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Sesja Rady Miejskiej
Joanna Piwowarczyk

fot. Iwona Rajca

RADA MIEJSKA

W dniu 28 czerwca odbyła się XLVI 
sesja Rady Miejskiej w Ogrodzień-
cu, podczas której radni udzielili 
Burmistrzowi Miasta i Gminy An-
nie Pilarczyk wotum zaufania oraz 
absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za rok 2021. Wcześniej 
odbyła się prezentacja i omówienie 
Raportu o stanie Gminy Ogrodzie-
niec za 2021 rok, dokumentu będą-
cego podsumowaniem działalności 
Burmistrza. 

Już czwarty rok z rzędu każda gmina 
jest zobligowana przedstawić raport o 
stanie gminy za rok poprzedni. Jest to 
wymóg art. 28 aa ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 713). Dokument jest 
posumowaniem działalności Burmi-
strza, a przede wszystkim sprawozda-
niem z realizacji programów, strategii, 
polityk i wykonania uchwał podejmo-
wanych przez Radę Miasta i Gminy. Po 
prezentacji Raportu pani Burmistrz zło-
żyła podziękowania radnym, sołtysom, 
kierownikom i pracownikom Urzędu, 
dyrektorom i pracownikom jednostek 
organizacyjnych i instytucji gminnych, 
prezesom i pracownikom gminnych 
spółek, zespołom, orkiestrom, stowa-
rzyszeniom, kołom zainteresowań za 
sumienną pracę i zaangażowanie, dzię-
ki którym nasza gmina się rozwija. 
Ponadto podczas obrad radni przyjęli 
następujące uchwały: 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocz-
nego sprawozdania finansowego Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Ogrodzieńcu za rok 2021.
Uchwała w sprawie wyboru ławnika do 
orzekania w Sądzie Okręgowym w So-
snowcu w wyborach uzupełniających.
Uchwała w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych dotyczących 
zmiany rodzaju miejscowości.
Uchwała w sprawie zbycia nieruchomo-
ści gruntowej zabudowanej stanowiącej 
własność Gminy Ogrodzieniec składają-
cej się z działki oznaczonej geodezyjnie 
nr ew. 139/3, położonej w obrębie Gie-
bło przy ulicy Edukacyjnej.
Uchwała w sprawie przejęcia przez Gmi-
nę Ogrodzieniec zadania własnego Wo-
jewództwa Śląskiego pn. „Zarządzanie 
przystankami komunikacyjnymi zlokali-
zowanymi w ciągu dróg wojewódzkich”.

Uchwała w sprawie współpracy pomię-
dzy społecznościami lokalnymi Gminy 
Ogrodzieniec i Obwodem Durres w Al-
banii.
Uchwała w sprawie określenia średniej 
ceny jednostki paliwa w Gminie Ogro-
dzieniec w roku szkolnym 2022/2023.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego za 2021 rok wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budże-
tu Gminy Ogrodzieniec za rok 2021.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Ogrodzieniec na 2022r.
Podziękowania oraz gratulacje z tytułu 
uzyskania absolutorium dla Burmistrz 
Anny Pilarczyk złożyły w imieniu Rady 
Miejskiej Przewodnicząca Małgorzata 
Janoska oraz w imieniu pracowników 
Urzędu Sekretarz Miasta i Gminy Maria 
Milejska.

Więcej: BIP Ogrodzieniec
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Wakacje dla wielu to czas odpoczynku. Choć wysokie 
temperatury bardziej kojarzą się z labą i spowolnieniem 
my pracujemy na pełnych obrotach! Rozpoczął się wła-
śnie remont ulicy Nowy Świat w Ogrodzieńcu. W pierw-
szej fazie zostanie wykonana kanalizacja sanitarna. W dru-
gim etapie gruntowny remont przejdzie sama droga. Za 
wszelkie utrudnienia z tym związane z góry przepraszam. 
Szczególnie, że ekipy remontowe w niedalekiej przyszło-
ści pojawią się też na ulicach: Wschodniej w Żelazku, 
Wiejskiej w Śrubarni, Narutowicza, Paderewskiego, Sze-
rokiej w Ogrodzieńcu. Nie będzie to koniec remontów, 
bowiem z Polskiego Ładu Gmina Ogrodzieniec otrzyma 
blisko 10 mln złotych, z których połowa będzie wykorzy-
stana na modernizację ulic. Drugą połowę przeznaczymy 
na budowę basenu z zapleczem sanitarnym i placem za-
baw na Krępie.OKIEM BURMISTRZA

Anna Pilarczyk

Miło mi poinformować, że 
Gmina pozyska kolejne do-
finansowanie w wysokości 
2.744.000,00 zł z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Progra-
mu Inwestycji Strategicznych, 
edycja trzecia - PGR na reali-
zację projektu: „Modernizacja 
infrastruktury turystyczno-kul-
turalnej w Gminie Ogrodzie-
niec”. Projekt dotyczy zabu-
dowy wielkopowierzchniowej 
hali namiotowej na terenie 
przyległym do zamku w Po-
dzamczu. Zakres inwestycyjny 
obejmie m.in. koszt zakupu 
hali namiotowej, koszt zakupu 
klimatyzatorów z funkcją grza-
nia, zakup oświetlenia, nagło-
śnienia, rzutnika z ekranem, 
prace związane z przyłączami 
itp. Dodatkowo dla dalszego 
rozszerzenia zakresu dostęp-
nych usług dla turystów jak i 
użytkowników biznesowych 
planuje się zakupienie dwóch 
pojazdów elektrycznych typu 
melex. Wkład własny 2%.

Pozyskiwanie środków ze-
wnętrznych, modernizacja 
infrastruktury gminnej to 
ważny, ale niewielki wycinek 
naszej działalności. Duży na-

cisk kładziemy na promocję 
naszej Gminy oraz  aktywi-
zację mieszkańców poprzez 
różnego rodzaju inicjatywy 
czy organizację wydarzeń. W 
czerwcu podpisaliśmy umowę 
partnerską z półmilionowym 
miastem Durres w Albanii.  
Stronę albańską reprezen-
towali: Emiljan Jani, Guber-
nator Województwa Durres 
oraz Alma Mele dyrektor ds. 
lokalnych. Głównym celem 
współpracy będzie wymiana 
doświadczeń na płaszczyźnie 
zarządzania samorządowe-
go, turystyki, kultury, tradycji, 
edukacji i zdrowia.

Po raz pierwszy w historii 
Ogrodzieniec był też gospo-
darzem Śląskiego Forum Se-
kretarzy. Mieliśmy możliwość 
zaprezentowania walorów 
turystycznych naszej Gminy 
sekretarzom śląskich i zagłę-
biowskich miast, gmin i po-
wiatów. Inicjatorką spotkania 
była Maria Milejska, Sekretarz 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 
Nie było to jedyne wydarze-
nie o zasięgu wojewódzkim. 
7 czerwca na Zamku Ogro-
dzienieckim w Podzamczu od-

była się wielka gala rozdania 
nagród w ramach programu 
„Zielona Pracownia”, które fi-
nansuje i realizuje Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach. W wydarzeniu wzięło 
udział kilkuset uczestników, 
przedstawicieli 70 szkół z te-
renu województwa śląskiego.  
Wśród nich była Szkoła Pod-
stawowa Fundacji Elemen-
tarz w Podzamczu, która na 
utworzenie zielonej pracowni 
otrzymała 40 tys. złotych.  

Dzień Dziecka, zawody węd-
karskie czy festyny – aura 
sprzyja więc nie ma  praktycz-
nie tygodnia i nie ma weeken-
du bez imprez czy wydarzeń 
o charakterze kulturalnym. 
Tym bardziej, że rozpoczęły 
się wakacje. To czas odpo-
czynku od szkoły i nagroda 
dla uczniów za ciężką pracę. 
Szczególnie gorąco chcę po-
dziękować wszystkim nauczy-
cielom i rodzicom uczniów za 
miniony, niełatwy rok szkolny. 
Wszystkim dzieciom życzę, by 
wakacje były udane:  słonecz-
ne, ciepłe, pełne atrakcji ale 
przede wszystkim bezpieczne. 
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DOFINANSOWANIA Wspólna historia, wspólne sukcesy!

Dzień 12 września 2000 roku  to data założenia odnowio-
nego zespołu, który wtedy nosił nazwę Chór Seniora. W 
2012r. zespół zmienił nazwę na Seniorzy z Ogrodzieńca. 
Obecnie zespół liczy 19 osób, od 2010r. kierownikiem 
zespołu jest Zenobia Bednarz, osoba niezwykle aktywna 
w środowisku lokalnym. Zespół w  swoim repertuarze po-
siada pieśni patriotyczne i wojskowe, popularne piosenki 
współczesne, biesiadne i regionalne. Występy grupy śpie-
waczej uświetniają najważniejsze uroczystości w Gminie 
Ogrodzieniec, zespół uczestniczy w przeglądach organizo-
wanych zarówno w kraju jak i za granicą. Zespół działa ak-
tywnie na rzecz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów Koła w Ogrodzieńcu. Chór na bieżąco organizu-
je dla swoich członków spotkania okolicznościowe i impre-
zy plenerowe.  Jest zawsze  obecny podczas corocznych 
wydarzeń organizowanych w Gminie jak: Święto Trzech 
Króli, Koncert Karnawałowy, Walentynki, Jarmark Wielka-
nocny, Święto 3 Maja, Odpusty Parafialne, Święto Woj-
ska Polskiego, Obchody 11 listopada, Dzień Matki, Dzień 
Babci i Dziadka, Jarmark Bożonarodzeniowy, Złote Gody 
czy uroczystości strażackie. Zespół współpracuje z Domem 
Kultury przy organizacji szeregu wydarzeń kulturalnych, w 
tym przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zespół wziął udział w 

największym Święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej Ju-
romania. Podczas finału w 2019r. członkowie zespołu zapre-
zentowali się w nowych strojach z realizowanego projektu. 
Podczas wydarzenia pn. ,,W czasach ogrodzienieckiego 
Cudu nad Wisłą” w sierpniu 2020r. członkowie uczestni-
czyli w pochodzie ze 100-metrową biało-czerwoną flagą 
na zamkowy dziedziniec, a potem uświetnili  mszę św. w 
biało-czerwonej patriotycznej scenerii zamku. W bogatym 
dorobku artystycznym zespół ma wiele sukcesów, nagród i 
wyróżnień, które zdobywa podczas festiwali i przeglądów. 
Są to m.in.: III miejsce na Śląskiej Gali Artystycznej Senio-
rów w Siewierzu, III nagroda podczas Artystycznej Biesia-
dy Złotego Wieku w Siewierzu, wyróżnienia:  Artystyczna 
Biesiada Złotego Wieku Seniorada i  Jura Senior Festival 
Poręba. Śpiewanie to nie jedyna pasja seniorów. Człon-
kowie zespołu chętnie gotują oraz  przygotowują skecze. 
W 2015r. chór brał udział w konkursie Jurajskie Specjały, 
gdzie zdobył nagrodę publiczności za zupę kartoflaną. Na 
koncie chóru jest również nagroda pieniężna za najlepszy 
skecz, a także pierwsza nagroda zdobyta podczas Prażo-
nek zorganizowanych w Podzamczu. Dla odprężenia Se-
niorzy wspólnie ze Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów organizują przy muzyce i śpiewie pieczenie kiełbasek 
na Krępie.

Historia Zespołu Seniorzy z Ogrodzieńca  i Zespołu Echo sięga 1994r., kiedy to odnowio-
no działalność Klubu Seniora, działającego przy ówczesnym Miejsko-Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Ogrodzieńcu. Występy grupy śpiewaczej uświetniały najważniejsze uro-
czystości w Gminie Ogrodzieniec - od wydarzeń patriotycznych, strażackich po święta 
Gminy organizowane na Zamku Ogrodzienieckim. Chór szybko zaczął uczestniczyć w 
przeglądach organizowanych zarówno w kraju jak i za granicą. Już w 1998 roku wystąpił 
podczas wizyty w miejscowości partnerskiej Gminy Ogrodzieniec-Bogacs na Węgrzech, 
a dwa lata później reprezentował Gminę Ogrodzieniec na XXVIII Festiwalu Folkorystycz-
nym Spisske Podhradie 2000.

Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla 
Zespołu Echo i Seniorów z Ogrodzieńca
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Zespół ECHO, który początkowo występował jako Chór Echo, od 25 lat nieustannie re-
prezentuje Gminę Ogrodzieniec podczas konkursów, festiwali i przeglądów i uświetnia 
wydarzenia patriotyczne, religijne, strażackie, gminne, charytatywne i inne związane  
z życiem społecznym.

Zespół Echo

Członkowie Zespołu Echo reprezentują gminę w kraju i za 
granicą.  Kierownikiem zespołu jest pani Ewa Pilarska, oso-
ba niezwykle energiczna i znana w środowisku lokalnym. 
Zespół jest aktywny podczas corocznych wydarzeń organi-
zowanych w Gminie jak: Święto Trzech Króli, Koncert Karna-
wałowy, Walentynki, Jarmark Wielkanocny, Święto 3 Maja, 
Odpusty Parafialne, Święto Wojska Polskiego, Obchody 
11 listopada, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Jarmark 
Bożonarodzeniowy, Złote Gody czy uroczystości strażac-
kie. W 2019r.  Zespół wziął udział w największym Święcie 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej - Juromania. Członkowie 
zespołu z ogromnym zaangażowaniem współpracowa-
li z Domem Kultury przy realizacji zamówienia strojów, w 
których później zaprezentowali się podczas uroczystego 
pochodu. Podczas wydarzenia pn. ,,W czasach ogrodzie-
nieckiego Cudu nad Wisłą” w sierpniu 2020r. członkowie 
uczestniczyli w pochodzie ze 100-metrową biało-czerwoną 
flagą na zamkowy dziedziniec, a potem uświetnili  mszę 
św. w biało-czerwonej patriotycznej scenerii zamku. 
Obecnie Zespół liczy 25 członków i nie skupia się wyłącznie 
na  kultywowaniu tradycji, ale  jest zawsze gotowy do po-
dejmowania nowych wyzwań.  Z ogromnym zaangażowa-
niem współpracuje z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury 

i Sportu w Ogrodzieńcu przy organizacji szeregu wydarzeń 
kulturalnych, w tym przedsięwzięć dofinansowanych ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 
ostatnich latach część męska zespołu występuje również 
jako trio OLD BOYS. Ponadto członkowie założyli Stowa-
rzyszenie RETRO, w ramach którego realizują  dodatkowe 
zainteresowania i starają się aplikować o środki zewnętrz-
ne na działania bieżące - w tym niezbędne doposażenie 
Zespołu. Z bogatego dorobku artystycznego wymieniamy 
tylko nieliczne, podczas których zespół zdobył nagrody i 
wyróżnieni, m.in.: zespół wielokrotnie reprezentował Gmi-
nę na  Festiwalu Artystycznym Seniorów ,,Międzyzdrojskie 
Barwy Jesieni”, gdzie zawsze znalazł się w pierwszej trójce 
najlepszych zespołów. Czołowe miejsca przypadały zespo-
łowi podczas Świętojańskiego Festiwalu Pieśni Zalotnych i 
Miłosnych w Preczowie oraz  w Jurajskim Festiwalu Kultury 
Ludowej w Szczekocinach oraz wyróżnienia m.in. w Jura 
Senior Festiwal w Porebie i „XXV Wojewódzkim Festiwalu 
Pieśni Patriotycznej” w Myszkowie.
Ciężka praca Zespołu jest wynagradzana  nie tylko  nagro-
dami na konkursach, przeglądach, ale przede wszystkim  
aplauzem i uśmiechem publiczności, który mobilizuje do 
jeszcze większego zaangażowania i pracy. 

