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PYTANIE NA ŚNIADANIE 
z Zamku Ogrodzienieckiego

Ryczowianki nagrodzone!
Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu Zespół „Ryczowianki” otrzymał 
nagrodę okolicznościową z funduszu promocji kultury w wysokości 15.000,00 zł. W taki sposób Minister Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński  nagrodził ponad 60 lat działalności Zespołu. 

Rocznica 
Pacyfikacji Ryczowa
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RADA MIEJSKA
Joanna Piwowarczyk

W dniu 9 lutego odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu.  
Ze względu na trwający stan epidemii obrady zostały przeprowadzone  
drogą on-line.

Kolejna sesja online

Jednym z punktów obrad było podjęcie 
uchwał w sprawie ustanowienia herbu i 
flagi Gminy Ogrodzieniec oraz pieczęci 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Burmistrza 
Miasta i Gminy oraz Przewodniczącego 
Rady Miasta i Gminy i zasad ich używa-
nia. 
Dotychczasowy herb nie posiadał po-
zytywnej opinii Komisji Heraldycznej i 
nie miał odniesienia do historii Ogro-
dzieńca, m.in. błędnie umieszczono w 
nim orła ziemi śląskiej, dlatego Gmina 
została zobligowana do przygotowania 
prawidłowego projektu herbu. Zlecono 
przeprowadzenie kwerendy źródłowej 
dotyczącej Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
i sporządzenie ekspertyzy heraldyczno-
-historycznej wraz z projektami herbu. 
Autorem opracowania historyczno-he-
raldycznego jest Włodzimierz Chorązki 
(medioznawca, historyk, heraldyk, publi-
cysta) z Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie. Znany nam herb zastąpi biała 
Bonarowa lilia – na czarnym tle – przepa-
sana potrójną złotą przepaską. Więcej na 
kolejnych stronach Gazety. 

Ponadto radni uchwalili plany pracy ko-
misji stałych oraz podjęli uchwały w na-
stępujących sprawach:

- zmiany  Regulaminu uczestnictwa w 
projekcie pn.: „Poprawa efektywności 
energetycznej poprzez zakup i montaż 
ogniw fotowoltaicznych na budynkach 
mieszkalnych w Gminie Ogrodzieniec”,

- ustalenia szczegółowych zasad pono-
szenia odpłatności za pobyt w ośrod-
kach wsparcia i mieszkaniach chronio-
nych,

- zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Ogrodzieńcu uchwalonego 
uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/76/2019 
z dnia 20 maja 2019 r.,

- zbycia nieruchomości gruntowej nie-
zbudowanej stanowiącej własność 
Gminy Ogrodzieniec składającej się 
z działek oznaczonych geodezyjnie nr 
ew. 2844/5; 2846/5; 2847/4; 2848/1; 
2849/2; 2847/3; 2847/2; 2849/1; 
2846/2; 2844/3, karta mapy 13 położo-
nej w obrębie Ogrodzieniec przy ulicy 
Kościuszki,

- zbycia nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Ogro-
dzieniec, składających się z działek 
oznaczonych geodezyjnie nr ew. 
2971/6;2956/1;2953/4, karta mapy 
13 położonej w obrębie Ogrodzieniec 
przy ulicy Kościuszki,

- wyrażenia zgody na nieodpłatne naby-
cie nieruchomości od osoby fizycznej 
na rzecz Gminy Ogrodzieniec zajętej 
pod drogę w miejscowości Kiełkowice 
ul. Łąki,

- wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
(umowa sprzedaży) od osób fizycz-
nych na rzecz Gminy Ogrodzieniec 
nieruchomości położonej w miejsco-
wości Fugasówka oznaczonej nr ewi-
dencyjnym 801/1, 907/1,

- wyrażenia zgody na zawarcie kolej-
nej umowy dzierżawy nieruchomości 
położonej w Ogrodzieńcu dz. ew. nr 
3030/21 na czas oznaczony powyżej 
trzech lat z dotychczasowym dzier-
żawcą w trybie bezprzetargowym,

- wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności przesyłu na rzecz Tauron 
Dystrybucja S.A.,

- zmian w budżecie Gminy Ogrodzie-
niec na 2021r.,

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Ogrodzieniec na lata 
2021 – 2032.

Pięć uchwał dotyczyło zawarcia kolej-
nej umowy dzierżawy nieruchomości na 
czas oznaczony powyżej trzech lat z do-
tychczasowymi dzierżawcami w trybie 
bezprzetargowym.

