzenie od 9 pokoleń. 
Czuję szczególne przywiązanie do mojej rodzinnej miej-
scowości, tutaj mam swoje miejsce na ziemi  i nie wy-
obrażam sobie mieszkania gdzie indziej. To taki lokalny 
patriotyzm, może już niekoniecznie modny w obecnych 
czasach. Moja dotychczasowa praca zawodowa to ciągła 
służba ludziom, bo w zdrowiu nie może być inaczej. Teraz 
będzie to służba mieszkańcom. Jestem osobą otwartą, 
łatwo nawiązującą kontakt z ludźmi. Uważam, iż  nie naj-
ważniejsze jest to jakie zajmujemy stanowiska w życiu, 
ale najważniejsze, aby w każdej z tych ról, być po prostu 
człowiekiem i starać się zrozumieć drugiego człowieka.

GO. Jakie są Pani plany na przyszłość w kontekście 
zajmowanego stanowiska?

Chciałabym uskutecznić i urzeczywistnić plany i ma-
rzenia w obszarach, które zostały bądź zostaną mi przy-
dzielone. Będę w pełni wspierała Panią Burmistrz w 
zapewnieniu sprawnego działania Urzędu oraz w dzia-
łaniach podejmowanych na rzecz rozwoju gminy. Otrzy-
małam duży kredyt zaufania. Swoją pracą postaram się 
udowodnić, że decyzja Pani Burmistrz nie była kadrowym 
błędem. Przed nami wiele wyzwań, którym trzeba będzie 
sprostać. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby odpo-
wiednio zrealizować postawione przede mną zadania. 

GO. A Magdalena Sitek prywatnie? Proszę powie-
dzieć coś naszym Czytelnikom o sobie, rodzinie, zain-
teresowaniach.

Prywatnie spełniam się w roli żony i matki dwójki dzie-
ci. Mam 12-letnią córkę i 6-letniego syna. Ciągle się uczę 
i dokształcam… to takie moje życiowe hobby. A poza 
tym, lubię podróżować i poznawać nowe miejsca, bo to 
bardzo poszerza nasze horyzonty.

Rozmowa z Magdaleną Sitek,
Zastępcą Burmistrza Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec

Młodzież z Włoch gościła 
w Urzędzie Gminy

Uczestnicy wymiany międzynarodowej młodzieży - w ramach programu Erasmus, 
odwiedzili ogrodzieniecki Urząd. Dla uczniów z zagranicy była to wspaniała okazja, by 
zaznajomić się z najważniejszymi informacjami o gminie – głównie dotyczącymi działalności 
turystycznej. Spotkanie poprowadziła Magdalena Sitek - Zastępca Burmistrza Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec.
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Z okazji jubileuszu 50-lecia małżeństwa każda para została odznaczona medalem „Za 
długoletnie pożycie małżeńskie”, który w imieniu Prezydenta RP wręczyła Anna Pilarczyk-
Sprycha Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej 
Małgorzatą Janoską oraz Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Zbigniewem Fabiańczykiem.

Pary oprócz odznaczeń otrzymały kwiaty i upominki. Uroczystość uświetnił występ Zespołu 
Echo, który Jubilatom zadedykował wiązankę piosenek oraz zaprosił wszystkich do tańca. 
Pani Zofia Hajdas w imieniu Jubilatów podziękowała władzom Gminy za zorganizowanie tak 
miłego spotkania. Były wspomnienia i pamiątkowe zdjęcia. 

Osoby obchodzące Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego: Zofia i Tadeusz Hajdasowie 
z Ogrodzieńca, Zenobia i Stanisław Półkoszkowie z Ryczowa, Alicja i Jan Wałkowie z 
Kiełkowic, Henryka i Henryk Mędreccy z Mokrusa, Alina i Zenon Ptasiowie z Ogrodzieńca, 
Helena i Zdzisław Wiejatowie z Giebła-Kolonii, Janina i Edward Wróblowie z Fugasówki, 
Irena i Józef Jaworscy z Ryczowa, Alfreda i Paweł Mogiłowie z Podzamcza, Stanisława i 
Stanisław Milewscy z Fugasówki, Jadwiga i Tadeusz Kryniccy z Ogrodzieńca, Danuta i Józef 
Musialscy z Ogrodzieńca, Józefa i Jan Kowalscy z Giebła, Krystyna i Józef Miśkiewiczowie 
z Podzamcza, Maria i Franciszek Żurawscy z Giebła, Antonina Piwowarska z Giebła. 
55-lecie: Krystyna i Marian Poradowie z Podzamcza. 60-lecie: Krystyna i Henryk Stankowie z 
Ogrodzieńca, Janina i Zdzisław Waksmańscy z Kiełkowic

Wszystkim Jubilatom życzymy dużo zdrowia i kolejnych jubileuszy!

Jubileusze małżeńskie

G.O. Blisko 3 lata temu powierzono Pani kierowanie 
jednym z największych zakładów w powiecie zawier-
ciańskim. Czy nie budziło to u Pani obaw? Jak ocenia Pani 
mijający czas? W jakiej kondycji pozostawiła Pani Szpital?

Objęcie funkcji Dyrektora Szpitala Powiatowego w 
Zawierciu z pewnością było ogromnym wyzwaniem. Gdy 
przejmowałam szpital stałymi gośćmi byli komornicy. Finanse 
tej placówki były w katastrofalnym stanie - gigantyczne 
odsetki od kredytów, niezapłacone rachunki. Program 

naprawczy i ciężka praca całego zespołu przyniosły efekty.  
W międzyczasie przeprowadziliśmy  trudny proces połą-
czenia szpitala z Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego. 
Dziś po blisko trzech latach szpital ma pieniądze na 
kontach, remont goni remont, przyjeżdża nowy sprzęt. 
Szpital co miesiąc odnotowuje dodatnie wyniki finansowe. 
Na dzień 31 października wynik finansowy placówki wyniósł  
2,1 mln zł. Odchodząc zostawiłam 4 mln zł na rachunku 
bankowym placówki. Skutecznie ściągane są środki z 
zewnątrz. Szpital w środku i na zewnątrz zmienił się nie do 
poznania. Inwestycje, remonty, wyposażenie, nowoczesna 
aparatura lecznicza, stabilna sytuacja finansowa i wreszcie 
akredytacja Ministerstwa Zdrowia, potwierdzająca najwyższe 
standardy - to nasz wspólny sukces! 