DOFINANSOWANIA
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Grant dla Mokrusianek

Grant dla Retro 

Dofinansowanie dla Domu Kultury 

Uroczyste wręczanie umów
z Inicjatywy Sołeckiej 2022

Jurajski Festiwal Grzybów

Przebudowa dróg 

Remont ul. Nowy Świat

DOFINANSOWANIA

INWESTYCJE

Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrusie ,,Mokrusianki” z dofinansowaniem! 
„Bo w KGW tkwi siła – gospodynie razem!” - to tytuł zwycięskiego projek-
tu, który wkrótce zostanie zrealizowany przez KGW z Mokrusa we współpracy z 
Domem Kultury. Wartość grantu 5300,00 zł. z w tegorocznej edycji Programu 
Działaj Lokalnie Centrum Inicjatyw Lokalnych. Gratulujemy!

Wniosek Stowarzyszenia RETRO pn. „Nowocześnie roztańczona gmina – nie 
zwalniamy tempa tanecznego” otrzymał grant w wysokości 5250,00 zł. z Cen-
trum Inicjatyw Lokalnych. Gratulacje!

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu otrzymał 15 000,00 zł 
dofinansowania na realizację ludowych warsztatów w programie KULTURA LU-
DOWA I TRADYCYJNA 2022 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Nasze zadanie to: „Na ludowo w Ogrodzieńcu – warsztaty z rękodzieła”.

Zostały podpisane umowy na realizację wspólnych przedsięwzięć Gminy i 
Lasów Państwowych dot. przebudowy dróg:
- ul. Wschodniej w Żelazku;
- ul. Wiejskiej w Śrubarni;
Termin realizacji do 30.11.2022 roku.

Rozpoczął się remont ulicy Nowy Świat w Ogrodzieńcu. W pierwszej fazie 
zostanie wykonana kanalizacja sanitarna, a następnie gruntowny remont 
drogi. W zawiązku z powyższym mogą wystąpić utrudnienia w ruchu ko-
łowym i pieszym, za które z góry przepraszamy. W razie pytań prosimy o 
kontakt z Referatem Inwestycji i Gospodarki Komunalnej tel. 32 6709726.

Dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkow-
skiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2022r. zadania inwestycyjnego 
pn.”Zagospodarowanie terenu w Sołectwie Fugasówka z uwagi na dobro 
wspólne mieszkańców poprzez budowę placu zabaw”.  Kwota: 80.000,00 zł.

Miejsko-Gminnego Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu otrzymał dofi-
nansowanie - 30.000,00 zł netto na przedsięwzięcie pn.”Jurajski Festiwal 
Grzybów” - Lasy Państwowe.
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Trzecia edycja Rządowego Funduszu 
Polski Ład w ramach Programu 
Inwestycji Strategicznych – PGR 

DOFINANSOWANIA

W dniu 18 lipca przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Zawierciu odbyła się kon-
ferencja prasowa z udziałem parlamentarzystów naszego regionu oraz przedstawicieli 
gmin Powiatu Zawierciańskiego. Wśród nich obecni byli Posłowie na Sejm RP: Ewa Malik, 
Danuta Nowicka i Waldemar Andzel, który poinformował, że w ramach trzeciej edycji 
Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład  województwo ślą-
skie otrzyma środki w wysokości 207 mln zł.

Gminę Ogrodzieniec reprezentowała Maria Milejska - Sekretarz Miasta i Gminy, która podziękowała za możliwość otrzy-
mania tych środków. Do naszej gminy trafi 2,744 mln zł z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury turystyczno-
-kulturalnej.  

Projekt dotyczy zabudowy wielkopowierzchniowej hali namioto-
wej na terenie przyległym do Zamku Ogrodzienieckiego w Po-
dzamczu. Zakres inwestycyjny obejmie m.in. koszt zakupu hali na-
miotowej, koszt zakupu klimatyzatorów z funkcją grzania, zakup 
oświetlenia, nagłośnienia, rzutnika z ekranem, prace związane z 
przyłączami itp. Dodatkowo dla dalszego rozszerzenia zakresu 
dostępnych usług dla turystów jak i użytkowników biznesowych 
planuje się zakupienie dwóch pojazdów elektrycznych typu melex.

GMINA OGRODZIENIEC 

otrzyma łącznie  9.950.000,00 zł
na inwestycje dotyczące modernizacji infrastruktury drogowej w Gminie Ogrodzieniec oraz 
budowę basenu z zapleczem sanitarnym, małą architekturą oraz placem zabaw na Krępie

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych - edycja pierwsza

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicz-
nych - edycja druga
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Otwarcie Zakładu 
Aktywności Zawodowej 

Z życia mieszkańców

W dniu 7 lipca 2022r.  odbyło się uroczyste otwarcie Zakładu Aktywności 
Zawodowej – spełnieni w pracy, w którym zatrudnienie znaleźli także miesz-
kańcy Gminy Ogrodzieniec.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w partner-
stwie z Gminą Zawiercie realizuje projekt pn. „Zakład Ak-
tywności Zawodowe - spełnieni w pracy”, finansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regio-
nalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest rehabili-
tacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami. 
W ramach projektu utworzono pierwszy na terenie powiatu 
zawierciańskiego Zakład Aktywności Zawodowej, zajmują-
cy się działalnością wytwórczo – usługową w dwóch loka-
lizacjach: Łazy – oddział główny (usługi pralnicze, gastro-
nomiczne) i Witów: filia (usługi cukierniczo – cateringowe, 

rękodzielniczo – porządkowe). Projekt zwiększy dostęp do 
miejsc pracy osób wymagających specjalnego dostosowa-
nia warunków do ich potrzeb psychofizycznych. Pozwoli 
osobom z niepełnosprawnościami na pełnowartościowy 
udział w życiu społecznym – uzyskanie zatrudnienia.

Gratulacje wraz z upominkiem w imieniu Gminy Ogrodzie-
niec przekazała Maria Milejska Sekretarz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec oraz Dorota Słodek Dyrektor Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Ogrodzieńcu na ręce przedstawicieli 
Zarządu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynne-
go Prezesa Jerzego Latosa i Wiceprezes Beaty Szczygieł.
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Gminny Dzień DzieckaWYDARZENIA

Dmuchany zamek, mobilny plac zabaw, malowanie twarzy, wata cukrowa i popcorn, bańki mydlane, szachy plene-
rowe, gry i zabawy to atrakcje, z którymi odwiedziliśmy wszystkie szkoły, przedszkole i żłobek w ramach obchodów 
Gminnego Dnia Dziecka pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Najmłodsi mieszkańcy swoje 
święto spędzili aktywnie i wesoło. Instytucje zaangażowane w organizację: MGOKiS w Ogrodzieńcu, Przedsiębior-
stwo Komunalne Ogrodzieniec.
Zabawa była doskonała – uśmiechy na twarzach naszych milusińskich były najlepszym podziękowaniem. 
Za rok znów będziemy!
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Bawiliśmy się w GiebleWYDARZENIA

Moc atrakcji, występy artystyczne, stoiska, warsztaty bibułkarskie, degustacje miejsco-
wych specjałów, zabawa taneczna - impreza udana, dopisała pogoda i mieszkańcy!

Joanna Piwowarczyk

W ramach święta szkoły w Gieble w niedzielę, 5 czerw-
ca odbył się festyn połączony z obchodami Gminnego 
Dnia Dziecka. 
Wśród atrakcji: występy artystyczne Zespołu Mażoretek 
„Fantazja”, Zespołu Malwinki, Orkiestry Dętej OSP w 
Gieble, atrakcje przygotowane przez uczniów, nauczy-
cieli i Radę Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Gie-
ble oraz degustacja miejscowych specjałów i zabawa 
taneczna. Dla dzieci Dom Kultury przygotował mobilny 
plac zabaw, dmuchany zamek, bańki mydlane, malo-
wanie twarzy, watę cukrową, popcorn. Zespół Folklory-

styczny Wrzos z Ryczowa Kolonii przeprowadził warsz-
taty bibułkarskie oraz przygotował poczęstunek dla 
wszystkich – chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem. 
Strażacy z miejscowej OSP częstowali grillowymi spe-
cjałami.
W organizację wydarzenia włączyło się wiele osób i in-
stytucji wspieranych przez Gminę Ogrodzieniec, m.in.: 
Szkoła Podstawowa w Gieble, radni, sołtysi, rady sołec-
kie, orkiestra dęta, jednostka OSP Giebło oraz Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu i Przedsiębiorstwo 
Komunalne Ogrodzieniec.
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Ogrodzieniec gospodarzem 
Śląskiego Forum Sekretarzy 

WYDARZENIA

W dniu 3 czerwca gmina Ogrodzieniec gościła sekretarzy miast, gmin i powiatów  
z terenu województwa śląskiego.

Joanna Piwowarczyk

W pierwszej części spotkania w sali lustrzanej Domu Kultury odbyło się szkolenie, na którym omówiono zasady 
etykiety w instytucjach administracji publicznej oraz bieżące zagadnienia związane z organizacją pracy urzędu oraz 
działalnością nadzorczą. Po szkoleniu uczestnicy forum zostali zaproszeni przez Sekretarza Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec Marię Milejską do urzędu, gdzie gości przyjęła Pani Burmistrz Anna Pilarczyk. 
W drugiej części spotkania goście udali się w podróż melexem i odwiedzili Krępę, górę Birów oraz Zamek Ogro-
dzieniecki w Podzamczu. 
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Zawody wędkarskieWYDARZENIA

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Wędkarskie w Ogrodzieńcu w dniu 4 czerwca rozpoczęło 
sezon wędkarski zawodami na stawie w Cementowni.

Joanna Piwowarczyk

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. 
Startowało piętnastu wędkarzy - zawody wygrał Zbi-
gniew Żurek. Dla najlepszych zawodników ufundowano 
puchary i atrakcyjne nagrody. W ceremonii zakończe-
nia zawodów uczestniczyły: Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec Anna Pilarczyk oraz Sekretarz Miasta i 
Gminy Maria Milejska, które wręczyły prezesowi stowa-
rzyszenia Wacławowi Kolanko ufundowany przez Gmi-
nę Ogrodzieniec bon o wartości 500 złotych.
Zawodom sprzyjała pogoda, ale niestety nie sprzyjała 
zawodnikom, gdyż ryba nie chciała brać. Jedynie ten 

kto nastawił się na płoć, miał szansę na zajęcie lep-
szego miejsca. Jednak zawody wędkarskie to nie tyl-
ko rywalizacja, ale to doskonała okazja do spotkania i 
aktywnego spędzenia czasu nad wodą. Dla wszystkich 
uczestników zawodów przygotowany został poczęstu-
nek – żurek z kiełbasą.

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Wędkarskie w Ogrodzień-
cu dziękuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
Annie Pilarczyk za ufundowane nagrody i wspieranie 
działalności stowarzyszenia.
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Bo kiedy się śmieje dziecko, 
śmieje się cały świat!

WYDARZENIA

W niedzielę, tj. 5 czerwca odbyła się rowerowa impreza dla młodych rowerzystów - Pokręcony Dzień Dziecka vol. 2. 
Tegoroczna edycja pobiła wszelkie rekordy. Na linii startu ustawiło się bowiem, aż 100 młodych zawodników w różnych 
kategoriach wiekowych… MALUCHY 3-5 LAT, STARSZAKI 5-8 LAT, MŁODZIKI 8-12 LAT i MŁODZIEŻ 12-16 LAT. Każdy 
z uczestników otrzymał super pakiet startowy a dla najlepszych czekały puchary. Najmłodsi startowali na dystansie 300 
metrów. Nie ukrywamy, że to właśnie zmagania najmłodszych cyklistów należą do najbardziej obleganych i emocjonu-
jących. Podobnie zresztą jak przed rokiem. Starszaki prowadzili zaciętą walkę na dystansie 600 metrów, zostawiając za 
sobą tylko tumany kurzu.
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Zielona Pracownia – gala na Zamku 
w Podzamczu

WYDARZENIA
Joanna Piwowarczyk

W dniu 7 czerwca na Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu odbyła się wielka gala rozda-
nia nagród w ramach programu „Zielona Pracownia”, które finansuje i realizuje Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zielone pracownie 
powstaną w 70. szkołach województwa śląskiego. Wśród nich jest Szkoła Podstawowa 
Fundacji Elementarz w Podzamczu, która na utworzenie pracowni otrzymała 40 tys. zło-
tych. Gratulujemy!