Treść uchwał: BIP Ogrodzieniec
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OKIEM BURMISTRZA
Anna Pilarczyk

Drodzy Mieszkańcy! 
Jeszcze kilka miesięcy temu wszyscy mieliśmy nadzieję, że wraz 
z pojawieniem się szczepionek epidemia będzie w odwrocie, a 
nasze życie wróci do normalności. Niestety wszystko wskazuje na 
to, że przed nami trzecia fala. Wirus wciąż z nami jest i musimy cały 
czas pamiętać, że jego konsekwencją jest często ciężki przebieg 
choroby, który może skończyć się śmiercią. Dbajmy o naszych 
najstarszych członków rodzin. Pamiętajmy o dystansie społecznym 
i maseczkach. Jak wiecie szansą na szybkie powstrzymania 
pandemii i powrót do normalności są szczepienia. Cieszę się, 
że już pierwsza grupa seniorów w naszej gminie ma to za sobą. 
Niestety, ze względu na ograniczony dostęp do szczepionek to 
tempo zaszczepienia jest wciąż dalekie od doskonałości. Niemniej 
cieszę się z każdego, zaszczepionego seniora w naszej gminie.

Kończy się zima. Tegoroczna 
obfitowała w niemałe opady śniegu. 
Dla Przedsiębiorstwa Komunalnego 
Ogrodzieniec ostatnie tygodnie były 
czasem intensywnej pracy. Zapewniam, 
że pracownicy przedsiębiorstwa robili 
wszystko, by warunki na naszych 
drogach były jak najlepsze. Aura 
niestety często nie dawała za wygraną. 
Rozumiem wszystkie krytyczne głosy 
dotyczące zalegającego śniegu. Chcę 
jednak jeszcze raz podkreślić, że nie 

Trwa okres składania rocznych zeznań 
podatkowych. Jest to czas, kiedy 
mogą Państwo przekazać 1% swoje-
go podatku dochodowego na rzecz 
wybranej organizacji pożytku publicz-
nego lub osoby będącej w potrzebie. 
Przekazując 1% swojego podatku 
wszyscy przyczyniamy się do wsparcia 
organizacji pożytku publicznego, które 
prężnie działają w naszej gminie. Nie 
sposób wymienić wszystkich obsza-
rów, w których się realizują – od cha-
rytatywnej, sportu, po kulturę, naukę, 
bezpieczeństwo publiczne. Pamiętaj-
my, że Organizacje Pożytku Publicz-
nego działają dla dobra wszystkich 
mieszkańców, stanowią nasz wspólny 
kapitał, działają, pokazując jak sami 
możemy pomagać innym i sobie, tu-
taj – w Gminie Ogrodzieniec. Ważne 
byśmy dostrzegali ich nieocenione 
zaangażowanie, pracę oraz obecność. 
Możemy to zrobić przekazując im 1%.

Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Ogrodzieniec – Nr KRS 0000116212 
Należy wybrać jedną z poniższych pozycji

Cel szczegółowy 1% – OSP Giebło, 42-440 Giebło, ul. Częstochowska 51 
Cel szczegółowy 1% – OSP Gulzów, 42-440 Gulzów, ul. Wesoła 1
Cel szczegółowy 1% – OSP Kiełkowice, 42-440 Kiełkowice, ul. Turystyczna 156
Cel szczegółowy 1% – OSP Mokrus, 42-440 Mokrus, ul. Dębowa 14
Cel szczegółowy 1% – OSP Ogrodzieniec, 42-440 Ogrodzieniec, ul. Sienkiewicza 2 
Cel szczegółowy 1% – OSP Podzamcze, 42-440 Podzamcze, ul. Krakowska 1A
Cel szczegółowy 1% – OSP Ryczów, 42-440 Ryczów, ul. Armii Krajowej 17
Cel szczegółowy 1% – OSP Ryczów Kolonia, 42-440 Ryczów Kolonia, ul. Wolności 5

Stowarzyszenie Retro, działające przy MGOKiS Nr KRS 0000215720 
Cel szczegółowy 1% - Echo

Klub Sportowy GIEBŁO Nr KRS 0000136686
Cel szczegółowy: Klub Sportowy Giebło 

Fundacja „Stara Szkoła” Nr KRS 0000332814 
Cel szczegółowy 1% - Stara Szkoła

Zostaw 1 % podatku 
w Gminie Ogrodzieniec

każdy kawałek asfaltu należy do nas. Nie 
mniej każdy sygnał o złym stanie drogi 
czy chodnika był przez nas traktowany 
poważnie i kończył się interwencją 
odpowiedzialnej za ten stan instytucji. 