G.O. I mając tak bogate doświadczenia, a teraz 
sukcesy, jednak zdecydowała się Pani na samorząd…

Moja decyzja zapadła już dawno temu- długo przed 
rejestracją komitetu wyborczego, jednak nie miało 
to wpływu na moją pracę w szpitalu. Nawet w okresie 
powyborczym w oczekiwaniu na zaprzysiężenie, nie 
mogłam sobie pozwolić na tzw. „zwolnienie tempa”. 
Myślę, że wszystkie mechanizmy wypracowane i 
sprawdzone przeze mnie w ostatnim czasie będą dalej 
wykorzystywane w celu zapewnienia dobrej kondycji 
placówki, natomiast moje doświadczenia w sektorze 
prywatnym, jak i publicznym, chcę teraz wykorzystać w 
sprawowaniu funkcji Burmistrza MiG Ogrodzieniec. 

G.O. I pozostaną wspomnienia?
Wszystko ma swój początek i koniec. Pozostało wiele 

dobrych wspomnień, liczne kontakty, pozytywne emocje 
i przyjaźnie zawiązane tu w naszym szpitalu. Misję w 
Zawierciu uważam za zakończoną, choć nie rozstaję się 
ze Szpitalem definitywnie. Nadal będę go wspierać, 
choćby poprzez członkostwo w Radzie Społecznej. 
Kilka dni temu został wybrany p.o. dyrektor Szpitala 
Powiatowego w Zawierciu. Życzę mu owocnej pracy – 
dla nas pacjentów!

Szpital pozostawiony w dobrej kondycji!

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Ogrodzieniec,

Zawitała do nas prawdziwa zima, obfitująca w opady 
śniegu. Wiemy, że drogi i chodniki nie są tak odśnieżone, jak 
trzeba. Nie wszędzie jest wysypany piasek czy sól oraz, że czas 
reagowania służb nie jest tak szybki, jakbyśmy tego oczekiwali, 
ZA CO SERDECZNIE PRZEPRASZAMY. Jednocześnie 
przypominamy, że Urząd  Miasta i Gminy Ogrodzieniec NIE 
odpowiada za wszystkie ulice i chodniki w gminie. Zgodnie 
z przepisami za drogi gminne odpowiada Urząd Miasta i 
Gminy w Ogrodzieńcu, za drogi powiatowe - Zarząd Dróg 
Powiatowych w Zawierciu, za drogi wojewódzkie - Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Katowicach, natomiast za drogi 
krajowe – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Powyższe wynika z polskiego prawa. W trosce o 
bezpieczeństwo mieszkańców, prosimy o regularne 
odśnieżanie chodników bezpośrednio przylegających do 
danych nieruchomości. Wedle przepisów obowiązek ten 
spoczywa na właścicielu posesji. Apelujemy również o 
odśnieżanie dachów.   Jednocześnie przypominamy, że 
jesteśmy zawsze otwarci na Państwa uwagi i sugestie.

Zachęcamy do współpracy!

Z najpiękniejszymi życzeniami dla Jubilatów!

Zawarcie związku małżeńskiego to jedno z najważniejszych 
wydarzeń w życiu człowieka. Każda rocznica ślubu powinna być 
wielkim świętem – zwłaszcza, jeśli małżonkowie są ze sobą już 
ponad 50 lat. W ostatni czwartek mijającego roku postanowiono 
wyróżnić pary, które świętowały 50., 55. i 60. rocznicę pożycia 
małżeńskiego. 

Joanna Piwowarczyk

INFORMACJE INFORMACJE INFORMACJE
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. W 2019 roku chcielibyśmy 
sporządzić wnioski i przesłać  je do Wojewody najpóźniej w maju, 
zatem uprzejmie prosimy o zgłaszanie się par małżeńskich, które 
zawarły małżeństwo w roku 1969 lub wcześniej do Urzędu Stanu 
Cywilnego w Ogrodzieńcu  (pok.23, tel. 326709718) z dowodami 
osobistymi  w terminie do 19 kwietnia 2019r.

Czas oczekiwania na przyznanie medalu przez Prezydenta RP 
(od momentu przesłania wniosków do Wojewody)  wynosi ok. 6 
miesięcy. 

Pary małżeńskie świętujące 55-tą, 60-tą lub 65-tą rocznicę 
pożycia małżeńskiego, prosimy o zgłoszenie chęci uczestniczenia 
w uroczystości jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego w 
terminie do 31 sierpnia 2019r.

Urząd Stanu Cywilnego w Ogrodzieńcu

Anna Pilarczyk- Sprycha kilka dni temu 
złożyła oficjalną rezygnację z funkcji 
dyrektora Szpitala Powiatowego w  
Zawierciu. Przypomnijmy, że pełniła 
tę funkcję od marca 2016roku. W 
październiku 2018r. została wybrana na 
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Wyjście gminy naprzeciw przedsię-
biorcom wynika przede wszystkim z dużej 
dynamiki rynku pracownika i pracodawcy w 
naszym kraju/regionie/powiecie. Wszystko 
płynie, pisał Heraklit z Efezu jakieś 500 
lat p.n.e. Myślę, że parafrazując tego 
wielkiego myśliciela dziś powiedzielibyśmy, 
że wszystko biegnie, galopuje, a zmiany na 
rynku zmieniają się niemalże z „prędkością 
światła”! Potrzeby dzisiejszego klienta i 
przedsiębiorcy nie są potrzebami klienta i 
przedsiębiorcy sprzed dwóch lat. Zmienia 
się także sposób sprzedaży, komunikacji, 
promocji i marketingu. Poprzeczki co do 
jakości podnoszone są na każdym etapie. 
Powstaje zatem pytanie jak temu sprostać? 
Jak utrzymać się na rynku, nie dać się zjeść 
konkurencji i zapewnić rozwój swojej firmie?

Nie ma jednej, doskonałej odpowiedzi, 
jednak moje obserwacje (od czterech 
lat prowadzę projekty badawcze dla 
GWSH, kieruję pracami Fundacji Europa 
House, która m.in. zajmuje się analizą 
potrzeb szkoleniowych w śląskich 
miastach, jestem członkiem Powiatowej 
Rady Rynku Pracy w Tychach) pozwalają 
stwierdzić, że czynnikiem kluczowym dla 
rozwoju jest specjalistyczna, aktualna, 
praktyczna wiedza. To dzięki niej możemy 
wprowadzać nowe rozwiązania w naszej 
firmie, wdrażać nowe narzędzia sprzedaży/
produkcji, stosować nowoczesne 
standardy obsługi klienta. Dlatego 
zachęcam do inwestowania w rozwój kadr i 
uczestniczenie w różnego rodzaju kursach, 
szkoleniach, seminariach podnoszących 
poziom wiedzy.