W tym dniu na dziedzińcu zamkowym 
ustawiono stoiska z różnymi atrakcjami, 
które oferowały konkursy, gry, zabawy. 
Nagrodą za wygrany konkurs były sa-
dzonki drzew i krzewów. Na scenie od-

bywały się występy artystyczne. Naszą 
gminę reprezentował zespół Malwinki, 
który wystąpił w nowych strojach za-
kupionych w ramach zeszłorocznego 
dofinansowania EtnoPolska – edycja 

2021. Swoje stoisko wystawiło także 
Koło Pszczelarzy w Ogrodzieńcu i Dom 
Kultury, gdzie można było poczęsto-
wać się watą cukrową, popcornem, czy 
pomalować twarz.
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Marta Bejgier-Karcz Uniwersytet DziecięcyWYDARZENIA

Dobiegł końca kolejny rok aka-
demicki 2021/2022 Uniwersytetu 
Dziecięcego w Ogrodzieńcu. W 
promieniach pięknego czerwcowe-
go słońca nasi studenci odebrali 
dyplomy ukończenia i pamiątkowe 
nagrody. Na tak ważnej dla naj-
młodszych słuchaczy uroczystości 
nie mogło zabraknąć zaproszonych 
gości w osobach Burmistrza Mia-
sta i Gminy Ogrodzieniec Anny 
Pilarczyk, Przewodniczącej Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu Małgo-
rzaty Janoski wraz z Radnymi Iloną 
Guzik, Karoliną Adamus i Stanisła-

wem Smętkiem, Sekretarza Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec Marii Milej-
skiej, Dyrektora Miejsko – Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Sportu w 
Ogrodzieńcu i zarazem gospodarza 
spotkań Karoliny Matuszewskiej, 
Prezesa Spółki „Zamek” Katarzyny 
Oleksy, Dyrektora Żłobka Jurajskie 
Maluszki Marzeny Kowalczyk i Re-
daktor Naczelnej Gazety Ogrodzie-
nieckiej Joanny Piwowarczyk. Aka-
demię WSB w Dąbrowie Górniczej 
reprezentowała Agnieszka Dubiel 
Dyrektor Centrum Kształcenia Aka-
demii WSB. Nad całością wyda-

rzenia czuwały ze strony MGOKiS 
w Ogrodzieńcu Beata Stypa – Rus 
– koordynator UDO oraz Karolina 
Myszyńska – koordynator UD Aka-
demii WSB w Dąbrowie Górniczej. 
Po części oficjalnej nasi studenci i 
zaproszeni goście wysłuchali wy-
kładu przygotowanego przez mgr 
Macieja Kupczaka pt.”Co słychać w 
ulu?”. Na zakończenie dla wszyst-
kich zaproszonych gości przygoto-
waliśmy kilka porcji kalorii w postaci 
waty cukrowej i popcornu. Wszak 
dyplom zakończenia Uniwersytetu 
nie otrzymuje się codziennie.
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Z ŻYCIA GMINY

Z ŻYCIA GMINY

Joanna Piwowarczyk Boże Ciało

Trochę historii…

Tradycyjna procesja eucharystyczna przeszła ulicami Ogrodzieńca. W tym roku w dniu 16 czerwca przypada uro-
czystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zwane również świętem Bożego Ciała. Cztery ołtarze: przy Ratuszu, 
przy kaplicy św. Floriana, przy Domu Kultury, przy figurze św. Jana Nepomucena powstały dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców. Każdy ołtarz miał niepowtarzalny charakter. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w 
przygotowanie ołtarzy.

Długa i ciągle żywa jest tradycja strojenia oł-
tarza przy kaplicy pw. św. Floriana w Ogro-
dzieńcu. Przypomnijmy, że kaplica została 
wzniesiona przez mieszczan Ogrodzieńca 
w roku 1920. Najstarsze podania głoszą, że 
w miejscu obecnej budowli, już wcześniej 
istniała niemurowana kapliczka. W 2006 
roku ze składek mieszkańców wymieniono 
drzwi, okna, posadzkę, poprawiony został 
tynk wewnątrz kaplicy. Podczas modernizacji  

ul. Olkuskiej wejście przed budynkiem wy-
łożono kostką. 
Dawniej odprawiano tu mszę świętą w dniu 
św. Floriana, odprawiano także majówki, 
śpiewano pieśni maryjne. W miejscu tym 
obecnie nie celebruje się nabożeństw - jest 
to miejsce kultu, o który dbają mieszkańcy i 
co roku podczas uroczystości Bożego Ciała 
wystawiają ołtarz. Nasz ołtarz w Boże Ciało 
jest tradycyjnie stawiany. Stroimy go tak, jak 

dawniej robiły to nasze mamy i bacie - kwia-
tami, gałęziami. Nad ołtarzem montujemy 
daszek, żeby zabezpieczał w razie deszczu. 
Wcześniej zbieramy się i sprzątamy kapli-
cę, myjemy okna i składamy się na kwiaty 
– mówią mieszkańcy. O kaplicę dbają pobli-
scy mieszkańcy, a w szczególności: Bożena 
Matysek, Zofia Niedzielska, Wanda Wódka. 
W przygotowaniach ołtarza pomaga radna 
Ilona Guzik.
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Podpisanie umowy partnerskiej 
z Województwem Durres

Z ŻYCIA GMINY

Albania kraj dynamicznie zmieniający się, 
kraj rozwoju, kontrastów, trochę tajemni-
czy, lecz jednocześnie gościnny i otwar-
ty. To państwo o powierzchni zaledwie 
10% terytorium Polski może poszczycić 
się pięknymi krajobrazami i cudownymi 
plażami, a jej długie wybrzeże należy do 
najpiękniejszych na świecie. Graniczy z 
Macedonią Północną, Kosowem, Czar-
nogórą oraz Grecją. To fascynujące pań-
stwo położone jest nad Adriatykiem i 
Morzem Jońskim. Na jego terenie odnaj-
dziemy wiele wspaniałych miejsc, czeka-
jących tylko na odkrycie, od nadzwyczaj-
nych zabytków, przez piękne piaszczyste 
plaże, górskie pasma, a na trzech dużych 
jeziorach kończąc. Albania słynie z turku-
sowego morza, tradycyjnych wiosek w 
stylu śródziemnomorskim, antycznych 
budowli, gajów oliwnych i cytrusowych 
sadów. Jest członkiem ONZ, NATO, 
OBWE, Rady Europy, WTO oraz jednym 
z założycieli Unii na rzecz Regionu Morza 
Śródziemnego. Od 2014 roku Albania 
ma status kandydata do Unii Europej-
skiej. Albania ma system parlamentarny. 
Stolicą kraju jest Tirana, jest to również 
finansowe centrum kraju. Reformy wol-
nego rynku otworzyły kraj na inwestycje 
zagraniczne, zwłaszcza w rozwój ener-
getyki i infrastruktury transportowej.  
Niezwykle popularnym obszarem jest 
region Durrës, w zachodniej części kra-
ju. Centrum regionu jest miasto Durrës, 
tętniące energią, położone nad Adriaty-
kiem. Znane jest z szerokich i długich, a 
przede wszystkim piaszczystych plaż. Re-
gion ten słynie także z bardzo dobrych 
warunków do uprawiania sportów wod-
nych. Jeśli chodzi o kuchnię albańską, 
to jest ona mieszanką kuchni tureckiej i 

kuchni krajów bałkańskich. Miasto Dur-
res położone w zachodniej części Alba-
nii, jest jednym z najstarszych miast w 
kraju i jego głównym portem. W mieście 
odnaleźć można największy na Bałka-
nach amfiteatr rzymski, wybudowany na 
początku II wieku.
Gmina Ogrodzieniec zorganizowała mi-
sję samorządowo – gospodarczą, w ra-
mach projektu „Reputacja” ze  środków 
Polskiej Fundacji Narodowej w realizacji 
działania „ Promocja Polski w Albanii”. 
Koszty organizacji misji  zostało pokryte 
w ramach przekazanych środków finan-
sowych przez Polską Fundację Narodo-
wą.
Uczestniczyli w niej przedstawiciele Pol-
skiej Fundacji Narodowej,  Starostwa 
Wołomińskiego, Starostwa Węgrowskie-
go, Miasta Częstochowa, Gminy Boch-
nia, Gminy Istebna, Gminy Zielonki, 
Gminy Wojnicz,  Gminy Ogrodzieniec 
oraz przedsiębiorcy z województwa ślą-
skiego. 
Gminę Ogrodzieniec reprezentowali 
przedstawiciele władz lokalnych: Bur-
mistrz Anna Pilarczyk wraz z Radnymi 
Rady Miejskiej, prezesami, dyrektorami 
jednostek organizacyjnych  i przedsię-
biorcami. 
Głównym celem wyjazdu było nawiąza-
nie porozumienia o przyjaźni i współpra-
cy pomiędzy Gminą Ogrodzieniec oraz 
Obwodem Durres w Albanii, cel został 
osiągnięty. 
15 czerwca 2022r. uczestnicy misji samo-
rządowo – gospodarczej uczestniczyli w 
forum „ Stosunki handlowe i gospodar-
cze oraz przyjaźń między Republiką Al-
banii a Rzeczpospolitą Polską”. Na forum 
zostały poruszone tematy tj.: turystyka, 

oświata, handel, inwestycje, agro-sfera 
oraz kwestia podpisania porozumie-
nia o współpracy między Gminą Ogro-
dzieniec a Obwodem Durres. Podczas 
forum stronę albańską reprezentowali: 
Minister Stanu ds. Standardów i Usług - 
Milva Ekonomi  oraz Minister Finansów 
i Ekonomii - Deliną Ibrahimaj. Odbyła 
się również krótka rozmowa z Ministrem 
Spraw Zagranicznych RP Zbigniewem 
Rau, który jako przewodniczący OBWE 
odwiedził w dniach 13-17 czerwca pań-
stwa Bałkanów Zachodnich – Czarnogó-
rę, Albanię i Macedonię Północną. 
6 czerwca 2022 r. w Urzędzie Miasta Dur-
res odbyło się spotkanie z Burmistrzem 
Miasta Durres – Emirianą Sako. Podczas 
wizyty toczyły się rozmowy na temat 
turystyki, gospodarki, edukacji, kultury 
i współpracy między Gminą Ogrodzie-
niec a Obwodem Durres. Polscy turyści 
od kilku lat chętnie odwiedzają miasto 
Durres i liczba ta w najbliższych latach na 
pewno wzrośnie. Działania te przyczynią 
się także do wzrostu liczby albańskich 
turystów w Gminie Ogrodzieniec oraz 
całym kraju.
17 czerwca 2022 r. Burmistrz Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec Anna Pilarczyk oraz 
Prefekt Obwodu Durres Emiljan Jani 
podpisali umowę partnerską pomię-
dzy Gminą Ogrodzieniec oraz Obwo-
dem Durres w Albanii. Głównym celem 
współpracy będzie rozwój gospodar-
czy, wymiana doświadczeń w obszarze 
Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej i 
oświaty, wymiana turystyczna i kultural-
na. 
Liczymy na dalszą owocną współpracę 
oraz na wspólne  podejmowanie wielu 
ciekawych wyzwań.
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Z ŻYCIA GMINY
Joanna Piwowarczyk

Przywitanie lata na Krępie!
Pokazy tańca nowoczesnego, warsztaty kulinarne, degustacje, konkursy z nagrodami 
dla najmłodszych, przejażdżki melexem, muzyka, taniec i śpiew to atrakcje, na które 
zaprosiło mieszkańców naszej gminy Stowarzyszenie Zwykłe RETRO, działające przy 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu. Na miejsce wydarzenia wy-
brano Krępę, czyli Ogrodzienieckie Karaiby!
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ECHO, SENIORZY I RYCZOWIANKI 
w Preczowie

Z ŻYCIA GMINY
Beata Stypa-Rus

18 czerwca w Preczowie odbył  się XVII Świętojański Festiwal 
Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych. Gminę Ogrodzieniec repre-
zentowali Seniorzy z Ogrodzieńca, Zespół ECHO oraz „Ryczo-
wianki” z Ryczowa. Podczas festiwalu wysłuchaliśmy 30 zespo-
łów muzycznych. Nasze  zespoły wykonały po dwie  piosenki 
każdy, gromkimi brawami zostali przyjęci przez publiczność 
świętojańskiego festiwalu. Podczas wydarzenia   reprezenta-
cje zespołów wzięły udział w tradycyjnym obrzędzie puszcza-
nia wianków na rzece z okazji Dnia Kupały oraz tańcach przy 
ognisku. Było wspaniale! Brawo dla Zespołów! Jesteśmy z Was 
dumni!

Trwa rekrutacja do 
Jurajskiego Uniwersytetu Ludowego (JUL)

Warunek konieczny, aby zostać Studentem JUL to ukończony 18 rok 
życia!
Innowacyjny projekt jest współfinansowany przez Fundację Europa Ho-
use oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nauka w 
ramach uniwersytetu jest bezpłatna. 
Kto może zostać studentem JUL:
Mieszkaniec gminy Ogrodzieniec, który ukończył 18 rok życia!
Liczba miejsc: 50 osób - decyduje kolejność zgłoszeń.
Jakie zajęcia przewidziano w pierwszym roku działania JUL
- Zajęcia z aktorstwa
- Zajęcia z wokalistyki
- Zajęcia z rękodzieła
- Zajęcia z literatury
- Zajęcia z malarstwa
- Zajęcia ze sztuki filmowej
- Zajęcia z fotografii
- Wykłady i seminaria gościnne
Inne - wskazane przez studentów, zaakceptowane przez Organizatora*
Jak można się zgłosić:
W celu zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i zaakcep-
tować regulamin JUL. Zgłoszenia dostępne są w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu.
Kto będzie prowadził zajęcia: Zajęcia będą prowadzone przez doświad-
czoną i wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną, a także ekspertów branż 
posiadających duże doświadczenie w zakresie wykonywania zawodu.
* O rodzaju przeprowadzanych zajęć w semestrze jesienno-zimowym 
2022/2023 decydować będą wyniki naboru

REKRUTACJA 
TRWA DO

8 SIERPNIA
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Strażacka integracjaOSP
Iwona Rajca

Podczas tegorocznego zawierciańskiego pikniku strażackiego Gminę Ogrodzieniec reprezen-
towały jednostki: OSP Kiełkowice, OSP Mokrus, OSP Ogrodzieniec i OSP Ryczów-Kolonia.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, sprawdzenia się w licznych konkurencjach, a przede wszystkim do inte-
gracji strażaków ochotników z terenu powiatu zawierciańskiego i okolic. Można było również obejrzeć pokaz strażackich 
samochodów oraz sprzętu.
Organizatorem wydarzenia było Miasto Zawiercie oraz OSP Marciszów.
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Teatr Klasyki Polskiej ZEMSTA  
– Aleksandra Fredry

Relacja z Pikniku „Czeladź jest kobietą”

SENIORZY

31 maja 2022r. Słuchacze UTW Ogro-
dzieniec byli na wyśmienitej polskiej 
sztuce pt: ”Zemsta” Aleksandra hra-
biego Fredry w klasycznej odsłonie 
Teatru Klasyki Polskiej reżyseria Mi-
chał Chorosiński. Wielka teatralna 
uczta, fenomenalny język polski w 
wykonaniu plejady znakomitych i zna-
nych aktorów teatralnych, filmowych 
i telewizyjnych, a to wszystko odbyło 
się w Kopalnia Kultury w Czeladzi.

Koncerty, pokaz mody w wykonaniu Stylizacja Technikum Nr 7 w Sosnowcu, pokaz naukowy „Sztuczki dla każdego” 
prowadzony przez : Wiktora Niedzickiego (popularyzator nauki, dziennikarz, twórca programu „Laboratorium” w 
Telewizji Polskiej), warsztaty dietetyczne Dietetyk Blisko Ciebie , pokaz „Sztuka wizażu” w wykonaniu Sylwia Shiffman 
Image Institute, porady dietetyczne, badanie wzroku oraz występ zespołu Tańca liniowego połączony z nauką tańca  
– w tym  wzięli udział Seniorzy z Ogrodzieńca oraz członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu.