A że zima jest nie tylko kłopotliwa, ale 
też może być piękna, mogliśmy się 
przekonać oglądając jeden z odcinków 
„Pytania na śniadanie”, realizowany 
przez TVP na ogrodzienieckim zamku 
w Podzamczu. Warownia w zimowej 
scenerii prezentowała się wyjątkowo 
pięknie. Program skupił przed 
telewizorami ponad 700 tys. widzów. 
Był naszą, kolejną akcją promującą 
Miasto i Gminę Ogrodzieniec na antenie 
ogólnopolskiej. To z pewnością przełoży 

się na  wzrost liczby turystów, dla których  
Jura i nasz zamek będą obowiązkowym 
przystankiem tegorocznych podróży po 
Polsce. 

Na koniec chciałabym zaapelować i 
jednocześnie prosić Państwa o wsparcie 
1% działających na naszym terenie 
organizacji pożytku publicznego. 
Złożenie rocznego zeznania PIT jest 
okazją, by wspomóc bardzo cenne 
inicjatywy o charakterze charytatywnym, 
kulturalnym sportowym czy związanym 
z bezpieczeństwem publicznym. Na 
łamach gazety prezentujemy listę 
wszystkich OPP, które warto wspierać. W 
ich imieniu z góry dziękuję za okazane 
serce.
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W końcu herb z prawdziwego zdarzeniaZ ŻYCIA GMINY

Z pozoru z dotychczasowym herbem wszystko było  
w porządku… był orzeł i elementy nawiązujące do zam-
ku w Podzamczu. Ale gdy symbolem naszej gminy zain-
teresowali się historycy i heraldycy okazało się, że użyte 
znaki są nie tylko wykorzystane niezgodnie z zasadami  
i przeczą historii, ale również ośmieszają naszą gminę.

Już w 2016 roku jeden z heraldyków 
w piśmie do ówczesnych władz gmi-
ny sygnalizował nieprawidłowości. 
W przesłanym dokumencie czytamy 
m.in.:
„(…) Herb ten jest daleki od heraldycz-
nej poprawności. (…) W polu zielo-
nym tarczy, widnieją trzy srebrne wie-
że w rostrój i „coś” żółtego na kształt 
orła. To „coś” co widnieje nad trzema 
srebrnymi wieżami, z pewnością orłem 
śląskim nie jest! Taki herb z pewnością 
akceptacji (pozytywnej opinii) Komisji 
Heraldycznej MSWiA nie otrzymał i 
nie otrzyma. „Śląski orzeł” narysowany 
jest wyjątkowo nieporadnie (nie wiem,  
z której strony jest np. dziób, orłowi 
odcięto łapy, itd.) – czytamy w kore-
spondencji z 2016 roku.

Heraldyk zwracał też uwagę, że poprzedni herb z orłem krakowskim z 1974 roku również nie jest właściwym herbem 
Ogrodzieńca. Prawdziwym, mającym historyczne korzenie jest herb Bonarowa, którym pieczętował się ród Bonerów. 
Symbole te znajdują się m.in. po obu stronach bramy wjazdowej do zamku. Właśnie taki herb jako miejski widniał na 
ratuszu do 1940 roku.  Ekspert podkreślał też, że zachowały się odciski pieczęci miejskiej właśnie z herbem Bonerów. 

Zapewne ten znak z pieczęci przyło-
żonej do dokumentu wystawionego 
proboszczowi ogrodzienieckiej para-
fii przez radę miejską, opisuje ks. Jan 
Wiśniewski. W „Historycznym opisie 
kościołów, miast, zabytków i pamią-
tek w olkuskiem”, ss. 187-188. Opisu-
je również pieczęć: 
„Ogrodzieniec ma herb zbliżony 
do herbu Bonarowa (Ibryda) bardzo 
przypominającą Gozdawę. Pieczęć z 
1718 roku wielkości 2½ cm średnicy. 
W środku wspomniany herb, którego 
środkowy trzon z obu stron ma kształt 
jakby trójliścia. Bocznice mają kształt 
litery greckiej omegi, tak że wygię-
tymi końcami dotykają koła pieczęci. 