Powszechne przekonanie, iż dyplom 
ukończenia studiów wyższych jest 
gwarancją sukcesu zawodowego zostało 
brutalnie zweryfikowane przez rynek pracy. 
W ostatniej dekadzie polskie uczelnie 
„naprodukowały” rzesze absolwentów, 
którzy zupełnie nie umieli odnaleźć się 
na rynku pracy. Jednym z powodów było, 
jak mniemam, zupełne niedostosowanie 
programów studiów do potrzeb rynku pracy. 
Popyt nie równał się podaży. Co wywołało 
frustrację u niejednego absolwenta, ale z 
drugiej strony odbiło się bardzo mocno 
na postrzeganiu przydatności studiów 
wyższych w kontekście użyteczności na 
rynku pracy. Prowadzone przeze mnie 
badania w 2016 roku (grupa badawcza -112 
hoteli na 200 skategoryzowanych w UM), 
wykazały coś niezwykłego, a mianowicie 
śląscy przedsiębiorcy dużo bardziej cenili 
sobie uczestnictwo w kursach dających 
praktyczną wiedzę, aniżeli posiadanie przez 
pracowników dyplomów studiów wyższych, 
czy prestiżowych firm szkoleniowych. 
Jednocześnie podkreślili oni, iż 
absolwentom brakuje wiedzy praktycznej 
oraz umiejętności rozwiązywania 
problemów. Kolejne lata badań śląskich 
MŚP potwierdzają te tendencje w innych 
branżach. Wniosek jest prosty, trzeba się 
szkolić. To oczywiste. Jednak gdzie to robić, 
jak i za co?

Właśnie te kwestie, tworzą barierę 
ograniczającą dostępność przedsiębiorców 
do szkoleń. W poprzednim wydaniu GO, 
pisałem iż firmy zlokalizowane na terenie 
dużych śląskich miast mają łatwiej, jeśli 

Galopujący biznes,
czyli jak pozostać na fali!?

Szanowni Państwo, Drodzy Przedsiębiorcy, już niedługo, bo 30 stycznia odbędzie 
się pierwsze Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców zorganizowane przez 
Panią Burmistrz Annę Pilarczyk-Sprychę. Spotkanie to miejmy nadzieję zapo-
czątkuje nowy etap w rozwoju gminnej przedsiębiorczości. Będzie to nie tylko 
początek dialogu, ale – szczerze na to liczę-  także wspólnych działań właśnie dla 
rozwoju lokalnych „biznesów”. 

dr Patryk Szczygieł

chodzi o dostęp do pomocy. Nic dziwnego, 
to przecież na terenie Katowic, Dąbrowy 
Górniczej, Sosnowca, Gliwic, Częstochowy 
zlokalizowane są uczelnie i największe 
firmy szkoleniowe. Nasza mniej korzystna 
lokalizacja w tym zakresie, nie powinna 
jednak ograniczać szans pracowników 
zatrudnionych na terenie naszej gminy 
na rozwój. Doskonałą okazję na rozwój 
dają środki m.in. zarezerwowane w Bazie 
Usług Rozwojowych PARP oraz Krajowym 

Funduszu Szkoleniowym Urzędu Pracy. 
Pozwalają one otrzymać dofinansowania 
nawet do 100% ceny szkolenia. Jednak, aby 
aplikować o te środki trzeba wiedzieć jak, 
gdzie, kiedy, ale co najważniejsze w jakim 
kierunku kształcić pracowników.

 Na te i inne pytania, postaram się 
państwu odpowiedzieć już 30 stycznia o 
godzinie 10:00 w Sali Rady Miejskiej podczas 
Noworocznego Spotkania Przedsiębiorców. 
Zapraszam serdecznie.
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ARKADIA

jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę

D O M   P O G R Z E B O W Y

TEL. 695 729 499

rok założenia 1993

Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 42
www.arkadia-ogrodzieniec.com.pl

WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA
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ZIMOWA PROMOCJA 
NA BLACHY DACHOWE

KONS-DACH
 

ZATRUDNIMY
 NA STANOWISKO: 

-MAGAZYNIER
-SPRZEDAWCA

-PRACOWNIK BUDOWLANY 

TEL. 32 6733890 
INFORMACJE W SKŁADZIE 

BUDOWLANYM 

OGRODZIENIEC
UL. KOŚCIUSZKI 69A

Danusiu, nie ma takich słów pocieszenia, które oddałyby żal, jaki czujemy po 
stracie bliskich i słów, które mogłyby nas w takiej chwili pocieszyć.

Dlatego łączymy się z Tobą Danusiu w tym ogromnym smutku 
z wiarą, iż zamknęły się za Twoim Stefanem bramy na ziemi, 

by mogły otworzyć się przed Nim bramy niebios, 
gdzie nie istnieje ból, smutek ani pośpiech.

Z wyrazami głębokiego żalu 

z powodu śmierci męża Stefana Żaka 
składają:

Jolanta Sprężak-Wawrzyk, Henryka Pilarczyk, Kazimiera Kołon, 
Zespół Folklorystyczny „Wrzos” Ryczów-Kolonia

Wieczerza
Nie masz lepszego dnia w całym roku,
Jak pierwszą gwiazdkę, witać o zmroku,
a potem zasiąść tak jak należy
do Wigilijnej, wspólnej wieczerzy.

Wyłożyć siankiem, stół pod obrusem,
Jak betlejemski żłóbek z Jezusem.
Modlitwę zacząć od słów pacierza,
i zdrożonego czekać pasterza.

Który za gwiazdką idzie po świecie
By narodzone powitać dziecię
I  w wielkim trudzie do celu zmierza,
Więc nie żałować strawy talerza.

Lecz niezbyt częstym jest to przypadkiem
By się z pastuszkiem dzielić opłatkiem
Gdyż on niebiosom składając dzięki
Do betlejemskiej zmierza stajenki.

Więc tajemniczo przemyka przodem
Jak Trzej Królowie, przed złym Herodem
Więc musi zdążyć z chęcią i sprytem
Bo zgaśnie gwiazdka z porannym świtem.

I tak więc musicie moi kochani
Zjeść wigilijną kolacje sami.
A przy tym zwykłym już przypadkiem
Wzajemnie łamać się opłatkiem.

Marian Witczak
Ogrodzieniec. Grudzień 2018r.