Beata Stypa-Rus
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REALIZACJA PROJEKTU TRWAKULTURA
Redakcja

Od kilku miesięcy możemy śledzić realizację zadania pn. ,,Powrót do ry-
czowskich korzeni-uchronić tradycję od zapomnienia” w ramach Progra-
mu EtnoPolska2022. Założeniem projektu jest organizacja cyklu bezpłat-
nych zajęć edukacyjno-animacyjnych, podczas których uczestnicy mają 
możliwość zapoznania się z  tradycjami i zwyczajami ludowymi związanymi 
z historią naszego terenu. Do tej pory zrealizowaliśmy warsztaty z wyko-
nywania palm wielkanocnych,  bibułkarskie, warsztaty z wykonywania me-
dalionów patriotycznych, warsztaty z darcia pierza, warsztaty kulinarne. 
Odbyło się także  spotkanie pokoleniowe z przedszkolakami.  Warsztaty 
cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Wartość dofinansowania zadania 
to 56.000 złotych.

Warsztaty bibułkarskie i kulinarne 
podczas Święta Szkoły i Gminnego 
Dnia Dziecka w Gieble

Spotkanie pokoleniowe w Przedszkolu
Panie z Zespołu Folklorystycznego „Wrzos” 
odwiedziły Przedszkole Publiczne w Ogro-
dzieńcu. Przedszkolaki mogły zobaczyć 
przedmioty, sukienki, chusty, a nawet zabaw-
ki, które mają ponad 100 lat oraz wysłuchać 
ciekawych opowieści. Spotkanie pokolenio-
we było połączone z warsztatami wykonywa-
nia zakładek do książek. Podczas zajęć po-
wstały oryginalne, kolorowe zakładki.
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Warsztaty kulinarne w Ryczowie

Warsztaty z wykonywania medalionów patriotycznych

Warsztaty z darcia pierza 
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BIBLIOTEKA

 W maju w Miejsko-Gminnej 
Bibliotece Publicznej odbył 
się konkurs „Fantastyczny 
świat hobbitów, elfów i kra-
snoludów”. 

Konkurs przeznaczony był dla miesz-
kańców gminy Ogrodzieniec (wszyst-
kich grup wiekowych). Prace zgłaszać 
można było w jednej z dwóch kate-
gorii: plastycznej (przedstawienie fan-
tastycznych postaci z powieści J.R.R. 

Gminny Dzień Mamy, Dzień Taty  
i Dzień Dziecka

Dzień Dziecka w Bibliotece w Ogrodzieńcu
W związku z tegorocznym Dniem Dziecka w dniu 2 czerw-
ca w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Ogrodzieńcu 
został zorganizowany Turniej Gier Planszowych dla Dzieci i 
młodzieży. Uczestnicy przy słodkim poczęstunku bawili się 
razem układając klocki lego i grając w grę Monopoly.

 „Słoneczka” w Bibliotece w Gieble
W dniu 2 czerwca naszą filię odwiedziła grupa przedszkol-
na „Słoneczka” wraz z Panią Izą i Panią Iwoną, ze Szko-
ły Podstawowej w Gieble. Dzieci zwiedzając bibliotekę, 
dowiedziały się, jak wygląda praca bibliotekarza, w jaki 
sposób można zapisać się do biblioteki oraz jak odszukać 
daną książkę. Mali goście dowiedzieli się także, że w na-
szej bibliotece odbywają się zajęcia i konkursy dla dzieci.

Tolkiena) lub literackiej (zgłoszenie 
swojej twórczości literackiej porusza-
jącej tematykę przede wszystkim z ga-
tunku fantastyki albo recenzji wybra-
nej książki J.R.R. Tolkiena).
Konkurs zorganizowany został w ra-
mach programu „Promocja Czytelnic-
twa” Instytutu Książki. Dziękujemy za 
liczny udział w konkursie.

W ramach Gminnego Dnia Mamy, Taty i Dziecka, który 
odbył się w dniu 26.maja  Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Ogrodzieńcu przygotowała stoisko z loterią. 
Wszyscy zainteresowani mogli po wypełnieniu krzyżów-
ki, wykreślanki lub labiryntu wylosować sobie nagrodę. 
Wygrać można było między innymi: książki, gry memo, 
zabawki, kolorowanki, batoniki i musy. Sto losów z nagro-
dami rozeszło się szybko, ale my bawiliśmy się dalej!
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PRZEPIS MIESIĄCA
Marta Lipka

• 3 szkl mąki (szklanka o pojemności 250 ml)
• 1/4 szkl cukru
• 6 żółtek
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• 250 g masła 

• Beza:
• 6 białek
• 1,5 szkl cukru
• 2 łyżki budyniu waniliowego bez cukru
• ewentualnie płatki migdałowe do posypania
• 
• Dodatkowo:
• 600 g rabarbaru
• 2 łyżki cukru
• puszka kajmaku (510g

Rabarbarowe pod bezową pierzynką

Czas na rabarbar jest bardzo krótki, dlatego należy chwy-
tać ten moment i upiec coś pysznego. Ciasta z rabarbarem 
z pewnością próbował każdy, ale w tym wydaniu staje się 
ono deserem wykwintnym i szczególnie apetycznym. Kto 
raz spróbuje, ten co roku będzie czekać z niecierpliwością 
na widok rabarbaru w warzywniaku, lub w swoim własnym 
ogródku ;)
Przepis przeznaczony jest na formę w wymiarach 24 cm X 
24 cm

Ciasto:

Wykonanie:
Rabarbar pokroić, obsypać cukrem i odstawić na 30 min. 
Odsączyć.
Wyrobić ciasto kruche z podanych składników i podzielić na 
2 części, a następnie schłodzić. Wyłożyć ciastem dwie bla-
chy o podanym wymiarze, nakłuć i podpiec w 180*C przez 
15-20 min. W tym czasie przygotować bezę, miksując biał-
ka w temperaturze pokojowej, dodając stopniowo cukier, 
a na końcu proszek budyniowy. Wyjąć ciasta z piekarnika i 
na jednym z nich położyć odsączony rabarbar, a na niego 
bezę, którą możemy ewentualnie posypać płatkami migda-
łowymi. Blat z rabarbarem i bezą pieczemy jeszcze 35 minut 
w 180 *C.
Na drugi podpieczony i wystudzony blat kładziemy kajmak. 
Ciasto składamy następnego dnia po upieczeniu, kładąc 
blat z rabarbarem i bezą na blacie z kajmakiem.

ODKRYTKI GMINY NA JURZE
  

OGRODZIENIEC
WŁADZA, KULTURA I SZTUKA

RAZEM WCIĄŻ RAZEM
Z BONEROWSKĄ LILIĄ ZACNOŚCi

CEMENTOWNIA
AZBEST, KAMIENIOŁOM, WIEK
PRL-u wczoraj wielokrotne. 
Dziś maluchy i maluszki w oczach wszystkich. 

PODZAMCZE
ZAMEK zawsze w zenicie.
Lato śpiewa na ulubionej skale.
Usta Kochanków tu się zbliżają.

RYCZÓW
STRAŻNICA zastygła w świetności
Iskrzy się świetnością 
Jej piękności w rysach skalnych.

RYCZÓW KOLONIA
FOLKLOR ma tu serce wielkie
jak słońce tulące się we Wrzosy 
Akwarela barw w strojach. 

ŻELAZKO 
Wspinaczkowa pasja młodych 
jak Żelazny Mur w naturze. 
Oto ich szczęście jedyne. 

ŚRUBARNIA 
Do obłoku otwierającego niebo 
złotą ŚRUBĄ słoneczną 
las wypręża się cały.

GIEBŁO 
Biały dworek z proporcem
Kiebło, Dniami i nocami 
stare czasy nowymi promienieją.

KIEŁKOWICE
Magowie w podróży za GWIAZDĄ 
zatrzymują się na postój.
Wielbłądy nabierają w garby wody.

MOKRUS
MOKRUSIANKI  z KGW 
rozbujane jak skowronki.
Jedyny chłop ich dobry duszek.

GULZÓW
Lato pięknością blasku. 
Pszczoły zwiedzają okolice.
Miodowe lody u Pana Romana.

MORUSY 
Wstaje jak młode słońce,
którego jestem pnączem;
śmieje się żartownik poczciwy Morus.

JÓZEFÓW 
W świetle stawów ciężka woda.
BÓBR uzbroił domek nawodny
i strzela okiem w serca BOBRÓWIEŃ.

FUGASÓWKA
Przejeżdżające akordowym rytmem 
aut światowe motory 
klaksonami grają słynne FUGI BACHA.

MARKOWIZNA
Wieją leśne zielone sztandary
W ułudnym ich mirażu rycerz,
władca tej ziemi, MAREK WSPANIAŁY.

Alicja Kmita-Żak
Ogrodzieniec, 2022r.
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Dzieci miały okazję zobaczyć niespotykane na co dzień zwierzęta i ptaki. Przemierzając alejki 
ogrodu, oglądały z bliska największą kolekcję zwierząt afrykańskich między innymi: żyrafy, słonie 

Z życia świetlicy środowiskowej

Spotkanie z policjantem

Prezentacje Warsztatów Terapii Zajęciowej

OPS
Dorota Słodek Dnia 3 czerwca wychowankowie Świetlicy Środowisko-

wej odwiedzili Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie. 
Wycieczka była zorganizowana z okazji Dnia Dziecka.

Dnia 8 czerwca 2022 w Łazach odbyły się Prezentacje Warszta-
tów Terapii Zajęciowej. Tematem przewodnim były rytmy disco.
Uczestnikami WTZ w Łazach od wielu lat są również mieszkańcy gminy Ogro-
dzieniec. Życzenia, gratulacje oraz prezent (głośnik z mikrofonem) dla uczest-
ników Warsztatów od Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anny Pilarczyk 
przekazała Dorota Słodek – dyrektor OPS.

afrykańskie, nosorożce białe, 
tygrysy syberyjskie, gepardy 
oraz interesujące okazy ptaków 
takie jak: puchacze, żurawie, 
kormorany, strusie afrykańskie, 
pelikany, ary i wiele innych po-
znając ich wygląd. Dodatkową 
atrakcją była kolekcja gadów 
pytonów i boa, różnorodne ga-
tunki jaszczurek oraz krokodyle. 
Bezpośredni kontakt ze zwie-
rzęciem sprawia, iż wiadomości 
zdobyte podczas wycieczki na 
trwałe zapiszą się w pamięci 
dzieci.

W dniu 21 czerwca dzieci ze Świetlicy 
Środowiskowej gościły Dzielnicowego 
Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu asp. 
Sebastiana Molika, który w związku ze 
zbliżającymi się wakacjami opowiadał, 
jakie niebezpieczeństwa mogą zagra-
żać im podczas letniego wypoczynku 
oraz informował  jak ich unikać. Głów-
nym tematem spotkania był wypoczy-

nek nad wodą. Dzieci uważnie słucha-
ły a także zadawały pytania związane 
z wypoczynkiem oraz pracą w policji. 
Pod koniec dyskusji dzieci otrzymały 
ulotki związane z bezpieczeństwem 
nad wodą.  Jednak niewątpliwie naj-
większą atrakcją dla wszystkich wycho-
wanków była możliwość zobaczenia 
radiowozu policyjnego od środka.
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SKARBY OGRODZIEŃCA

Jurajskie Maluszki
Marzena Kowalczyk

ŻŁOBEK

Maj i czerwiec to niezwykle pracowite 
miesiące dla Jurajskich Maluszków i 
ich Żłobkowych Cioć. W tych to mie-
siącach świętujemy Dzień Mamy, Dzień 
Dziecka , Dzień Strażaka, Dzień Po-
licjanta i Dzień Pszczoły. Każdy z tych 
dni był wyjątkowy i godny zapamięta-
nia.  Z okazji Dnia Mamy dzieci złoży-
ły swoim Mamusiom piękne życzenia. 
Dzień Dziecka trwał  u nas  aż trzy 

dni! Pierwszego dnia nasze maluszki 
odwiedziły dwie alpaki wraz z opieku-
nem. Drugiego dnia odbyło się par-
ty i zabawa światłem. Trzeci dzień  to 
wizyta teatrzyku ze spektaklem „Jaś i 
Małgosia”, malowanie  buziek i piękne 
bańki mydlane. W maju odwiedzili nas 
również Strażacy z OSP Ogrodzieniec 
i Pan Dzielnicowy z naszego ogrodzie-
nieckiego komisariatu. Wrażeń, uśmie-

chów  i opowieści  było co nie miara! 
Dzień Pszczoły to okazja do porozma-
wiania o tym, jak ważne są pszczoły dla 
naszego środowiska, poznania ich bu-
dowy i spróbowania miodku prosto z 
ramki zabranej prosto z ula. Ten smak 
jest jedyny w swoim rodzaju. Poza tym 
Jurajskie Maluszki malowały farbkami, 
kredą, zbierały stokrotki i świetnie się 
bawiły każdego dnia.

Gmina Ogrodzieniec serdecznie wita naszych małych 
mieszkańców - życzymy zdrowia dla pociech i ich 

rodziców oraz samych sukcesów w dalszym życiu.USC 
w Ogrodzieńcu zachęca do nadsyłania zdjęć nowo 

narodzonych mieszkańców Gminy.

Natan
syn Ewy i Bartłomieja 

zam. Ogrodzieniec
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Z życia przedszkola

Podwójne święto

Iwona Kasprzyk

PRZEDSZKOLE

Przedszkolaki z naszego przed-
szkola obchodziły swoje święto 
aż dwa dni. Pierwszego czerwca 
byliśmy wszyscy w Kolejowym 
Parku Rozrywki, w którym sko-
rzystaliśmy ze wszystkich znajdu-
jących się tam atrakcji dla dzieci. 

Były podróże pociągami, jazda 
samochodami, pływanie łód-
kami oraz tradycyjne karuzele. 
Był oczywiście również piknik z 
pysznymi kiełbaskami i sokami. 
2 czerwca mieliśmy „Podróż za 
niejeden uśmiech” w ramach 

Gminnego Dnia Dziecka. Tym 
razem wielkim powodzeniem 
cieszył się  dmuchany zamek, 
kuleczkowo, słodka wata, ulu-
biony przez dzieci popcorn oraz 
malowanie twarzy. Dzień Dziec-
ka uważamy za bardzo udany!