Ich grzbiety nie przylegają do środkowego trzona jak w herbie Bonarowa lub 
Gozdawa. Są oddalone i dopiero potrójną linijką spojone z trzonem. W otoku 
napis: „SIGILLUM OPPIDI OGRODZIENIEC”. 

Rys. 3

Rys. 1 Rys. 2

Rys. 3

115. Pieczęć Ogrodzieńca
z XVI/XVII w.

Rys. 4 Rys. 5 Rys. 6
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Ks. Wiśniewski miał w rękach ten dokument z pieczęcią 
jeszcze w roku 1927, niestety nie przetrwał on II wojny świa-
towej. Zdaniem specjalistów z zakresu sfragistyki w Komisji 
Heraldycznej tłok pieczętny najprawdopodobniej pocho-
dzi z 2 połowy XVI wieku, czyli okresu władztwa Firlejów 
(wnuków Seweryna Bonara) i może nawiązywać do godła 
z herbu Seweryna Bonara. Choć z tego samego okresu tj. 
z 2 poł. XVI wieku pochodzą odciski pieczęci sąsiednich 
miasteczek należących co najmniej do poł. XVI wieku do 
rodu Bonerów (Bonarów): Kromołowa i Włodowic. Na nich 
również widnieje albo bonerowska lilia, albo pół lilii (zob. 
Rys. 3 i Rys. 4). Najczytelniejszy herb Seweryna Bonara, 
znajdujemy na brązowej płycie nagrobka w Bazylice Ma-
riackiej w Krakowie (zob. Rys. 5) oraz hermię zdobiącej 

attykę Kamienicy Bonerowskiej przy Rynku Głównym w 
Krakowie (zob. Rys. 6). 

Dwa lata trwały starania władz gminy, by stworzyć na nowo 
symbole Miasta i Gminy Ogrodzieniec, które będą zgodne 
nie tylko z zasadami heraldyki, ale również będą w sym-
biozie z prawdą historyczną. Kluczowe też było uzyskanie 
pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej przy MSWiA. To 
zadanie powierzono Włodzimierzowi Chorązkowi - histo-
rykowi i heraldykowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie. Po wielu miesiącach prac badawczych powstały 
nowe projekty oraz szczegółowe opracowanie historycz-
no-heraldyczne, które uzasadnia symbolikę Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec. 

 HERB
Herb stanowi biała Bonarowa lilia – na czarnym tle – przepasana potrójną złotą przepaską.
Na późnogotyckiej tarczy typu hiszpańskiego, w polu czarnym między dwoma jakby zawiasami kotłowymi zaczepami 
do skrajów tarczy srebrnymi, takież berło ze zwieńczeniami w kształcie pół lilii ku czoła i podstawy, przepasane trzema 
przewiązkami złotymi. Uzasadnienie: znak napieczętny w postaci jakby Gozdawy widnieje na zachowanych pieczęciach 
rady miejskiej Ogrodzieńca przyłożonych do dokumentów z lat 1779 – 90 (zob. Rys. Nr 1 i Nr 2). Z pewnością wykonana 
między 1 poł. XVI a 1 poł. XVII wieku pieczęć używana była do roku 1795, o ile nie dłużej.

 FLAGA
Flagą jest płat tkaniny o proporcjach: 5 : 8 dzielony w słup (pionowo) w proporcjach: 1 : 1 o barwach: białej i czarnej, 
gdzie pośrodku białego pasa herb Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Uzasadnienie: barwy i układ flagi odwołuje się do her-
bu Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

 BARWY
Użyte barwy (tynktura) w projektach herbu i flagi Ogrodzieńca mają znaczenie symboliczne. Z barwami tymi należy wią-
zać (obok symboliki chrześcijańskiej) inne znaczenia, m.in.: cnoty i cechy charakteru, ciała niebieskie, kamienie szlachet-
ne, metale i żywioły:
Złoto (żółcień) symbolizuje Boski majestat, objawienie Ducha Świętego, glorię zmartwychwstania, szlachetność, wspa-
niałomyślność, życzliwość, Słońce, topaz, złoto i światło.
Srebro (biel) to symbol czystości, uczciwości i lojalności oraz pokory, a także Księżyca, perły, srebra, wody i pokoju.
Czerń to symbol: ziemi rodzicielki, bogactwa, pokory, Ziemi, nocy, ołowiu, ale także: śmierci, żałoby, smutku oraz piekła.