UTW w Ogrodzieńcu

tel. 32 672 37 12
Zawiercie

ul. Paderewskiego 112 a
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci 
Ks. Kanonika Józefa Podkowy

wieloletniego Proboszcza Parafii pw. Przemienienia 
Pańskiego w Ogrodzieńcu

Wyrazy żalu i współczucia
najbliższej Rodzinie i Współpracownikom 

składają

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk-Sprycha

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Małgorzata Janoska

Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

UDO
News

Uniwersytet Dziecięcy Ogrodzieniec

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

07.02.2019 godz.16.30-.czwartek
Prelekcje pt ”Stary człowiek i może. Seks w wieku senioralnym  - wygłosi  

Magdalena Sarzalska
14.02.2019 – godz.16.30 – czwartek

wykład pt: „O bezpieczeństwie swojego majątku”– notariusz Bożena Grubieluch.
 UWAGA!

Wykład odbędzie się w Sali Narad Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
Plac Wolności 42 - Biblioteka

Koordynator UTW 
Beata Stypa – Rus

” Historia sztuki wg Walta Disneya- dzieła sztuki 
ukryte w kreskówkach ”

wykład z dziedziny -   sztuka  wygłosi – Małgorzata Dusza.
Uwaga!

Zajęcia będą odbywać się o godz. 11.30  w Zespole  Szkolno-Przedszkolnym 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Ogrodzieńcu.

Koordynator UDO
 Beata Stypa –Rus MGOK Ogrodzieniec

Najmłodszych studentów Uniwersytetu 
Dziecięcego w Ogrodzieńcu zapraszamy  na 

zajęcia w marcu:
02.03.2019 r. (sobota)  wykład pt:

Słuchaczy UTW zapraszamy na wykłady 

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

Ks. Kanonika Józefa Podkowy
wieloletniego Proboszcza Parafii w Ogrodzieńcu

Rodzinie i Bliskim
składa 

Maria Milejska
Radna Powiatu Zawierciańskiego

Kondolencje z powodu odejścia 

Leszka Kuźniaka 
dla mamy Stanisławy Kuźniak i dla teściowej Leokadii Gajdy

Stasiu, Lodziu składamy najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci  
ukochanego Leszka, syna i zięcia.

Jolanta Sprężak-Wawrzyk, Henryka Pilarczyk, Kazimiera Kołton
Zespół Folklorystyczny „Wrzos”.
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We wtorkowe popołudnie, 18 grudnia 2018r.  w świątecznej atmosferze z władzami 
samorządowymi, przedstawicielami jednostek organizacyjnych gminy, księdzem proboszczem 
spotkały się osoby zaproszone na wigilię przygotowaną przez  Ośrodek Pomocy Społecznej 
oraz wychowankowie świetlic środowiskowych.

Dzisiaj spotykamy się z ludźmi samotnymi i tymi, którzy oczekują od nas pomocy. Ten dzień 
jest bardzo ważny dla każdego mieszkańca naszej gminy. Chciałabym wszystkim życzyć dużo 
zdrowia oraz  wszystkiego dobrego z okazji Świąt i szczęśliwego Nowego Roku – tymi słowami 
powitała zebranych gości Anna Pilarczyk-Sprycha Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

Program artystyczny w tym dniu zapewniły dzieci ze szkół w Gminie Ogrodzieniec oraz 
Zespół Seniorzy. Goście wysłuchali pięknych kolęd i pastorałek. 

Okres Bożego Narodzenia to czas zadumy, wyciszenia, zwolnienia w naszym zabieganym 
życiu. To czas rodzinnych zamyśleń – zwrócił się ksiądz dziekan Jacek Furtak, proboszcz Parafii 
Ogrodzienieckiej, który odmówił modlitwę za zgromadzonych i udzielił błogosławieństwa.

Nastrój tego wyjątkowego spotkania podkreślił uroczysty wystrój sali – szopka 
Bożonarodzeniowa, kolorowa choinka, udekorowane stoły.

Międzypokoleniowe
spotkanie

Przy dźwiękach najpiękniejszych kolęd i pastorałek rozpoczęło się spotkanie 
wigilijne w Ogrodzieńcu. W wieczerzy udział wzięli przedstawiciele wielu grup 
społecznych. Spotkanie opłatkowe było okazją do wspólnej integracji mieszkańców 
w tym świątecznym okresie. Były także życzenia i wigilijna kolacja. Były prezenty i 
niespodzianki. A szczególnie jedna niespodzianka była niezwykłym zaskoczeniem dla 
wszystkich... 

Największą radością dla nas w takim dniu jest uśmiech na twarzach wszystkich zaproszonych 
gości. Dziś szczególnie chcemy ich ugościć i dzielić się radością – mówi Małgorzata Janoska, 
przewodnicząca Rady Miejskiej, która w imieniu całej Rady złożyła uczestnikom spotkania 
najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

Ta wigilia z pewnością na długo zapadnie w pamięci jej uczestników. Wszystko za sprawą 
wyjątkowego gościa, który pojawił się niespodziewanie i mile zaskoczył obecnych. Był to 
charyzmatyczny lider Ich Troje - Michał Wiśniewski, który rozdawał świąteczne prezenty.  
Podczas swojej wizyty uświadamiał dzieciom, że warto słuchać starszych i korzystać z ich 
doświadczenia. Wizyta odbyła się w ramach akcji „Wiśnia Dzieciom”, podczas której artysta 
stara się przybliżyć najmłodszym najważniejsze wartości w życiu oraz uświadomić im jak ważna 
jest miłość, przyjaźń, rozmowa z drugim człowiekiem.

Dla uczestników wydarzenia, były przygotowane świąteczne upominki – aniołki wykonane 
przez uczniów Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu, które wręczała pani Burmistrz 
wraz z radnymi. 

Ja zbieram aniołki, więc jestem mega zadowolony i szczęśliwy z otrzymanego dzisiaj 
aniołka – powiedział  Michał Wiśniewski.

W drugiej części spotkania uczestnicy wigilii połamali się opłatkiem, składając sobie 
wzajemne życzenia. 

Takie spotkania są potrzebne szczególnie nam starszym i samotnym osobom. 
Podtrzymywanie świątecznej tradycji jest też bardzo ważne. Organizatorzy zadbali, aby 
było świątecznie i nastrojowo. Są tu osoby, które znamy i  gdyby nie to spotkanie, to nie 
mielibyśmy możliwości się zobaczyć i porozmawiać. Cieszymy się, że mogliśmy się tu  
spotkać i powspominać dawne czasy – wypowiadali się uczestnicy spotkania, którzy życzyli 
sobie i innym spotkania w tak miłym gronie za rok. 