Dzień 26 maja to dla dzieci z naszego przedszko-
la podwójne święto - Dzień Mamy, ale również 
Dzień Taty. Uroczystość jest wspaniałą okazją do 
zacieśniania więzi rodzinnych, a także integracji 
środowiska rodzinnego ze środowiskiem przed-
szkolnym. Przedszkolaki włożyły wiele trudu, aby 
wspólne świętowanie przyniosło wszystkim ra-

dość. Przygotowały część artystyczną, podczas 
której prezentowały pięknie nauczone wiersze, 
piosenki i tańce. Same wykonały laurki i prezen-
ty dla Rodziców. Bardzo chętnie brały udział we 
wspólnych zabawach, konkursach i quizach. W 
trakcie uroczystości nie zabrakło słodkiego po-
częstunku i pamiątkowych zdjęć.
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Ewa Rudnicka

Aneta Bartos

EDUKACJA
GIEBŁO

Święto Szkoły 
i Gminny Dzień Dziecka

Zielona szkoła

Dnia 5 czerwca 2022 roku odbyła się w 
naszej szkole ważna  impreza środowi-
skowa - Święto Szkoły i Gminny Dzień 
Dziecka. Imprezę rozpoczął występ na-
szych najmłodszych wychowanków, któ-
rzy zaprezentowali taniec „Wiosenny 
bal”. Uczniowie klas I-III  przedstawili 
swoje talenty na dużej scenie. Klasa I 
zaśpiewała piosenkę pt. „Pokoloruj cały 
świat”. Klasa II pokazała, jak tańczy się 
labambę, a „Naszą piosenkę” zapre-
zentowała klasa III. Nie zabrakło również 
występów uczniów klas IV-VIII. Uczenni-
ce klasy VII Emilka Grabowska i  Natalia 
Wójcik zaśpiewały piosenkę pod tytułem 
„Sen we śnie”, a klasa V i VI przygotowa-
ły występ pt.„Witajcie w naszej szkole”. 
Klasa VIII również zaprezentowała kilka 
pięknych utworów.
Równie ważnymi punktami naszej szkol-

nej imprezy był: występ zespołu „Mal-
winki”, zabawy bańkami mydlanymi, 
„Żywe rzeźby” - w różnych miejscach 
na cokołach stali  bohaterowie baśni, 
legend i  filmów, a  zadaniem osób bio-
rących udział w zabawie było rozpozna-
nie, kim jest ten bohater lub z jakiego 
filmu pochodzi, pokaz zumby i wspólna 
zabawa, występy Mażoretek „Fantazja” 
i Orkiestry Dętej OSP Giebło, warsztaty 
bibułkarskie Zespołu Folklorystycznego 
„Wrzos”, loteria fantowa. Zakończeniem 
artystycznej części naszej imprezy była 
licytacja rękodzieł podarowanych przez 
naszych lokalnych artystów. Dzięki ini-
cjatywie Pani Burmistrz przygotowano 
także dla uczestników darmowe atrakcje: 
mobilny plac zabaw, dmuchany zamek, 
watę cukrową, popcorn, malowanie twa-
rzy, degustację lokalnych specjałów. Fe-

styn zakończyła zabawa taneczna z mu-
zyką na żywo.
Dyrektor SP w Gieble dziękuje wszystkim 
osobom i instytucjom, dzięki którym im-
preza się odbyła w tak bogatej oprawie. 
Dziękujemy władzom Gminy Ogrodzie-
niec z Panią Burmistrz Anną Pilarczyk i 
Panią Sekretarz Marią Milejską na czele. 
Dziękujemy Radnym, Sołtysom, Dyrek-
torom szkół z terenu gminy oraz instytu-
cjom: MGOKiS, Przedsiębiorstwu Komu-
nalnemu, Straży Pożarnej.
Szczególne podziękowania należą się 
Rodzicom, którzy przygotowali loterię 
fantową, ciasta, napoje, lody, kiełbasę i 
kaszankę z grilla, prażonki. Dziękujemy 
sponsorom, którzy ufundowali przed-
mioty na licytację. Dziękujemy Nauczy-
cielom, uczniom i pracownikom szkoły za 
zaangażowanie w organizację imprezy.

W dniach od 9 do 19 maja uczniowie kla-
sy III Szkoły Podstawowej w Gieble prze-
bywali na zielonej szkole w Pogorzelicy 
w ośrodku wypoczynkowym ,,Familijni”. 
Podczas pobytu odbywały się piesze wy-
cieczki wzdłuż wybrzeża oraz najbliższej 
okolicy. Uczniowie uczestniczyli w dysko-
tekach, grach i zabawach na plaży, placu 
zabaw i boiskach sportowych w pobli-
żu ośrodka wypoczynkowego. Ponadto 
uczniowie byli na wycieczce w Kołobrzegu 
(zwiedzali port i starówkę). Uczestniczyli w 
imprezie pirackiej oraz w rejsie statkiem. 
Brali udział w wycieczce kolejką wąskoto-
rową na trasie Niechorze – Trzęsacz. Zwie-
dzali Muzeum Multimedialne w Trzęsaczu, 
latarnię morską oraz Park Miniatur. Ponad-
to korzystali z  Aquaparku z podgrzewaną 
wodą oraz  z parku linowo-siatkowego.

Wspólny wyjazd bardziej zintegrował ze-
spół klasowy. Uczniowie oprócz zdoby-
wania wiedzy i umiejętności wdrażani byli 
do samodzielności, samokontroli i samo-
oceny. Poznali w toku zajęć swoje mocne 
i słabe strony.
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RYCZÓW Na zielonej szkole

Portugalska przygoda

Uczniowie klasy III przebywali na zielo-
nej szkole w Pogorzelicy, uzdrowiskowej, 
nadmorskiej miejscowości leżącej w gmi-
nie Rewal.
Był to bardzo intensywnie i aktywnie 
spędzony czas, wypełniony wycieczkami, 
spacerami, zabawami, konkursami i za-
jęciami z animatorami. Już w pierwszych 
dniach pobytu uczestniczyliśmy w dwóch 
całodziennych wycieczkach. Pierwsza z 
nich, do Kołobrzegu, rozpoczęła się rej-
sem statkiem „Pirat” po morzu. Następ-
nie przewodnik oprowadził nas po por-
cie, gdzie podziwialiśmy statki, latarnię, 
pomnik Zaślubin Polski z Morzem. Po 
przejściu do centrum miasta zwiedzaliśmy 
Bazylikę konkatedralną Wniebowzięcia 
NMP, Muzeum Oręża Polskiego i Ratusz. 
Trasa kolejnej wycieczki wiodła przez Wo-
liński Park Narodowy. Program obejmo-
wał zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego 
WPN, poznanie historii zabytkowego ko-
ściółka w Trzęsaczu oraz Jeziora Turkuso-

wego. Kilka godzin spędziliśmy w Między-
zdrojach, był spacer Aleją Gwiazd, wejście 
na molo i sesja zdjęciowa w Muzeum Figur 
Woskowych. Odbyliśmy również pieszą 
wycieczkę do Niechorza. Tam wspinaliśmy 
się na wieżę widokową latarni morskiej. 
Bardzo ciekawym doświadczeniem było 
spotkanie ze swobodnie latającymi moty-
lami egzotycznymi podczas wizyty w Mo-
tylarni. Każdego dnia staraliśmy się choć 
trochę czasu spędzić nad morzem. Space-
ry brzegiem morza, gry i zabawy na plaży 
dodawały nam energii i miały cudowny 
wpływ na nasze samopoczucie. Na plaży 
odbyły się również Neptunalia czyli chrzty 
morskie.
Na terenie ośrodka „Familijni” mogliśmy 
korzystać z boiska do siatkówki, placów 
zabaw, minigolfa, parku linowo- siatko-
wego, dmuchańców, Bawilandii. Bardzo 
atrakcyjne okazały się zajęcia na basenie. 
Wielokrotnie podczas naszego pobytu 
korzystaliśmy z kompleksu basenowego 
ze zjeżdżalniami i spray parkiem. Podczas 
dyskotek, ogniska z kiełbaskami, imprez 
typu: Mam talent, Bolek show, Neptunalia 

integrowaliśmy się z kolegami i koleżan-
kami z innych szkół. Uczyliśmy się
zasad zdrowej rywalizacji biorąc udział w 
grach zespołowych i konkursach, m.in. 
omnibus, rzeźby z piasku, opowiadania 
legend morskich, karaoke.
To był bardzo udany wyjazd, a wspólnie 
spędzone chwile na długo pozostaną w 
naszej pamięci.

W dniach 6-10 czerwca pięcioro uczniów naszej szkoły pod 
opieką nauczycieli Katarzyny Podsiadło oraz Justyny Zieliń-
skiej wzięło udział w międzynarodowej wymianie w ramach 
programu Erasmus +, podczas którego realizowaliśmy projekt 
„W kręgu kultury” Zgodnie z założonymi celami uczestnicy 
projektu poznawali kulturę portugalską, system edukacji oraz 
szlifowali swoje umiejętności językowe. Najważniejszym mo-
mentem była wizyta w szkole, podczas której nasi uczniowie 
przedstawili prezentację dotyczącą Polski, naszej kultury, zna-
nych osobistości. Ponieważ szkoła znajduje się na ulicy Jana 
Pawła II, nie zbrakło oczywiście informacji o  naszym papieżu, 
chociaż słuchacze kojarzyli gównie postać Roberta Lewan-
dowskiego. Prezentacja odbywała się nie tylko przed uczniami 
szkoły w Barcelos, ale również przed grupą Hiszpanów oraz 
inną grupą polską, która w tym czasie realizowała program 
Erasmus+. Jak się okazało uczniowie z Hiszpanii brali już udział 
w wizycie w Polsce i część miejsc, które pokazywaliśmy, było 
im znanych. Wizyta w szkole obejmowała również zwiedzanie 
budynku i możliwość poznania zasad panujących w systemie 
edukacji w Portugalii oraz możliwość spotkania z jej uczniami. 
Poza tym uczestnicy projektu wraz z opiekunami mieli możli-
wość obejrzeć przepiękne miasto Porto, odbyć rejs statkiem, 
odwiedzić miasto Braga, z bramą prowadzącą do starej części, 
która przypomina krakowski Barbakan. W ostatnim dniu odby-
ło się spotkanie uczestników wymiany w willi Casa Do Monte, 
podczas którego był  wspólny grill, zabawy w basenie i dobra 
zabawa. Była też niespodzianka przygotowana przez opiekuna 
naszego projektu ze strony portugalskiej, który przygotował 
tort oraz fajerwerki z okazji urodzin naszej opiekunki. 
Jeden z uczestników wymiany mówi: „Odbywaliśmy też co-
dzienne spacery na plażę nad ocean, gdzie słuchaliśmy szumu 
fal i korzystaliśmy z możliwości kąpieli. To były naprawdę miłe 

chwile, a woda oceanu choć nie była ciepła przysporzyła nam mnó-
stwo dobrej zabawy”.
Za to inna uczestniczka Malwina podsumowuje:  „W Portugalii po-
dobało mi się wiele rzeczy między innymi styl życia Portugalczyków, 
który bardzo różni się od naszego. […] Podobał mi się też tamtejszy 
klimat. Będąc tam spokojnie możemy się wyluzować na plaży przy 
szumie fal Oceanu Atlantyckiego (który swoją drogą bardzo przypadł 
mi do gustu). Dla ludzi, którzy od plażowania wolą zwiedzanie, pole-
cam piękne Porto, klimatyczną Bragę oraz Barcelos. Portugalia zasko-
czyła mnie bardzo pozytywnie, jest to miejsce, do którego na pewno 
kiedyś wrócę”.
Z niecierpliwością czekamy na przyjazd uczniów z Barcelos do naszej 
szkoły. Wtedy to my będziemy mieli okazję zaprezentować im Polskę 
i pochwalić się pięknem naszego kraju. 
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Pobyt uczniów z Hiszpanii w Szkole 
Podstawowej w Ogrodzieńcu 

Wspólne zajęcia, nauka i zabawa to 
dalszy ciąg naszej europejskiej przy-
gody. Hiszpańscy uczniowie zamiesz-
kali razem ze swoimi polskimi przy-
jaciółmi w ich domach. Dla naszych 
gości przygotowaliśmy mnóstwo 
atrakcji: wspólne zajęcia sportowe 
na Orliku, hali sportowej oraz parku 
trampolin, warsztaty taneczne i mu-
zyczne, prezentacje najciekawszych 
miejsc w Polsce, gry terenowe, impre-
zę na Krępie z prażonkami, ognisko z 
kiełbaskami oraz pokaz duchów  na 

zamku w Podzamczu, atrakcje przy-
gotowane przez Dom Kultury z okazji 
Dnia Dziecka, wycieczki do Energy-
landii, Krakowa i kopalni soli w Boch-
ni.
Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego i koordynatorzy projek-
tu Erasmus + składają serdeczne 
podziękowania dla:
Pani Burmistrz Anny Pilarczyk 
za przygotowanie upominków dla 
uczestników Programu Erasmus +
Pana Jerzego Janoski za zaprosze-

nie do zabawy na terenie parku roz-
rywki pod zamkiem Ogrodzieniec
Pani Prezes Katarzyny Oleksy oraz 
pracowników Spółki Zamek za przy-
gotowanie pokazu duchów i ogniska 
na zamku oraz wejście na Górę Birów

Szczególne podziękowania dla ro-
dziców uczniów uczestniczących 
w projekcie Erasmus + za pomoc, 
życzliwość, gościnność, cudowną 
opiekę oraz zaangażowanie w or-
ganizację całego pobytu.

W okresie 30.05-4.06 gościliśmy w naszej szkole grupę 12 uczniów wraz 
z trzema nauczycielami z partnerskiej szkoły Colegio Abad Sola z Gandi 
w Hiszpanii w ramach mobilności grupowej uczniów Programu Erasmus +.  
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Gala – Najlepsi z Najlepszych 2022

21 czerwca odbyła się Gala „Najlepsi z 
Najlepszych 2022”. Impreza jest formą 
ewaluacji pracy Samorządu Uczniow-
skiego SP nr 1 w Ogrodzieńcu w da-
nym roku szkolnym. W czasach przed 
pandemią mieliśmy okazję gościć na 
takich spotkaniach w szkole. Tym razem 
przedstawiciele SU, zaproszeni goście, 
laureaci tytułu Ogroprymus 2022 i ich 
rodzice spotkali się w Sali Lustrzanej 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i 
Sportu w Ogrodzieńcu. Pani Katarzyna 
Romańska-Bujak i opiekunki SU, panie: 
Małgorzata Michalska, Iwona Znami-
rowska i Dorota Piwowarska podsumo-
wały trudny, ale niezwykle ciekawy rok 
szkolny 2021/2022. Przyznano dwana-
ście Certyfikatów potwierdzających 
wyjątkowe osiągnięcia edukacyjne, 
umiejętność kreatywnego działania i 
szczególne zaangażowanie w życie spo-
łeczności uczniowskiej Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Ogrodzieńcu. Statuetki 
„Ogroprymus 2022” otrzymali: Iga 
Skrzypiciel (VIII a), Szymon Szlach-
ta (I a), Magdalena Podsiadło (V b), 
Adam Cichoń (IV a), Lena Gniadek (IV 
b), Karol Dziwisz (V a), Michał Ptaś 

(VII a), Amelia Żak (VIII b), Izabela 
Maciążek (VIII b), Bartosz Pater (VIII 
b), Alexandra Kania (VIII a) i Szymon 
Smok (VIII a). 
Certyfikatami „Przyjaciel Samorządu 
Uczniowskiego 2022” wyróżniono: 
Marysię Selejdak (IIa), Ninę Sadow-
ską (Ib), Nelę Sadowską (Ib), Nadię 
Sadowską (Ib), Adelę Dudę (Ia), San-
drę Dudę (Ia) i Blankę Kowalską (Ia). 
Dziewczynki przygotowały dla laure-

atów i gości kilka piosenek, co nadało 
Gali niezwykłego charakteru. Statuetką 
„Ogroprymusa 2022” wyróżniono także 
Yehora Maryniuka (VII a), który zafa-
scynował wszystkich swoimi uzolnienia-
mi informatycznymi i plastycznymi. 
Na zakończenie spotkania do koleżanek 
z klas młodszych dołączyli starsi kole-
dzy, kandydaci do Młodzieżowej Rady 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec i razem 
ogłosili „czas zasłużonych wakacji”.
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Nawet niepozorne szkolne happe-
ningi mogą stać się źródłem niezwy-
kłych doświadczeń i „szkolnych od-
kryć”. Kilka miesięcy temu Samorząd 
Uczniowski rozpoczął kompletowanie 
materiałów do „Szkolnej Kapsuły Cza-
su”, do której miały trafić prace lite-
rackie i plastyczne na różne tematy. 
Jedna z propozycji konkursowych, za-
tytułowana „Portret dla Potomnych”, 
polegała na wykonaniu autoportretu i 
krótkim przedstawieniu się w taki spo-
sób, by zaciekawić sobą innych -  „ko-
legów z przyszłości”. 