Zdaniem władz samorządowych nowe symbole Ogrodzieńca  to kolejny etap porządkowania naszej gminy. 
- Przyjęte przez radnych symbole mają mocne korzenie historyczne, co z pewnością pozwoli wzmacniać tożsamość 
naszej małej ojczyzny. Wierzę, że nowe symbole, z których możemy być dumni zostaną z nami na kolejne pokolenia – 
podkreśla  Anna Pilarczyk, burmistrz Ogrodzieńca.  

Nowy herb Gminy Ogrodzieniec jest zgodny z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscowej tradycji historycznej. Otrzy-
mał pozytywną opinię Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ustanowienie no-
wych symboli Miasta i Gminy Ogrodzieniec nastąpiło 9 lutego 2021 roku podczas sesji Rady Miejskiej.   
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Z ŻYCIA SOŁTYSA 11 marca – Dzień Sołtysa

Drodzy Sołtysi, Członkowie Rad Sołeckich
w dniu Waszego święta składamy podziękowania i słowa uznania za pełną 

zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności. 
Niech będzie ona źródłem satysfakcji i społecznego uznania,  

a także nieodłącznym powodem do dumy.

W życiu prywatnym życzymy Wam dużo zdrowia, realizacji marzeń 
oraz wielu radosnych chwil spędzonych w gronie najbliższych.

Burmistrz 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec                  

Anna Pilarczyk                        

W imieniu Radnych Rady Miejskiej
 w Ogrodzieńcu

Przewodnicząca Rady
Małgorzata Janoska

Mieszkańcy

Agnieszka Piątek – sołtys Żelazka 
Rada Sołecka: Joanna Karoń,  
Henryk Iwa, Marek Wróbel

Edward Grzebieluch – sołtys Giebła 
Kolonii
Rada Sołecka: Tomasz Grzanka, 
Mirosław Kijas, Antoni Jaros, 
Marcin Szlachta, Bożena Cichor, 
Beata Zawadzka

Beata Jakacz – sołtys Ryczowa Kolonii
Rada Sołecka: Małgorzata Żak, Wanda 
Kowalik, Anna Żak, Dariusz Dybkowski, 
Ryszard Woźniak, Andrzej Żak

Janusz Łypaczewski – sołtys Gulzowa
Rada Sołecka: Kacper Bartos,  
Sławomir Błaszczyk, Marcin Jędruszek
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Leszek Janus – sołtys Ryczowa
Rada Sołecka: Wanda Bednarz, 
Halina Pozorska, Jerzy Bednarz, 
Zofia Kukuła, Ewa Markiewicz

Jarosław Gruca – sołtys Podzamcza
Rada Sołecka: Grażyna Gołuchowska, 
Adam Słowik, Andrzej Mirocha, 
Lech Jaros, Michał Kusiak

Sławomir Szlachta – sołtys Mokrusa
Rada Sołecka: Halina Zięba, Dorota Baran, 
Jolanta Cielecka, Andrzej Jurczak, 
Kazimierz Klimarowski

Mariusz Kaziród – sołtys Giebła
Rada Sołecka: Krzysztof Grzebieluch, 
Jacek Wieczorek, Dariusz Grzebieluch, 
Kinga Sygiet, Piotr Pasierb, Zbigniew 
Fabiańczyk, Malwina Skrzypczyk

Leszek Brzozowski – sołtys Kiełkowic
Rada Sołecka: Artur Olesik,  
Grażyna Mędrecka, Jan Chudek, 
Elżbieta Stanek, Piotr Mędrecki

Stefan Selejdak – sołtys Fugasówki
Rada Sołecka: Aneta Kotarska, 
Ewelina Urbańczyk, Ewa Dudek, 
Władysław Kaziród
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KULTURA
Karolina Matuszewska

Beata Stypa-Rus

ZESPÓŁ RYCZOWIANKI UHONOROWANY!
GRATULUJEMY!

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu Zespół „Ryczowianki” 
otrzymał nagrodę okolicznościową z funduszu promocji kultury w wysokości 15.000,00 zł.  

W taki sposób Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński  
nagrodził ponad 60 lat działalności Zespołu.