Na świątecznie przystrojonym stole nie zabrakło tradycyjnych wigilijnych potraw. Była 
smaczna zupa grzybowa, dania rybne, sałatki, ciasto.

To było wyjątkowe spotkanie, ponieważ połączyło młodzież, dzieci oraz najstarszych 
mieszkańców gminy Ogrodzieniec – podsumowała wigilijne popołudnie Dorota Słodek, 
kierownik OPS w Ogrodzieńcu.

Joanna Piwowarczyk

Joanna Piwowarczyk

Joanna Piwowarczyk

W czwartek 20 grudnia przy wigilijnym stole spotkali się słuchacze Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Ogrodzieńcu. Przy dźwiękach świątecznych utworów płynęły życzenia przepełnione 
nadzieją w lepsze jutro. Montaż słowno - muzyczny przygotowała sekcja literacka działająca 
przy UTW, swój debiut miała również sekcja wokalna, a wszystko to w duchu nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia. Wigilię UTW w Ogrodzieńcu zaszczycili goście: Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Małgorzata Janoska, Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
Anna Pilarczyk - Sprycha, Radna Powiatu Zawierciańskiego Maria Milejska oraz Proboszcz 
Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu ks. dziekan Jacek Furtak. 

Gospodarzami spotkania była Rada Słuchaczy UTW oraz Miejsko - Gminny Ośrodek 
Kultury w Ogrodzieńcu. 

Wigilijne spotkanie 
UTW Marta Bejgier

Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia, na ręce Burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec Anny Pilarczyk- Sprycha, przekazano 160 aniołków wykonanych z masy solnej

Autorami świątecznych upominków byli Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych 
im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu, przy dużym wsparciu i zaangażowaniu grona 
pedagogicznego oraz dyrekcji placówki. Oryginalne  upominki w dalszej kolejności zostały 
podarowane uczestnikom spotkania wigilijno- świątecznego w dniu 18 grudnia 2018r. 
DZIĘKUJEMY!

To pierwsza taka akcja inicjująca współpracę pomiędzy Zespołem Szkół i Placówek 
Specjalnych, a Urzędem Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Sama Anna Pilarczyk- Sprycha 
współpracuje z uczniami od lat- wcześniej jako dyrektor szpitala. 

Na ręce Pani Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec przekazano ozdoby świąteczne

Do akcji włączyły się wszystkie szkoły z terenu gminy: Zespół Szkolno-Przedszkolny  w 
Ogrodzieńcu, Szkoła Podstawowa w Gieble, Szkoła Podstawowa w Ryczowie, Szkoła 
Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Podzamczu oraz uczestnicy zajęć plastycznych 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu, uczestnicy Warsztatów Twórczych 
Fundacji „Stara Szkoła” w Podzamczu i Ryczowie oraz filia Biblioteki Publicznej w Gieble.

Nie rozstrzygnięto konkursu na NAJPIĘKNIEJSZĄ CHOINKĘ….

Wszystkie drzewka są piękne, każde zachwyca swoją szatą, a główną ideą akcji była 
integracja mieszkańców, przy wspólnym śpiewaniu  kolęd i łamaniu się opłatkiem – podkreśla 
Anna Pilarczyk- Sprycha, Burmistrz MiG Ogrodzieniec

fot. I. Rajca, M. Bejgier, J. Piwowarczyk

Bożonarodzeniowe 
drzewka rozbłysły 
w całej gminie

Sukcesem zakończyła się akcja ,,Ubierzmy wspólnie choinkę”, 
zainicjowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec - 
Annę Pilarczyk - Sprychę. Inicjatywa objęła wszystkie sołectwa 
gminy tj. Giebło, Giebło Kolonia, Fugasówka, Markowizna, 
Kiełkowice, Gulzów, Mokrus, Ryczów, Ryczów Kolonia, Żelazko, 
Śrubarnia, Podzamcze, a także samo Miasto Ogrodzieniec- 
Plac Piłsudskiego, Bloki, Cementownia, Józefów.  Mieszkańcy 
przygotowywali własnoręcznie ozdoby- bombki, łańcuchy, 
a następnie wspólnymi siłami ubierali świąteczne drzewka. 
Inicjatywa była świetną okazją, by w ten świąteczny zabiegany czas 
znaleźć chwilę dla siebie i innych- poczuć magię zbliżających się 
świąt. 

Ogrodzieniec

Ogrodzieniec Bloki

Cementownia

Giebło Kolonia

Gulzów

MokrusMarkowizna

Podzamcze Ryczów Kolonia

Ryczów

Śrubarnia

Żelazko Kiełkowice

GIebło

Józefów

Fugasówka

,,Stop Fajerwerkom, Gmina przyjazna czworonogom” – pod takim hasłem odbyła 
się największa impreza sylwestrowa w Gminie.  Ogrodzieniec przyłączył się do miast, 
w których zamiast pokazu sztucznych ogni- zafundowano mieszkańcom ciepły posiłek.  
Tego wieczoru Plac Piłsudskiego  tętnił życiem. Wśród tłumów zgromadzonych gości, nie 
zabrakło Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec – Anny Pilarczyk-Sprychy oraz  Radnej 
Powiatu Zawierciańskiego – Marii Milejskiej, które tuż przed północą złożyły mieszkańcom 
noworoczne życzenia. Gwiazdą Nocy Sylwestrowej był Bartek Wrona – były Lider Zespołu 
Just 5. Niepowtarzalny klimat sylwestrowej imprezie nadały święcące balony led, którymi  to 
obecna władza starała się zrekompensować brak fajerwerków.