Amelia Żak kończy właśnie klasę 
ósmą. Jest niezwykle subtelną, tak-
towną i sympatyczną nastolatką. 
Nie miałam szczęścia uczyć Amelii i 
przyznam szczerze, że gdyby nie ten 
szkolny konkurs, zapamiętałabym za-
ledwie ładną dziewczynę, która za-
wsze wita nauczyciela miłym uśmie-
chem. Amelia jest pasjonatką jazdy 
konnej, ale i długich samotnych spa-
cerów, podczas których odpoczywa 
od natłoku szkolnych obowiązków. 
Każdą z tych pozornie zwyczajnych 
sytuacji, wypełnia swoją wrażliwością, 
przemyśleniami i refleksjami, które 
potem przenosi na płótno, ponieważ 

Amelia maluje! Czas spędzony przed 
sztlalugą to dla niej coś więcej, niż 
tylko chwile przyjemności i dobrej 
zabawy. To oryginalny sposób pozna-
wania świata, próba zdystansowania 
się do jego szarości i codzienności, to 
sposób opowiedzenia o sobie i swo-
ich emocjach nie słowem, ale obra-
zem, kolorem. 
Amelia marzy o tym, by zostać archi-
tektem. Jestem pewna, że osiągnie 
wymarzony cel, ale to ona zdecydu-
je o tym, czy jej młodzieńcza pasja 
przerodzi się w coś więcej niż tylko 
szkolne wspomnienie, które tafiło do 
Szkolnej Kapsuły Czasu. 
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Młodzi z pasją – Bartosz Pater 

Sukcesy edukacyjne uczniów napawa-
ją nas szczególną dumą, bo szkoła jest 
przecież po to, by uczyć, wyposażać 
uczniów w wiedzę i umiejętności, które 
może kiedyś pozwolą spełnić młodzień-
cze marzenie, ułatwią realizację życio-
wych planów i ambicji. „Kim chciałbyś 
zostać, gdy dorośniesz?” – pytamy mło-
dych ludzi, a ich odpowiedzi, nas doro-
słych, nieraz dziwią, często zaskakują. 
Bartosz od najmłodszych lat zafascyno-
wany jest komputerami i wszystkim, co 
ich dotyczy. Szybko jednak zrozumiał, 
że „komputery” to nie tylko zabawa, ale 
i konkretna wiedza, że jego hobby wy-
maga podniesienia kompetencji z ma-
tematyki, która była kiedyś jego piętą 
Achillesa. Ale jeśli ma się sprecyzowany 
cel - studia na politechnice i marzenie, 
by zostać uznanym programistą, sła-
bości pokonuje się znacznie sprawniej. 
Gdy, jak sam mówi: „przyłożył się” do 
nauki, na efekty nie trzeba było długo 
czekać. Oceny celujące, którymi nagra-
dzano jego pracę, były miłym zasko-
czeniem po latach narzekania na „pro-
blemy z matematyką”. A fizyka? „Tak 
trochę przez przypadek, bo przecież 
związana jest z matematyką”- uśmiecha 
się tegoroczny laureat Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Fizyki. 
Bartosz pragnie kontynuować naukę w 
II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu 
w klasie o profilu matematyczno-fizycz-
nym. Tytuł laureata konkursu przedmio-
towego zapewnia mu miejsce w wyma-
rzonej szkole i klasie, daje możliwość 
rozwijanie swoich zainteresowań i pasji, 
które zaczęły się przecież tak niewinnie 
- od dziecięcej zabawy. Jestem pewna, 
że tegoroczna wygrana jest zaledwie 
początkiem kolejnych sukcesów i tytu-
łów, po które już wkrótce sięgnie Bar-
tosz, bo pracowitość, sumienność i upór 
najtrafniej charakteryzują Bartka, który z 
uśmiechem powtarza za Konfucjuszem: 
„Ucz się tak, jakbyś niczego jeszcze nie 
osiągnął, i lękaj się, byś nie stracił tego, 
co już osiągnąłeś”. 
Na zdjęciach: Bartosz przyjmuje gra-
tulacje od pani dyrektor Katarzyny Ro-
mańskiej-Bujak i swojej nauczycielki fi-
zyki, pani Doroty Czaplickiej.
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EDUKACJA NAGRODY 
BURMISTRZA 

Joanna Piwowarczyk

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu:
Wiktoria Zając 
Bartosz Pater 
Szymon Smok 
Iga Skrzypiciel 
Alexandra Kania 

Szkoła Podstawowa w Gieble:
Natalia Białkowska 

Szkoła Podstawowa w Ryczowie:
Martyna Jaśko

Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Podzamczu:
Emilia Podsiadło

Nagrodzonym uczniom gratulujemy bardzo dobrych wy-
ników w nauce, życzymy dalszych sukcesów i realizacji za-
mierzonych celów.

Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
za wybitne osiągnięcia  

w nauce dla uczniów klas ósmych:
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Rok szkolny w gminie Ogrodzieniec zakończony. Uczniowie pożegnali swoich kolegów i nauczycieli – uczniowie 
klas ósmych to już absolwenci, którzy od września rozpoczną naukę w szkołach ponadpodstawowych. Natomiast 
młodsi uczniowie po wakacjach powrócą do swoich szkół. Życzymy wszystkim udanych i beztroskich wakacji!

Starszaki z ogrodzienieckiego Przed-
szkola pożegnały się ze swoimi ko-
leżankami i kolegami i  wychowaw-
czyniami – po wakacjach pójdą już 
do szkoły. Były wsytępy artystyczne 
– wiersze, tańce, piosenki i podzię-
kowania. Przedszkolaków odwiedziła 
Pani Burmistrz Anna Pilarczyk, która 
razem z Panią Dyrektor Magdaleną 
Grzebieluch wręczyła dzieciom dy-
plomy i upominki i życzyła radosnych 
wakacji.

EDUKACJA Uczniowie pożegnali szkołę 

Zakończenie roku szkolnego w Przedszkolu w Ogrodzieńcu 

Joanna Piwowarczyk
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Przedsiębiorstwo Komunalne
Ogrodzieniec Sp. z o.o.

Szczegółowa oferta na www.pkogrodzieniec.pl

KONTAKT
Plac Wolności 42 w Ogrodzieńcu 

w godz 6:00 do 14:00.
tel. 32 67 32 081 

Kontakt w sprawie zamówień  usługi 
733 777 235

e-mail: odpady@pkogrodzieniec.pl
Zgłaszanie wodomierza

Poprzez stronę: www.pkogrodzieniec.pl
Telefonicznie: 32 67 32 081

Mailowo: w.turlej@ogrodzieniec.pl
Kasa czynna

poniedziałki, środy i piątki
8.00-12.00 (przerwa 10.00 -10.15)

Zgłaszanie awarii:
32 6732081, 503 133 467, 500 113 999, 

516 047 017 
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Rok akademicki zakończonyUTW
Marta Bejgier-Karcz

W czwartkowe słoneczne popołudnie, 23 czerwca br. zakończyliśmy IX już rok akademicki 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu.

Punktualnie o 16.30 w sali lustrzanej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu rozpoczęła się dłu-
go wyczekiwana uroczystość. W imieniu Dyrektora M-GOKiS w Ogrodzieńcu, a zarazem gospodarza spotkań Karoliny 
Matuszewskiej prowadząca i koordynator UTW Beata Stypa – Rus powitała gości: Radną Powiatową, Sekretarza Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec i przede wszystkim Starostę UTW  Marię Milejską, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
Małgorzatę Janoskę wraz z Radnymi w osobach Bożeny Bednarz, Ilony Guzik, Elżbiety Stanek i Stanisława Smętka, re-
prezentanta władz Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej dr hab. Marka Walancika Prof. Akademii WSB, Raisę Misztelę 
finalistkę popularnego programu talent show THE VOICE SENIOR, Dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Ogrodzieńcu Annę Lipkę, Dyrektora Gminnego Żłobka JURAJSKIE MALUSZKI Marzenę Kowalczyk, Dyrektora Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu Dorotę Słodek oraz koordynatora Uniwersytetów Trzeciego Wieku Akademii WSB 
Annę Urbańczyk. Jednak w tym dniu najważniejsi byli słuchacze, którzy z rąk władz samorządowych i przedstawicieli Aka-
demii WSB odebrali pamiątkowe dyplomy i specjalnie przygotowane na ta okazję ręcznie malowane kubki. 
Ponadto Organizatorzy przygotowali nagrody specjalne:
„za przygotowanie i prowadzenie zajęć” oraz „za osobiste zaangażowanie i pomoc w organizowaniu działań UTW”. 
 Po części oficjalnej rozpoczął się minirecital pt. „Życie zaczyna się po 60- ce” w wykonaniu Raisy Miszteli. Fina-
listki talent show THE VOICE POLAND. Możemy zdradzić, że pani Raisa udzieliła nam krótkiego wywiadu, który ukaże się 
na łamach Gazety Ogrodzienieckiej. Występ został nagrodzony gromkimi brawami i nie obyło się oczywiście bez bisów. 
Pani Raisa zabrała wszystkich uczestników w niezwykłą muzyczna podróż od Ukrainy po Polskę.  
Ale na tym nie koniec atrakcji dla naszych gości i słuchaczy. Na scenie wystąpiła sekcja literacka pod czujnym okiem pani 
Marianny Guzik w składzie: Jadwiga Miśta, Marianna Guzik, Alfreda Radke i Ewa Pilarska, która zaprezentowała wiersze 
pana Mariana Witczaka. Sekcja przygotowała również muzyczno – literacką niespodziankę w postaci występu pana An-
drzeja Kaima – instruktora M-GOKiS, który zaśpiewał do autorskiej melodii tekst naszego lokalnego poety pana Mariana 
Witczaka pt.”KOCUROWO”. Wykonanie spotkało się  z wielkim aplauzem publiczności. Kolejnym punktem programu 
był występ sekcji wokalnej prowadzonej przez panią Henrykę Laskowską-Sołtysik w składzie: Anna Rozlach, Bożena 
Matysek, Alicja Mieszczanek, Wanda Nowak, Henryka Laskowska-Sołtysik, Barbara Bernatek, Gizela Urbańczyk i Anna 
Sarecka. Zespół swoim repertuarem przeniósł nas w wakacyjny klimat. Tak rytmiczne i znane utwory skłoniły publiczność 
by wraz z zespołem wspólnie zaśpiewać. Cały program sekcji wokalnej wywołał uśmiech na twarzach naszych słuchaczy. 
Zwieńczeniem wydarzenia był występ zespołu, który powstał niemalże spontanicznie na potrzeby koncertu z okazji Dnia 
Seniora 2019, który odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach. Ciepło przyjęty występ skłonił wykonawców do 
kontynuacji przedsięwzięcia. „Trio Mio Amore” dla naszych słuchaczy przygotował wiązankę piosenek popularno–roz-
rywkowych. 
Na zakończenie uroczystości organizatorzy przygotowali słodki poczęstunek, podczas którego nie milkły wspomnienia i 
wrażenia z samej uroczystości i minionego roku. Dziękujemy Wam że Jesteście i już dziś zapraszamy Was na kolejny rok 
akademicki tuż po wakacjach. Życzymy Wam dużo zdrowia, wspaniałej pogody, odpoczynku i mnóstwa wrażeń. Tylko 
proszę o Nas pamiętać widzimy się już w październiku.
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WIĘŹBY DACHOWEWIĘŹBY DACHOWE
TARCICATARCICA

-PŁYTY GK, PROFILE
-FARBY
-ART. METALOWE
-ART.GOSPODARSTWA DOMOWEGO
-ART.WODNO-KANALIZACYJNE
-PIASEK, GRYS, SZLAKA, KAMIEŃ

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
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Twoją
REKLAMĘ

ZAKŁAD POGRZEBOWY

C H A R O N
JAROSŁAW LIBERSKI – ADMINISTRATOR CMENTARZA W OGRODZIEŃCU

TEL. CAŁODOBOWY
602 106 837
32 67 32 451

OGRODZIENIEC, UL. PADEREWSKIEGO 4,
UL. CMENTARNA 2

NAGROBKI GRANITOWE



41gazetagazeta
OGRODZIENIECKA

1 stycznia 2023 - 50 lat 
ODZYSKANIA PRAW MIEJSKICH - OGRODZIENIEC 1973 - 2023

50
LAT

RE
KL

AM
A

tel. 32 672 37 12
Zawiercie

ul. Paderewskiego 112 a

Pon.-Pt.: 7.00 - 19.00   sobota 7.00-14.00

GMINNE KRAJOBRAZY
Edmund Bednarz

Oto kilka kolejnych zdjęć okolic Zamku Ogrodzienieckie-
go w Podzamczu w latach 1928-33, które można znaleźć  
w zasobach NarodowegoArchiwum Cyfrowego. 

Aplikacja mobilna - 
Gmina Ogrodzieniec

Zapraszamy do korzystania z aplikacji 
„Gmina Ogrodzieniec” dostępnej na 
telefony z systemami android i iOS. 
Prosta w obsłudze - zawsze dostępna 
i funkcjonalna
W aplikacji użytkownicy znajdą naj-
ważniejsze informacje związane z 
Gminą Ogrodzieniec. 
Mieszkańcy w jednym miejscu znajdą 
informacje o urzędzie miasta, sołec-
twach jak innych podmiotach działają-
cych na terenie gminy jak na przykład 
przedsiębiorstwo komunalne.
Mieszkańcy znajdą również wszelkie 
informacje związane z gospodarką 
komunalną. Aplikacja przypomni o 
terminie odbioru odpadów komunal-
nych oraz pomoże w codziennej ich 
segregacji.
W aplikacji znajdą się również infor-
macje o atrakcjach turystycznych znaj-
dujących się na terenie gminy.