Od lat rozsławiają sołectwo Ryczów oraz  Gminę Ogrodzie-
niec na terenie powiatu, województwa jak i kraju. Pielę-
gnują kulturę ludową Jury Krakowsko – Częstochowskiej, 
obdarowują   widzów cennymi wartościami kultury ludowej. 
Przez ponad  60 lat działalności łączy ich wspólna pasja i 
miłość do muzyki. Ciężka praca  Zespołu jest wynagradzana  
nie tylko  nagrodami na przeglądach, ale przede wszyst-
kim  aplauzem i uśmiechem publiczności, który mobilizuje 
Członkinie do jeszcze większego zaangażowania i pracy.   W 
lutym  2020 roku Zespół obchodził  90-lecie urodzin pani 
Anieli Wójcik oraz 80-lecie urodzin pań  Łucji Nocoń i Józe-
fy Sołtysik. Mimo dojrzałego wieku Panie nadal uczestniczą 
w życiu kulturalnym Zespołu i są cenną skarbnicą przekazy-
wania tradycji ludowych.  

Trochę historii…
 Zespół „Ryczowianki” wywodzi się z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Ryczowie, który skupiał miejscowe gospodynie. 
Koło działa od 15 kwietnia 1960 roku - zrzeszało wtedy 30 
członkiń i działało pod patronatem Związku Kółek Rolni-
czych.  Inicjatorem powstania był ówczesny kierownik Szko-
ły Podstawowej  w Ryczowie –Bolesław Bochenkiewicz. W 
początkowym okresie Koło skupiało się głównie na orga-
nizacji kursów i szkoleń dla kobiet, które na co dzień zaj-
mowały się pracą w gospodarstwie rolnym. Były to: kursy 
krojów i szycia, racjonalnego żywienia, pieczenia ciast i róż-
nego rodzaju kursy podnoszące kwalifikacje rolnicze. KGW 
co roku bierze udział w uroczystościach dożynkowych. Z tej 
okazji gospodynie wiją wieniec ze zbóż i plonów. Występu-
ją z nim podczas nabożeństwa dożynkowego w sołectwie 
oraz podczas dożynek gminnych. Ponadto koło zapraszane 
jest do udziału w święcie plonów w zaprzyjaźnionych gmi-
nach. W roku 2004 Koło wzięło udział w Ogólnopolskich 
Dożynkach w Spale. Zespół w swoim repertuarze prezentu-
je muzykę, pieśni  i przyśpiewki ludowe, tradycyjne obrzę-
dy, a także kuchnie regionalną. Zespół w swej długiej dzia-
łalności zawsze dbał o kultywowanie bogatych rodzimych 
tradycji ludowych, co odzwierciedla się w repertuarze, w 
którym znajdują się: pieśni i przyśpiewki. W bogatym spisie 
widowisk  teatralnych i  obrzędów należy wymienić .: Darcie 
pierza, Wieczór Andrzejkowy, Pustocha, Kwiatki u Agatki, 
Zapusty w Ryczowie, Babski comber - wszystkie czerpane 
z tradycji ludowej oraz z przekazu ustnego z dziada pra-
dziada. Z okazji 45-lecia działalności,  Zespół  w dniu 17 
września 2005 roku otrzymał odznaczenie nadane przez 
Marszałka Województwa Śląskiego i został odznaczony Zło-

tym Medalem za Zasługi dla Regionu. Zespół Ryczowianki  
brał udział w konkursach kulinarnych „serowe przekąski”  
na turnieju Kół  Wiejskich Powiatu Zawierciańskiego „Zie-
lony mosteczek” oraz „Kraina mlekiem płynąca„ w Prze-
glądach  Folklorystycznych „Zagłębie i sąsiedzi”, a także 
w  kategorii Zespoły śpiewacze i folklorystyczne na  Juraj-
skim Graniu i Śpiewaniu i Folkloriadzie Jurajskiej. 

NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA

2005r. Złota Odznaka Honorowa za zasługi  dla woje-
wództwa śląskiego

2007r. wyróżnienie indywidualne  na   Turnieju Kół 
Gospodyń Wiejskich powiatu zawierciańskie-
go „Zielony  Mosteczek” dla Pani Lucyny No-
coń  (konkurs kulinarny „serowe przekąski”)
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2008r. III miejsce  na Turnieju Kół Gospodyń Wiej-
skich powiatu zawierciańskiego pn. „Kraina 
Mlekiem  płynąca, II miejsce na Jurajskim  Fe-
stiwalu Folklorystycznym - Folklor Jury w Kło-
bucku