Wspólnie powitaliśmy 
Nowy Rok!
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Składam serdeczne podziękowania mieszkańcom i gościom za zaangażowanie i udział 
w IV Orszaku Trzech Króli w Kiełkowicach. Szczególne podziękowania kieruję dla Pani 
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anny Pilarczyk-Sprychy, Przewodniczącej Rady 
Miejskiej Małgorzaty Janoski i Radnej Powiatu Zawierciańskiego Marii Milejskiej za wsparcie 
finansowe Orszaku oraz słodycze dla mieszkańców i uczestników Orszaku, dla Spółki Zamek 
za wieloletnią współpracę oraz za wypożyczenie strojów i słodycze dla zespołu „Malwinki’’, 
dla Dyrekcji i pracowników Szkoły Podstawowej w Gieble, dla Rady Sołeckiej za pomoc przy 
organizacji Orszaku i słodkości, dla Pana Tadeusza Drążka za zaangażowanie i bezinteresowną 
pomoc w organizację  Orszaku, dla strażaków OSP Kiełkowice, dla osób przebranych za 
Trzech Króli i Świętą Rodzinę, dla młodzieży  i wszystkich uczestników Orszaku 

Elżbieta Stanek, radna Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Przez te lata zrobił wiele dla ogrodzienieckiej parafii, 
m.in. przyczynił się do rozbudowy miejsca kultu maryjnego 
w Podzamczu podnosząc tzw. Skałkę do rangi Sanktuarium 
(Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej w Podzamczu). Był 
inicjatorem postawienia pomnika papieża Jana Pawła II. Za 
Jego probostwa został rozbudowany wikariat, odnowiono 
elewację kościoła i mury wokół świątyni, uporządkowano i 
wykonano alejki na cmentarzu parafialnym, wybrukowano 
plac i uporządkowano teren przy kościele. Dokonania te są 
i będą wymownym świadectwem zaangażowania Księdza 
Proboszcza Podkowy w pracę na rzecz Ogrodzieńca, 
by słynął nie tylko świeckimi zabytkami, ale promieniał 
duchowymi wartościami w miejscach szczególnego kultu dla 
mieszkańców. Był kanonikiem gremialnym Kapituły Olkusko-
Pilickiej oraz dziekanem Dekanatu św. Jana Chrzciciela w 
Pilicy. Na emeryturę odszedł w 2011 roku. 

Ksiądz Podkowa żegnał się z parafianami podczas 
uroczystej mszy odprawionej przez niego w dniu 6 sierpnia 
2011 roku takimi słowami: 

Ogrodzieniec to parafia mojego życia. Spędziłem tu 18 lat i 
będę Was ciepło wspominał. Doświadczałem Waszej dobroci 
w czynach i słowach. To, co zostało zrobione dla parafii, to nie 
tylko moje zasługi, ale zasługi całej parafialnej społeczności. 
Bez Was nie byłoby posługi kapłańskiej, bo kapłan sprawdza 
się tylko w pracy z ludźmi. Jestem ogromnie wdzięczny Panu 
Bogu za to, że byłem wśród was. Wypisałem sobie bardzo 
dużo nazwisk osób, którym chciałbym podziękować, ale 
wybaczcie, nie dam rady. Dziękuję wszystkim i mówię „Bóg 
zapłać”. Będę was wspierał modlitwą. Przyrzekam, że na 
zawsze pozostaniecie w mojej pamięci.

Pewnie powtórzyłby te słowa, gdyby mógł pożegnać się z 
nami przed ostatecznym odejściem z tego świata.

Niech odpoczywa w pokoju!

Redakcja

O księdzu J. Podkowie wielokrotnie pisaliśmy na łamach 
naszej Gazety. Zainteresowane osoby odsyłamy do archiwum 
GO, m.in. 8/2011, 8/2006.

Za nami uroczystość pogrzebowa wieloletniego 
proboszcza Parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego 
w Ogrodzieńcu ks. Józefa Podkowy. Ostatnie pożegnanie 
odbyło się w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Teresy 
z Avila dz. w Jurkowie (Diecezja kielecka, Dekanat wiślicki), 
a udział w nim obok rodziny, przyjaciół, przedstawicieli 
duchowieństwa, wzięli mieszańcy Ogrodzieńca na czele 
z Przewodniczącą Rady Miejskiej – Małgorzatą Janoską, 
Radnymi- Beatą Pawełczyk, Bożeną Bednarz, Iloną Guzik, 
Stanisławem Smętkiem, Burmistrzem Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec- Anną Pilarczyk- Sprychą oraz Radną Powiatu 
Zawierciańskiego - Marią Milejską. Uroczystość uświetnił 
występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ogrodzieniec. 

Podczas mszy pogrzebowej, Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec – Anna Pilarczyk-Sprycha podkreśliła 
zaangażowanie śp. Ks. Józefa Podkowy w prace na rzecz 
parafii w Ogrodzieńcu.

Pożegnać kogoś po raz ostatni na tej ziemi to niełatwa 
sprawa. Szczególnie, gdy osoba była nam bliska, była 
przy chwilach radości, kiedy przynosiliśmy swoje dzieci do 
chrztu i smutku, kiedy odchodzili nasi najbliżsi. Przez 18 lat 
sprawowania swojej posługi ks. Józef Podkowa dokonał tak 
wiele, że trudno dziś wyobrazić sobie Parafię Przemienienia 
Pańskiego w Ogrodzieńcu bez śladów jego dłoni. 

Jako Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec, jako 
rodowita mieszkanka Ogrodzieńca, a przede wszystkim 
parafianka, dziękuję w imieniu mieszkańców za wszystko, 
czego doświadczyliśmy przez lata posługi księdza 
proboszcza.

Dziś żegnamy wizjonera i budowniczego kaplicy w 
Podzamczu, którą biskup wyniósł do godności Sanktuarium 
Matki Bożej Skałkowej. Żegnamy inicjatora pomnika ojca 
świętego Jana Pawła II.

Bóg zapłać za wszystkie sprawowane u nas ofiary mszy 
świętej, za słowa, nauki i kazania. Bóg zapłać za wspólne 
modlitwy, spowiedzi, udzielone Komunie św., za śluby i 
chrzty. 

Bóg zapłać za otwartość i wyrozumiałość, za nową 
jakość parafii w Ogrodzieńcu. To wymowne świadectwo 
zaangażowania Księdza Proboszcza w prace na rzecz 
parafii nie może ujść uwadze, dlatego już teraz pragnę 
poinformować, iż Rada Miejska w Ogrodzieńcu będzie 
procedować nad uroczystym nadaniem tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta i Gminy Ogrodzieniec dla śp. Józefa 
Podkowy. 

Drogi Księże! Nie mówimy - żegnaj, lecz do widzenia! 
Wierzymy, że będziesz tam w niebie naszym orędownikiem. 
Będziemy pamiętać o Tobie w modlitwie. 

Spoczywaj w Pokoju.
Ksiądz Kanonik Józef Podkowa zmarł 31 grudnia 2018r. 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 4 stycznia 2019r.

red.

Moje wspomnienie 
o księdzu Podkowie

Zmarły Józef Podkowa zarządzał naszą ogrodzieniecką 
parafią w latach 1993-2011. Wszyscy mieszkańcy Ogrodzieńca, 
Podzamcza, Cementowni i Morusów doskonale Go pamiętają 
jako dobrego gospodarza, który dbał o wspólne mienie 
parafian. W tym moje wspomnienia Jego osoby nawiązujące 
właśnie do tego.