Narodowe Archiwum Cyfrowe gromadzi, opracowuje oraz konserwuje fotografie, nagrania dźwiękowe oraz filmy, które 
wchodzą w skład państwowego zasobu archiwalnego. W zasobie archiwum znajduje się ponad 15 milionów zdjęć od 
lat czterdziestych XIX wieku aż po czasy współczesne. Część materiałów archiwalnych zgromadzonych w NAC została 
zdigitalizowana i jest dostępna w Internecie. Z naszej okolicy najwięcej archiwalnych fotografii poświęconych jest wido-
kowi Zamku Ogrodzienieckiego oraz jego okolicy.
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Wywiad z Marianną Kochanowską – 
mistrzynią filcowania i rękodzieła

WYWIAD GAZETY

Pani Marianna jest rodowitą „kocurką”, uro-
dziła się i wychowała w Ogrodzieńcu, cho-
ciaż aktualnie mieszka i pracuje w Krakowie. 
Z wykształcenia jest informatykiem, chociaż 
nie ta profesja decyduje o jej pasjach i za-
interesowaniach. Pani Marianna jest osobą 
o wyjątkowej wrażliwości estetycznej i to 
właśnie ta cecha miała wpływ na wybór jej 
drogi życiowej. „Marysiowe Misie” to autor-
ski projekt, który stworzyła pani Marianna, 
wykorzystując swoją fascynację ... filcowa-
niem. Jej prace zostały zauważone i zapre-
zentowane w audycji Telewizji Regionalnej 
Kraków oraz w popularnym programie śnia-
daniowym „Dzień Dobry TVN”. „Cudeńka” 
tworzone przez panią Mariannę zyskują co-
raz to nowych entuzjastów nie tylko w Pol-
sce, ale także w Niemczech i Hiszpanii.  Z 
prawdziwą dumą prezentujemy niektóre z  
prac pani Marianny, wierząc, że zachwycą 
one także naszych Czytelników.

Pani Marianna o sobie:
„Odkąd pamiętam uwielbiałam rysować. 
Mam jeszcze swoją teczkę z pracami z przed-
szkola, super je teraz przeglądać. Dobrze, 
że w podstawówce w Ogrodzieńcu mieliśmy 
plastykę. Dla mnie to były świetne zajęcia, 
ale szkoda że kiedyś było mało zajęć pozasz-
kolnych, bo trudno było zorganizować coś 
sobie samej w domu.
Studiując informatykę myślałam, że trochę 
inaczej potoczą się moje sprawy związane z 
pracą, ale to chyba jednak nie było to. Gdy 
przez dłuższy czas szukałam jakiegoś zajęcia, 
postanowiłam spróbować rękodzieła – ro-
bienia na drutach i szydełkowania , ale jakoś 
nic mnie szczególnie nie porwało. Kiedyś 
trafiłam na wzmianki o filcowaniu, w Polsce 
nie było ono wtedy jeszcze popularne. Ku-
piłam swoje pierwsze igły (ze specjalnymi 
zadziorkami), gąbkę, wełnę i spróbowałam. 
Okazało się, że to zajęcie dla mnie!
Zaczynałam od małych myszek i szczurków. 
Na początku były to prezenty dla rodziny 
i bliskich, ale to wystarczyło, by dalej się 
rozwijać i działać. Tak powstały Marysiowe 
Misie. Teraz najczęściej robię miniaturki do-
mowych pupili, szczególnie piesków. Często 
właściciele chcą mieć figurkę wyglądającą 

jak ich kochany zwierzak, a 
czasem chcą mieć pamiątkę 
po małych przyjaciołach, któ-
rych już z nimi nie ma. Najtrud-
niejszym etapem pracy jest 
wykończenie, kiedy figurka 
nabiera ostatecznego wyrazu i 
cech charakterystycznych mo-
dela.
Jedna figurka powstaje od 
trzech dni do tygodnia i pracu-
ję nad nią 6-10 godzin dzien-
nie. Najwięcej uwagi trzeba 
poświęcić na wykończenie, ale 
też na odpowiednie ułożenie 
szkieletu z drutu i owinięcie 
go wełną. Dopóki nie wyślę fi-
gurki do klienta, cały czas coś 
w niej poprawiam, coś doci-
nam, dokładam, dopracowuję 
szczegóły. Ale cały trud rekom-
pensują wiadomości, które 
dostaję od właścicieli, zdjęcia 
figurek z pupilami, czasem ich 

Marta Lipka

reakcje (właścicieli i zwierzaków). Niektórzy reagują bardzo 
emocjonalnie, szczególnie, gdy modelem był przyjaciel, za 
którym tęsknią.
Pieski i kotki mają zwykle około 12-14 cm, to mój taki stan-
dardowy wymiar. Oczywiście, wielkość figurek może być 
trochę inna, bo jak to rękodzieło, nigdy dwie figurki nie 
wyjdą takie same. Cieszę się, że moje prace są dobrze od-
bierane, a moja mała firma jest już rozpoznawalna. Z nie-
cierpliwośą czekam na nowe wyzwania, które przyniosą mi 
moje Marysiowe Misie”.
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KONDOLENCJE

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
dla Pani

Marty Maciążek
Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

z powodu śmierci

MAMY
składają 

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec  Anna Pilarczyk
W imieniu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Janoska
Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec  Maria Milejska

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu

 Pani Marcie Maciążek
Kierownikowi Referatu Spraw 

Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
oraz Rodzinie i Bliskim

 z głębi serc płynące wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

 MAMY
 składają

Dyrektorzy i Pracownicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  

i Sportu w Ogrodzieńcu

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Ogrodzieńcu

Z przykrością informujemy, że zmarła 

Jadwiga Kowalczyk
Członkini Zespołu Seniorzy z Ogrodzieńca

Rodzinie i Najbliższym zmarłej
wyrazy głębokiego współczucia składają 

Koleżanki i Koledzy z Zespołu Seniorzy 
z Ogrodzieńca

Dyrektor i Pracownicy 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 

w Ogrodzieńcu

Z głębi serca płynące wyrazy współczucia
dla Bożeny Feliszewskiej

z powodu śmierci

Mamy
składają

dyrektor  i pracownicy
Miejsko-Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
dla Rodziny i Bliskich

z powodu śmierci

Jadwigi Kowalczyk
Członkini Zespołu Seniorzy z Ogrodzieńca

składają:
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anna Pilarczyk

W imieniu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Przewodnicząca Małgorzata Janoska

Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Maria Milejska

Z głębi serca płynące wyrazy współczucia i żalu
dla Żony, Synów i Rodziny

śp. Henryka Pandla
kondolencje składa

Zarząd Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Koło w Ogrodzieńcu
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Miejsko-Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze OSP 
w Gminie Ogrodzieniec zakończone 

OSP
Iwona Rajca

Zdjęcia: Marta Bejgier-Karcz

Drużyny rywalizowały o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec Anny Pilarczyk oraz o Pu-
char Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu. 
Ile było emocji, atrakcji i wrażeń. 
Partnerami naszego wydarzenia 
były: Gmina Ogrodzieniec, Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Ogrodzieńcu, Przedsiębiorstwo 
Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o., 
„Zamek” Sp. z o.o., Jura Rescue 
Team i OSP Marciszów. 

Poza strażackimi zmaganiami tj.: bieg 
sztafetowy, ćwiczenia bojowe, musztra 
czy konkurencje dodatkowe jak: rzut 
gumowcem na odległość czy prze-
lewanie wody na odległość, można 
było skorzystać z licznych piknikowych 
rozrywek. M-GOKiS w Ogrodzieńcu 
zapewnił dodatkowe atrakcje dla naj-
młodszych widzów jak: zamek dmu-
chany, mobilny plac zabaw, watę i po-
pcorn, tematyczne malowanie twarzy, 
konkurs plastyczny pt. „Bezpieczne 
wakacje” oraz występy Zespołu Mażo-
retek „Fantazja” i formacji Tańca No-
woczesnego, a także występ Zespołu 
Muzycznego „Virtual” na zakończenie 
zawodów. Koło Gospodyń Wiejskich 
w Mokrusie „Mokrusianki” częstowa-
ły przepysznymi ciastami, chlebem ze 
smalcem. Przez cały czas towarzyszy-
ła nam Orkiestra Dęta OSP w Gieble. 
Wydarzenie wsparło wiele osób wiel-
kiego serca.
 
Całość rozpoczął przemarsz drużyn 
wraz z Orkiestrą i Mażoretkami spod 
remizy na boisko sportowe, gdzie od-
bywały się strażackie zmagania. Go-
ście zaproszeni nieśli flagę herbową. 
Zawody odbyły się w ceremoniale 
strażackim, uroczyście przy dźwiękach 
hymnu państwowego została wcią-
gnięta flaga na maszt. Poczet flagowy 
tworzyli druhowie: flagowy Zbigniew 
Latacz i towarzyszący mu Michał Wę-
glarz i Dawid Kosowski.
Oficjalnego otwarcia zawodów do-
konała pani Maria Milejska, Członek 
Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-
-Gminnego Związku OSP RP w Ogro-
dzieńcu, Sekretarz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec.

Dowódcą drużyn był druh Szymon Ceglarski, Wiceprezes Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Ogrodzieńcu, który złożył raport druho-
wi Henrykowi Karczowi, Komendantowi Miejsko-Gminnemu Związku OSP RP 
w Ogrodzieńcu oraz prowadził część dotyczącą strażackich konkurencji. Pro-
wadzącą część oficjalną była druhna Iwona Rajca, Sekretarz Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Ogrodzieńcu.
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Wyniki w kategorii seniorów – męskie drużyny pożarnicze 
(bieg sztafetowy i ćwiczenia bojowe) przedstawiają się na-
stępująco:
I miejsce – OSP w Ogrodzieńcu (114,02),
II miejsce – OSP w Ryczowie-Kolonii (116,25),
III miejsce – OSP w Kiełkowicach (117,80).
Pozostali uczestnicy: OSP w Gulzowie, OSP w Ryczowie, 
OSP w Podzamczu, OSP w Gieble i OSP w Mokrusie.
 
Wyniki w kategorii drużyn dziecięcych:
I miejsce – drużyna dziecięca OSP w Gulzowie.
 
Zwycięzcy w kategorii musztra:
I miejsce ex aequo – OSP Mokrus, OSP Kiełkowice, 
OSP Ryczów-Kolonia,
II miejsce – OSP Podzamcze,
III miejsce – OSP Ogrodzieniec.
Pozostałe drużyny: OSP Ryczów, OSP Giebło i OSP Gul-
zów.
 
Strażackie konkurencje oceniała Komisja Sędziowska po-
wołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Zawierciu w składzie: kapitan Karol Skorupa 
- sędzia główny, aspirant Michał Pucek, młodszy aspirant 
Mateusz Michalik, starszy ogniomistrz Dawid Małoszewski, 
młodszy ogniomistrz Michał Gała, sekcyjny Maciej Bed-
narz, Daria Dziadczyk.
 
W konkurencjach dodatkowych zwyciężyli:
„Rzut gumowcem na odległość”: I miejsce – OSP w Ry-
czowie-Kolonii, II miejsce – OSP w Ryczowie i III miej-
sce – OSP w Gulzowie.

„Przelewanie wody na odległość”: I miejsce – OSP w 
Kiełkowicach, II miejsce – OSP w Ryczowie i III miejsce 
– OSP w Gulzowie.
 
Uroczystej dekoracji strażaków medalami, wręczenia pu-
charów, dyplomów i nagród dokonali: Waldemar Andzel, 
Poseł na Sejm RP; Maria Milejska, Sekretarz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec; Zbigniew Fabiańczyk i Michał Kusiak, Wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu; Radni 
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu oraz druh Henryk Karcz, Ko-
mendant Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Ogrodzień-
cu.
 
Szczególnym akcentem strażackich uroczystości jest mo-
ment wręczania odznaczeń. Podczas zawodów gminną 
odznaką „Za Zasługi Dla Pożarnictwa Gminy Ogrodzie-
niec” uhonorowano firmy wspierające strażackie działania. 
Wśród wyróżnionych znaleźli się: Wojciech Jaśko KORDES 
Firma Budowlana – Ryczów-Kolonia, Michał Półkoszek 
PHU RENIMEX – Ryczów, Magdalena Wałek Przedsiębior-
stwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ARKADIA – Ogro-
dzieniec, Szczepan Plutka Przedsiębiorstwo Konstrukcyj-
no-Budowlane – Podzamcze.
 
Gratulujemy zwycięzcom! Gratulujemy odznaczonym! 
Dziękujemy za udział! Do zobaczenia na kolejnych zawo-
dach!
 
Ze strażackim pozdrowieniem
druhna Iwona Rajca
 
Giebło, 2 lipca 2022r.
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Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu
 Sezon na Zamku Ogrodzienieckim rozpoczął się smakowi-
cie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się organizowane pierwszy 
raz na zamku Mistrzostwa Polski w Grillowaniu Steków. 15 maja 
przedzamcze pachniało grillowanym stekiem i burgerami. Odby-
wały się zawody i konkursy, a także degustacja potraw przygoto-
wanych przez najlepszych Polskich Grillmasterów. Całość imprezy 
miała na celu spędzenie wspólnego czasu z całymi rodzinami oraz 
przybliżenie tajników kuchni grillowej oraz grillowania, tak by stek, 
big burger lub danie vege prosto z grilla było idealnie. Planowana 
jest kolejna edycja tego aromatycznego wydarzenia, na które już 
dziś serdecznie zapraszamy.
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Zamek Ogrodzieniecki 
w Podzamczu
Dzień Dziecka

 5 czerwca 2022 na Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu 
odbył się Dzień Dziecka z PZŁ. Dla dzieci przygotowane zo-
stały stanowiska animacyjne, konkursy oraz pokazy lotów 
ptaków drapieżnych. Po południu odbyła się również Aka-
demia Małego Rycerza. Rycerze z zamku zorganizowali dla 
dzieci zajęcia takie jak: strzelanie z łuku, rzut włócznią, walki 
na miecze sportowe, rzuty toporami, gry i zabawy plebejskie.
Oczywiście całość imprezy miała szczytny cel – kwestowali-
śmy dla Niny Kudeli (fundacja SERCA DLA MALUSZKA). 
Patronatem wydarzenie objęła Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec - Anna Pilarczyk.