2009r. wyróżnienie w  Smacznym  Konkursie Kulinar-
nym  w ramach II Międzykulturowego Przeglą-
du Folklorystycznego - Zagłębie i Sąsiedzi w 
Dąbrowie Górniczej

2010r. wyróżnienie na VII Regionalnym Festiwa-
lu Pieśni zalotnych i miłosnych w Preczowie, 
wyróżnienie w XII Regionalnym Przeglądzie 
Zespołów Ludowych, Kapel, Śpiewaków oraz 
Twórców Ludowych i Rękodzielnictwa

2012r. wyróżnienie na XI Jurajskim Festiwalu Folk-
lorystycznym (pielęgnowanie kultury ludowej 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej ,,Dary Lata’’)

2017r. wyróżnienie w przeglądzie instrumentaln- 
wokalnym Festiwal Folkloru i Rękodzieła  ka-
tegoria: zespoły śpiewacze bez akompania-
mentu

2018r. wyróżnienie  na Jurajskim Festiwalu Kultury 
Ludowej w Szczekocinach

2020r. udział w Jurajskim Festiwalu Kolęd i Pasto-
rałek – Łazy 2020, reprezentowanie Gminy 
Ogrodzieniec na Dożynkach Powiatowych, 
wyróżnienie   za „Najpiękniejszy wieniec do-
żynkowy”  

Zajęcia będą prowadzone przez 
ekspertów z branży ekonomicznej
z wykorzystaniem innowacyjnych 
metod, gier i zabaw. Projekt 
dedykowany dla dzieci z Gminy 
Ogrodzieniec w wieku 7-11lat.

BEZPŁATNIE nauczymy Twoje dziecko:
- Jak być przedsiębiorczym. 
- Jak skutecznie sprzedawać i negocjować.
- Jak zwiększyć kieszonkowe.



10 11gazetagazeta gazetagazeta
OGRODZIENIECKA OGRODZIENIECKA

1,5m

Zostaw 1% podatku w Gminie Ogrodzieniec

Upamiętniono 77. rocznicę 
pacyfikacji Ryczowa

Z ŻYCIA GMINY

Składamy kwiaty, zapalamy, znicze, wspominamy, słuchamy opowieści pełnych łez, cierpienia 
i bólu, odległych o kilkadziesiąt lat. Niezawodnie, rok w rok. 

W skromnej oprawie, bez tradycyj-
nego przemarszu i z zastosowaniem 
środków ostrożności odbyło się te-
goroczne wspomnienie tragicznych 
wydarzeń. Uroczystość rozpoczęła się 
mszą świętą w Kościele pw. Nawie-
dzenia Najświętszej Maryi Panny w 
Ryczowie, którą odprawił proboszcz 
ks. Andrzej Ciesielski. Zaraz po mszy 
głos zabrała burmistrz Anna Pilarczyk, 
która nawiązała do historii tragicznych 
wydarzeń:
- ,,Spotykamy się w bardzo okrojo-
nym składzie, ponieważ zdrowie nas 
wszystkich jest najważniejsze (…) 21 
lutego 1944 roku to czarna data w hi-
storii Ryczowa – data, która przyniosła 
zło, ból…i łzy. W odwecie za działal-
ność partyzancką Niemcy otworzyli 
ogień do grupy mężczyzn. 12 miesz-
kańców wsi zginęło na miejscu, pozo-
stałych zabrano na posterunek żan-
darmerii do Pilicy. Tam w ciągu dwóch 
dni zmarły kolejne trzy osoby. Pozo-
stałych wysłano do obozu koncentra-
cyjnego w Płaszowie pod Krakowem. 

Żaden z zamordowanych wówczas 
mężczyzn nie przekroczył 40 roku ży-
cia. Większość to dwudziestolatkowie, 
którzy pozostawili maleńkie dzieci, a 
ci, którzy jeszcze nie założyli rodzin, 
osierocili zapracowanych rodziców. 
Niewyobrażalna tragedia (…) Nasze 
społeczeństwo w tym szczególnym 
czasie w roku łączy potrzeba wspo-
mnień, dlatego  chciałabym podzię-
kować wszystkim zaangażowanym 
w organizację tegorocznego wspo-
mnienia. Jestem dumna, że Historia 
ta choć już bardzo odległa nadal 
przekazywana jest pokoleniom, a 
pamięć o poległych nie ustaje.”
Burmistrz w swym przemówieniu  od-
niosła się również  do wspomnień ży-
jących bliskich oraz prywatnego zwią-
zania z historią Ryczowa. Zdarzenie, 
w wyniku którego zginął komendant 
straży granicznej oraz raniono nie-
mieckiego żołnierza, i które ostatecz-
nie doprowadziło do odwetu – pacy-
fikacji rozegrało się miesiąc wcześniej 
na weselu  dziadków Anny Pilarczyk- 