W latach 90, kiedy byłem zastępcą dyrektora ds. 
technicznych w Cementowni „Wiek” proboszcz Józef 
Podkowa zwrócił się do mnie o pomoc przy zmianie ogrodzenia 
Cmentarza Parafialnego w Ogrodzieńcu.  W odpowiedzi na 
prośbę proboszcza Podkowy z naszego zakładu został wysłany 
sprzęt tj. dźwig i koparka do pracy. Ogrodzenie wykonano 
przy pomocy sprzętu Cementowni „Wiek” w Ogrodzieńcu.

Później, kiedy byłem już Burmistrzem Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec, proboszcz Józef Podkowa zwrócił się z prośbą, 
abym jako burmistrz i mieszkaniec Podzamcza włączył się w 
budowę Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej. Mimo trudności 
geodezyjnych, jak również sprzeciwu grupy mieszkańców, 
nie godzących się na przeniesienie obrazu ze skały do nowej 
kaplicy, udało się i powstała piękna pamiątka.

Kolejnym przedsięwzięciem w ramach współpracy Gminy z 
proboszczem Podkową i Parafią Ogrodzieniec było wykonanie 
w roku 1999  podświetlenia kościoła lampami halogenowymi, 
co do dziś widać w porze wieczornej, kiedy wieża kościelna 
góruje nad Ogrodzieńcem. Do mojego wspomnienia 
dołączam zdjęcie z ks. Podkową w tracie budowy sanktuarium 
w Podzamczu.

Zygmunt Podsiadło

Pożegnanie Duszpasterza
W poniedziałek, 31 grudnia 2018 r. zmarł ks. kanonik Józef Podkowa. Posługę kapłańską 
pełnił przez 53 lata. Przez osiemnaście lat był proboszczem parafii pw. Przemienienia 
Pańskiego w Ogrodzieńcu. 

Był otwarty, wyrozumiały, wniósł 
nową jakość do ogrodzienieckiej 
parafii...

W Święcie Trzech Króli 
udział wzięli: Burmistrz Mia-
sta i Gminy Ogrodzieniec 
Anna Pilarczyk-Sprycha, 
która objęła honorowym 
patronatem to wydarze-
nie, Członek Zarządu Rady 
Powiatu Zawierciańskiego 
Paweł Sokół, Radna Rady 
Powiatu Zawierciańskiego 
Maria Milejska, Przewod-
nicząca Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu Małgorzata 
Janoska wraz z radnymi 
Elżbietą Stanek, Wiolettą 
Baran oraz mieszkańcy so-
łectwa i gminy. 

W niedzielę, 6 stycznia Orszak Trzech Króli tradycyjnie przeszedł 
główną ulicą Kiełkowic. 
Wydarzenie, w którym biorą udział mieszkańcy sołectwa oraz 
zaproszeni goście odbyło się już po raz czwarty.

Orszak Trzech Króli
Joanna Piwowarczyk

Po uformowaniu się świąteczny korowód wyruszył główną ulicą miejscowości w kierunku 
kaplicy p.w. Miłosierdzia Bożego. W orszaku prowadzonym przez Orkiestrę Dętą z Giebła szli 
kolędnicy z gwiazdami, Maryja z Dzieciątkiem i święty Józef oraz trzej królowie z darami. W 
role postaci orszaku wcielili się mieszkańcy i zaproszeni goście, m.in.  Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Anna Pilarczyk-Sprycha, przewodnicząca Rady Miejskiej  Małgorzata Janoska, radna Rady 
Powiatu Zawierciańskiego Maria Milejska oraz Paweł Sokół, członek Zarządu Powiatu Zawier-
ciańskiego. Młodsi mieszkańcy przybrali stroje aniołków i pastuszków. Po drodze śpiewano 
kolędy. Podobnie jak w ubiegłym roku orszak miał bardzo bogatą oprawę w rekwizyty, m.in. 
korony, nalepki, sztandary 
i śpiewniki dla wszystkich 
uczestników.  Przed kaplicą 
orszak przywitał ksiądz pro-
boszcz Krzysztof Knap, który 
zaprosił wszystkich do udzia-
łu w mszy świętej. Po nabo-
żeństwie dla uczestników 
wydarzenia wystąpił Kwartet 
Męski oraz Zespół „Malwin-
ki” ze Szkoły Podstawowej w 
Gieble z repertuarem kolęd i 
piosenek.

Gorące podziękowanie za doposażenie świetlic środowiskowych 
w materiały plastyczne i wsparcie rzeczowe organizacji spotkania 

świątecznego wychowanków świetlic dla: 

Przedsiębiorstwa konstrukcyjno-budowlanego Szczepan Plutka w Podzamczu
Biuro-Set s.c. J. Szcześniak I. Kazimierczak w Zawierciu
Adama Piwowarczyka Sklep ogólnospożywczy „U Jasi” w Ogrodzieńcu
Małgorzaty Kordas Sklep ABC w Ogrodzieńcu
Księgarni Edukacyjnej w Zawierciu
Związku Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu
F.H.U.P. AMON W. J. S. Drabek w Zawierciu
Marii Pieszczak Firma Handlowo-Usługowa w Ogrodzieńcu
Urszuli Fałek Sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów w Ogrodzieńcu
Michała Pawełczyka Firma Handlowo-Usługowa w Ogrodzieńcu

Coraz bliżej Święta ... pod takim hasłem odbył się piąty Jarmark Bożonarodzeniowy na 
Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu. Pogoda dopisała i od rana panował ruch wokół stoisk 
handlowych, których co roku przybywa. Wspólne śpiewanie kolęd wprowadziło atmosferę 
ciepłych, radosnych Świąt. Coraz to nowe rodziny wraz z dziećmi włączały się do wspólnego 
kolędowania. Oczywiście kwitł handel, bo wybór asortymentu był duży. Począwszy od żywych 
ryb, sałatek rybnych, miodów, góralskich specjałów ciast, pierników, po ozdoby świąteczne, 
biżuterię, rękodzieło, a nawet specyfiki medycyny niekonwencjonalnej.  Dziecięce buzie 
uśmiechały się do zwierząt w stajence i do Mikołaja z elfami. Atrakcją jarmarku było wspólne 
ubieranie choinki. Pani Burmistrz zadbała o wyjątkową oprawę. Kolędy grała orkiestra z 
Ryczowa. Na Rynku pojawili się miejscowi radni z panią przewodniczącą na czele. Tryskały 
ognikami zimne ognie. Były zdjęcia i dużo zabawy przy strojeniu drzewka. Swoją bombkę 
zawiesiła pani Burmistrz, a rynkowi mieszkańcy zdobili choinkę własnoręcznie wykonanymi 
ozdobami i łańcuchem. W czasie jarmarku odbyło się również rozstrzygnięcie gminnego 
konkursu na malarsko-rysunkową scenkę Bożego Narodzenia. Trwały też degustacje sałatek 
i bigosu przygotowanego przez spółkę Zamek.