7 czerwca 2022 mieliśmy okazje być współgo-
spodarzem wręczenia nagród w ramach konkursu 
„Zielona Pracownia” organizowanego przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. Zielone pracownie powsta-
ną w 70 szkołach województwa Śląskiego, wśród 
nich jest Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz 
w Podzamczu. Celem programu jest  utworze-
nie pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, 
biologicznych, ekologicznych, geograficznych, 
chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 
4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich.
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Kalendarz wydarzeń 
na najbliższe miesiące 

Zamek Ogrodzieniecki 
TARGI

sierpień

5 sierpnia - Wieczór z Duchami 
6 sierpnia - Święto Gminy Ogrodzieniec 
7 sierpnia - Pokaz Mody Historycznej 
12 sierpnia - Wieczór z Duchami 
13 sierpnia - Pokazy Rycerskie oraz Wieczór z Duchami 
14 sierpnia - Gry i zabawy plebejskie z rycerzami 
15 sierpnia - Pokazy Konne 
19 sierpnia - Wieczór z Duchami oraz „Dotknij Nieba 
     z Grodu na Górze Birów” - 
     Noc Spadających Gwiazd 
20 sierpnia - XXIII Międzynarodowy Turniej Rycerski 
21 sierpnia - XXIII Międzynarodowy Turniej Rycerski 
26 sierpnia - Wieczór z Duchami 
27 sierpnia - Baloniada oraz Ognisko z Jaskiniowcem na  

     Birowie i Wieczór z Duchami 
28 sierpnia - Niedziela z przewodnikiem

wrzesień

2 września - Wieczór z Duchami 
16 września - Wieczór z Duchami - Juromania 
17 września - Juromania oraz zawody triathlonowe 
18 września - Juromania

W drugi weekend czerwca ( 11 i 12.06.) w Chorzowie odbyły 
się Targi - Atrakcje Regionów. Zamek Ogrodzieniec repre-
zentowały Duchy – Skarbimir, Witysława i Anzelm. To właśnie 
one przyciągały największą uwagę wśród turystów, którzy 
dopytywali na temat Wieczorów z Duchami, oraz na temat 
wydarzeń organizowanych w tym sezonie na zamku. Podczas 
tego eventu rozdawane były kalendarze imprez oraz ulotki z 
informacjami. Ci, którzy poprawnie odpowiedzieli na trudne 
pytania dotyczące historii Zamku, mieli możliwość wybicia 
pamiątkowej monety.

Zapraszamy do Restauracji Bonera 
w Zamkowym Gościńcu pod Lilijką. 

W każdą sobotę i niedzielę w godzinach od 12:00 do 20:00 
oferujemy domowe obiady. 

Restauracja Bonera to także miejsce gdzie można 
zorganizować przyjęcie okolicznościowe.

42-440 Podzamcze, ul. Wojska Polskiego 21    Tel: 32 67 32 145    www.podlilijka.pl
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JURAJSKI
FESTIWAL
GRZYBÓW 

28 SIERPNIA 
2022R. 
10:00 - 17:00

OŚRODEK 
REKREACYJNO-
WYPOCZYNKOWY

,,KRĘPA" W OGRODZIEŃCU

M i a s t o  i  G m i n a

O g r o d z i e n i e c

Honorowy Patronat
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

ŚWIĘTO GMINY

OgrodzieniecOgrodzieniec
20222022

5-6 sierpnia 2022 r.
5 sierpnia 2022 r.

Plac Wolności w Ogrodzieńcu

14.00 – 18.00 - „Z kulturą przez świat” 
– stanowiska symbolizujące wybrane  

kontynenty ŚWIAT W PIGUŁCE  
- zabawy, gry, konkurencje. 

Tym razem odwiedzimy Afrykę i Australię. Przyjdź i poznaj 
ciekawe informacje o kulturze, tradycjach, obyczajach, 

znanych ludziach, sportach narodowych, zabytkach, 
zwierzętach i wielu innych atrakcjach naszego ŚWIATA!

17.00 – oficjalne rozpoczęcie imprezy
ok. 17.20 – występy lokalnych artystów na 

czele z Zespołem Mażoretek ,,Fantazja”  
i orkiestrami

ok. 19.00 – BARTEK WRONA z Zespołem
ok. 20.30 – zabawa taneczna

ok. 23.30 – zakończenie imprezy

6 sierpnia 2022 r. 
Kościół Parafialny w Ogrodzieńcu 

11.30 - Msza św. odpustowa

PRZEDZAMCZE Zamku Ogrodzienieckiego
16.00 - formowanie korowodu 

na Placu Jurajskim w Podzamczu
16.15 - pochód uczestników w kierunku  
Przedzamcza Zamku Ogrodzienieckiego
16.30 - oficjalne rozpoczęcie imprezy

17.15 - występ Zespołu DOC
18.45 - koncert Zespołu PIERSI
20.30 - koncert Zespołu Feel

22.00 - pokaz animacji laserowych
22.15 - zakończenie wydarzenia

W następnym numerze „GO”: 
- Relacja z obchodów Święta Gminy Ogrodzieniec.
- Tężnia solankowa na osiedlu budynków wielorodzinnych przy ul. J. Sło-

wackiego w Ogrodzieńcu. Informacja o realizacji projektu.
-„Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z bu-

dynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzie-
niec” - aktualna sytuacja realizacji zadania.

- Dzikie wysypiska śmieci - problem, który powinniśmy rozwiązać!

- Młodzieżowa Rada Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 
- Rada Seniorów Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 
- Jurajski Uniwersytet Ludowy. 
- Sołeckie wakacje w Kiełkowicach.
- Podsumowanie akcji „Wakacje z Kulturą”.
- Wystawa malarstwa.
- Realizacja projektów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu  

w Ogrodzieńcu.
- Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2022 - konkurs
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Raport o stanie Gminy Ogrodzieniec 2021

Szanowni Mieszkańcy
Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Przedstawiamy Państwu Raport o stanie Gminy Ogrodzie-
niec za rok 2021. Jest to już czwarty taki dokument opra-
cowany zgodnie z wprowadzoną przed czteroma laty no-
welizacją ustawy o samorządzie gminnym. Raport zawiera 
roczne sprawozdanie z realizacji inwestycji, programów, po-
lityk, strategii, uchwał przyjętych przez Radę Miejską oraz 
informacje o stanie nieruchomości, gospodarki przestrzen-
nej, edukacji, pomocy społecznej, bezpieczeństwie, a także 
innych działań podejmowanych na rzecz naszej gminy. 

Niniejszy raport umożliwia poznanie wy-
znaczonych kierunków działania i celów, 

a także osiągniętych rezultatów i uzyskanych 
efektów. Jest to jednocześnie obszerne kom-
pendium wiedzy na temat działalności Gminy 
w minionym roku. Zawiera ono w sobie wszyst-
kie przejawy działalności samorządowej, które 
prowadzą do poprawy jakości i bezpieczeń-
stwa życia naszych Mieszkańców. Był to dla nas 
wszystkich trudny rok, pełen obaw i niepew-
ności. Epidemia COVID-19 całkowicie zmie-
niła nasze życie, ograniczając nasze wolności, 
wymuszając dystans społeczny i rezygnację 

z bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. 
Niemniej jednak, pomimo piętrzących się pro-
blemów, wspólnie z Radą Miejską, pracowni-
kami Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec, 
jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami 
gminy staraliśmy się sprostać Państwa wyma-
ganiom i realizować przyjęte założenia.

Gmina wraz z jednostkami podległymi i 
spółkami nieustannie zabiegała i zabiega 

o środki zewnętrzne, które pozwalają realizo-
wać różnorodne inwestycje czy wydarzenia 
kulturalne.

Inwestycje i dofinansowania w 2021r. 

  • Wydatki majątkowe na kwotę – 13.168.466,98 zł
  • Pozyskane dofinansowania na wydatki bieżące i majątkowe – 10.742.039,46 zł
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Raport o stanie Gminy Ogrodzieniec 2021

Przebudowa pomieszczeń budynku 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 

w Ogrodzieńcu

Kompleksowa likwidacja niskiej emisji 
w budynku remizo-świetlicy OSP 

w Ogrodzieńcu

Zadanie realizowane od 2020 r. ( w 2021r. kwota dofinansowa-
nia ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
wyniosła 599 tys. zł ) oraz z RFIL kwota dofinansowania wyniosła 
za rok 2021 – 267 995,31 zł.

Wykonano nową instalację centralnego ogrzewania, ścianę szczytową, pokrycie dachu papą 
termozgrzewalną, pomalowano trzy bramy garażowe, wyłożono kostkę w garażu od strony ul. 
Bzowskiej, założone zostały daszki nad bramami garażowymi od strony ul. Sienkiewicza, uru-
chomiona została kotłownia wraz z całą instalacją c.o., wykonano częściowo nową instalację 
elektryczną. Kwota umowna – 290.000,00 zł brutto
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Raport o stanie Gminy Ogrodzieniec 2021

Przebudowa  drogi gminnej – ul. Słowackiego

Budowa drogi dojazdowej do gruntów  
rolnych od cmentarza w Ogrodzieńcu 

do drogi do Podzmacza 

Zakres prac – rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej  
i chodnika, korytowanie, serwisowanie istniejących studni 
chłonnych, układanie warstw przebudowy, ułożenie krawęż-
nika drogowego i obrzeży chodnikowych, wykonanie na-
wierzchni z kostki brukowej bezfazowej na jezdni i chodniku.

Zakres robót - rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej i gruntowej, korytowanie, układa-
nie warstw podbudowy, ułożenie krawężnika drogowego na odcinku koło cmentarza, wyko-
nanie nawierzchni asfaltowej. 
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Raport o stanie Gminy Ogrodzieniec 2021

Przebudowa dróg gminnych ul. Mostowa, 
Kopernika, Szkolna w Ogrodzieńcu w celu 

poprawy dostępności do centrum administra-
cyjno-kulturalno-oświatowej

Urząd Miasta i Gminy bez barier 

Zadanie realizowane było od 2020 roku i zakończone  
w I kwartale 2021 r. Wartość poniesionych nakładów w 2021 r. 
to kwota 89 996,04 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych w kwocie 13 107,50 zł oraz 76 888,54 zł środ-
ki własne.

Dobudowa windy zewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną.
Kwota umowna: 422 803,36 zł brutto.
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Raport o stanie Gminy Ogrodzieniec 2021

Remont pomieszczeń oraz korytarzy 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu

Zakup Melexa

Zakres prac: demontaż istniejącej posadzki i okładziny ścian, 
wykonanie ognioodpornej okładziny ścian korytarzy, wyko-
nanie nowej posadzki korytarzy i klatki schodowej, wyko-
nanie okładziny ścian z betonu architektonicznego. Kwota 
umowna: 164 969,67 zł brutto.

Gmina Ogrodzieniec zakupiła MELEX w ramach dotacji z 
rezerwy ogólnej budżetu państwa na realizację zadania pn. 
„Zakup pojazdu wolnobieżnego typu MELEX do przewozu 
dzieci na zajęcia wychowania fizycznego w ramach Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego”.
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Raport o stanie Gminy Ogrodzieniec 2021

Pumptrack

Boisko do siatkówki

Zadanie: Rozwój funkcji rekreacyjnej Ośrodka Krępa w Ogro-
dzieńcu w celu promocji aktywnych form wypoczynku i walo-
rów turystycznych Gminy w części I Tor rowerowy PUMPTRACK. 
Kwota umowna: 371 523,96 zł brutto.

Zadanie: Rozwój funkcji rekreacyjnej Ośrodka Krępa w 
Ogrodzieńcu w celu promocji   aktywnych form wypoczynku 
i walorów turystycznych Gminy w części II Boisko do siat-
kówki. Kwota umowna: 108 692,64 zł brutto



56 57gazetagazeta gazetagazeta
OGRODZIENIECKA OGRODZIENIECKA

Raport o stanie Gminy Ogrodzieniec 2021

Rozpoczęcie termomodernizacji trójbudynku

Fotowoltaika

Wykonana została  kotłownia i instalacja centralnego ogrze-
wania, oświetlenie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 
Jednak przy tej inwestycji trafiliśmy na wykonawcę, który nie 
wywiązywał się z terminów wykonywania prac i z uwagi na to 
rozwiązaliśmy z nim umowę. Obecnie jest przygotowywany 
przetarg na dokończenie inwestycji. 
Kwota umowna 1798045,96zł.

Dofinansowanie do wymiany pieca na ekologiczny
W 2021r. Gmina Ogrodzieniec dofinansowała 102 wnioski z budżetu gminy na łączną kwotę 
201.888,08 zł - dotacja z budżetu gminy służąca ograniczeniu niskiej emisji (wymiany pieca na 
ekologiczny).

W 2021 r. trwał nabór uczestników do udziału w projekcie dot. foto-
woltaiki oraz weryfikacja złożonych wniosków - podpisano 237 umów 
z zainteresowanymi mieszkańcami na montaż paneli fotowoltaicznych.  
W projekcie docelowo mogło uczestniczyć 250 właścicieli posesji z terenu 

gminy Ogrodzieniec. Zadanie będzie realizowane do września 2022r. Do 30 grudnia wypłacono 
123 granty na łączną sumę 1.914.288,95zł. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-20.
W 2021r. gmina Ogrodzieniec dofinansowała 43 wnioski na dotację z budżetu gminy na likwidację 
pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest.
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Senior +

Dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Wieloletniego 
„Senior+” na lata 2021-2025– Moduł II w naszej gminie uru-
chomione zostały dwie placówki z myślą o seniorach: w Mo-
krusie powstał Dzienny Dom Senior+ i Klub Senior+ w Ogro-
dzieńcu. Dofinansowanie w wysokości 42 720,00 zł - Dzienny 
Dom Senior+ w Mokrusie, natomiast Klub Senior+ dofinanso-
wanie 22 194,38 zł. 
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WYDARZENIA KULTURALNE 

ŚWIĘTO GMINY OGRODZIENIEC
Ludowa Gala z Jurajskimi Tradycjami

Ogrodzienieckie Serce Jury Bijące Muzyką 

MGOKiS w Ogrodzieńcu pozyskał blisko 307 tys. zł na orga-
nizacje wydarzeń kulturalnych w roku 2021, wśród których 
znalazły się Święto Gminy Ogrodzieniec, a także wydarzenia 
edukacyjne i patriotyczne. 
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WYDARZENIA 
KULTURALNO – EDUKACYJNE
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WYDARZENIA PATRIOTYCZNE

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO
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WYDARZENIA KULTURALNE 
W SOŁECTWACH

Piknik w Gieble

Mokrus -  
Zaproś sąsiada na piknik

Gulzów - 
Święto Gminy w GulzowieRyczów - 

Pod ryczowskimi 
skałami Żelazko - Festyn rodzinny 

– bawmy sie razem 

Rykomania w Kolonii Ryczów

Piknik 
przy altanie 

w Fugasówce

Święto 
ziemniaka 

w Kiełkowicach
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MIKOŁAJKI



62 63gazetagazeta gazetagazeta
OGRODZIENIECKA OGRODZIENIECKA

Raport o stanie Gminy Ogrodzieniec 2021

ZAMKOWA FIESTA BALONOWA 
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PODSUMOWANIE
Kolejny rok zmniejszaliśmy zadłużenie  

zaciągnięte przez poprzednie władze gminy. 

W 2021 roku było to aż 600.000,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów za lata 2018-2021