I’m dreaming of a White Christmans... Marzę o białych Świętach Bożego Narodzenia…
Występy dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych Ogrodzieńca i Ryczowa oraz 

giebelskie „Malwinki” potrafiły urealnić klimat świątecznego kolędowania nastrojową nutą 
wspólnego śpiewu z dorosłymi, a także tchnąć  w serca nadzieję na Świąteczny Czas w 
rodzinnych domach. A gdy wszystko ucichło, igrała światełkami choinka.

WIGILIA W POLSKIEJ SOBOTNIEJ SZKOLE

Już ostatnia sobota w tym roku nastała. 
Już świeca i Biblia nastrój wyzwala,
gdy na sali w półmroku wszyscy zgromadzeni 
słuchamy z uwagą słów Ewangelii.
Dźwięki kolęd z klas dobiegają,
dzieciaki przy stolach wigilijnych zasiadają,
opłatkiem się witają.
Biesiada i wspólne kolędowanie.
Gwarno i śpiewnie w każdym zakątku.
I wreszcie wszystkie klasy wiadomość dostają. 
Oto Mikołaj do szkoły zawitał i
worek prezentów ze sobą przydźwigał.
Każda klasa nasłuchuje, wypatruje, 
czy to już ten czas, gdy dostojny gość 
zawita do nas.
Wreszcie dźwięk dzwoneczka słychać,
to znak, że do progu naszej klasy się zbliża.
Przywitamy go śpiewem kolędy i z radością
przyjmiemy przyniesione prezenty.
Potem jeszcze tylko na „Jasełka” do sali
gimnastycznej wstąpimy i tak rok
kalendarzowo – szkolny zakończymy.
 
   Agnieszka Żak, Southport - Preston

Jarmarku 
nuta świąteczna

Alicja Kmita-Żak
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23 lutego 2019r.
godz. 16.30

Hala sportowa, ul. Orzeszkowej 13

Koncert 
Karnawałowy 
pod patronatem  Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Szczegóły na plakatach
Organizator: MGOK w Ogrodzieńcu

w programie m.in. 
-występy dzieci i młodzieży z gminnych szkół

-występy Zespołu Mażoretek Fantazja
-koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

Ogrodzieniec
- Studio Wyobraźni – MGOK Ogrodzieniec
-profesjonalne pokazy tańca towarzyskiego

Światełko do nieba
dla Pawła Adamowicza

Mieszkańcy gminy Ogrodzieniec spotkali się w niedzielę, 20 stycznia br., by uczcić pamięć 
tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i wyrazić swój sprzeciw wobec 
przemocy i nienawiści. W centralnym miejscu placu Piłsudskiego ustawiono fotografię pana 
prezydenta, wokół której  z kilkudziesięciu zapalonych zniczy uformowano serce. Z głośników 
popłynęła muzyka, m.in. The Sound of Silence. Zgromadzeni oddali hołd zamordowanemu 
prezydentowi, solidaryzując się z Jego rodziną i mieszkańcami Gdańska.

Podziękowanie za WOŚP
Ochotnicza Straż Pożarna w Ogrodzieńcu składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom 

zaangażowanym w pomoc przy organizacji 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 
Ogrodzieńcu. Największe podziękowania kierujemy do wolontariuszy, którzy mimo niesprzyjającej 
aury i wielu trudności dzielnie kwestowali na rzecz Fundacji WOŚP.

Dziękujemy wszystkim Państwu za obecność podczas wydarzenia w dniu 13 stycznia 2019.
Dziękujemy wszystkim osobom i firmom, które przekazały przedmioty na licytację oraz 

zaangażowały się w organizację wydarzenia. 
Podczas 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ogrodzieńcu z naszego sztabu 

przekazaliśmy na konto fundacji kwotę 30 874,36 zł, za co serdecznie dziękujemy.
Marcin Stanek

Szef Sztabu WOŚP w Ogrodzieńcu

W tym roku po raz kolejny Za-
rząd OSP Gulzów z pomocą 
Domu Kultury w Ogrodzieńcu 
zorganizował Zabawę Choin-
kową dla dzieci i młodzieży. 
Mimo niewielkiej frekwencji, 
ponieważ w tym czasie pano-
wała ospa, zabawa odbyła się. 
Całą imprezę poprowadziła ani-
matorka Pani Joanna. Dzieciaki 
mogły tańczyć przy świetnej 
muzyce, brać udział w przeróż-
nych konkursach i zabawach 
zręcznościowych.

Szczególne podziękowania 
należą się druhom i druhnom 
za zorganizowanie całej oprawy 
muzycznej, udekorowanie sali 
i przygotowanie poczęstunku 
dla dzieci i ich opiekunów.

Dziękujemy za świetną zabawę.

Urszula Zając

Zabawa w Gulzowie

Podziękowanie za 
przekazany 1%

Szanowni Państwo
Pragniemy ogromnie podziękować Wam za wsparcie, które okazaliście wspierając nas w 

kampanii przekazanego 1% na naszą jednostkę za rok podatkowy 2017.
Otrzymaliśmy od Was ogromne wsparcie w postaci 3615,86 złotych. 
To rekordowa jak dotąd kwota przekazana w tej formie. Dziękujemy za zaufanie!
Wszystkie środki zostaną wykorzystane na zakup specjalistycznego sprzętu, dzięki 

któremu jeszcze sprawniej będziemy mogli prowadzić nasze działania i dzięki któremu Wy 
mieszkańcy naszej gminy będzie mogli czuć się jeszcze bezpieczniej.

W imieniu całej jednostki bardzo dziękujemy.
Jeden procent za rok 2018 również mogą Państwo przekazać na rzecz naszej jednostki 

wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000116212 z przeznaczeniem dla OSP 
Ogrodzieniec ul. Sienkiewicza 2, 42-440 Ogrodzieniec

Zarząd i Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodzieńcu.