Anieli i Eugeniusza Pilarczyków.
Następnie część uczestników udała 
się pod pomnik, gdzie złożono kwia-
ty. W wydarzeniu obok burmistrz 
uczestniczyli Radna  Powiatu Zawier-
ciańskiego i zarazem Sekretarz Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec – Maria Milej-
ska, Przedstawiciele Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu – Wanda Bednarz, Beata 
Jakacz, Jerzy Janoska, Sołtys – Leszek 
Janus, Orkiestra Dęta OSP Ryczów, 
Jednostka OSP z Ryczowa oraz Miesz-
kańcy. W tym dniu miejsce pamięci 
zostało odwiedzone przez przedstawi-
cieli Szkoły Podstawowej w Ryczowie 
na czele z dyrektor Justyną Zielińską, 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Za-
wierciańskiej, turystów, przewodni-
ków, historyków, wszystkich, którym 
pamięć o tragicznych wydarzeniach 
jest szczególnie bliska.
W uroczystości uczestniczyli także 
przedstawiciele MGOKiS w Ogro-
dzieńcu wraz z dyrektorem Karoliną 
Matuszewską, którzy byli współorga-
nizatorami wydarzenia. 

Karolina Matuszewska
Iwona Rajca
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PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE OGRODZIENIEC Sp. z o.o.

DOSTĘP DLA  INTERESANTÓW:

Ogrodzieniec
Plac Wolności 42

od poniedziałku do piątku 
w godz. 6:00 do 14:00

tel. 32 67 32 081
(pod wskazanym numerem można 

również  przekazać stan licznika wody)
 

KASA CZYNNA:

poniedziałek - 8:00 do 12:00
środa - 8:00 do 12:00
piątek - 8:00 do 12:00

(dawniej Zakład Gospodarki Komunalnej)

USŁUGI ODPŁATNE 
(zamówienie należy zgłosić na dzień przed planowaną usługą)

wycinki drzew, koszenie traw, formowanie 
żywopłotu, karczowanie, sprzątania posesji, 
opróżniania mieszkań, sprzątanie i mycie pomników

  transport i załadunek gabarytów do PSZOK
(USŁUGA NIE JEST OBJĘTA OPŁATĄ 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI)

PODSTAWOWE ZADANIA SPÓŁKI:
 - realizowanie usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 - usuwanie awarii sieci wodno–kanalizacyjnej,
 - utrzymanie terenów publicznych w Gminie,
 - ochrona przed bezdomnymi zwierzętami
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BIBLIOTEKA POLECABIBLIOTEKA

„Aktywność fizyczna seniora” 
Justyna Mazurek.

Poradnik prze-
znaczony dla 
seniorów. Nie-
zbędna pomoc 
dla tych, którzy 
po przejściu na 
emeryturę chcą 
zachować do-
brą kondycję 
psychofizyczną. 
Książki poświę-
cone są trzem 
zagadnieniem: 
kondycji fizycz-
nej, zdrowemu 

odżywianiu oraz sprawności intelektualnej 
z uwzględnieniem typowych dla tej grupy 
wiekowej schorzeń. Zawierają teoretycz-
ne omówienie wymienionych tematów 
oraz przede wszystkim obszerną część 
praktyczną (przepisy kulinarne w różnych 
dietach, ćwiczenia rehabilitacyjne oraz tre-
ning umysłowy).

Zachęcamy czytelników do składania rezerwacji oraz zamówień w katalogu online na-
szej biblioteki pod adresem: https://ogrodzieniec-mgbp.sowa.pl/. Książki mogą Pań-
stwo zamawiać również pisząc do nas wiadomość pod jeden z podanych adresów 
e-mail, dzwoniąc pod nasz numer telefonu lub kontaktując się w wiadomości prywat-
nej na stronie naszej biblioteki na portalu społecznościowym Facebook (www.facebo-
ok.com/mgbpogrodzieniec).

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu ma dla wszystkich 
swoich czytelników kilka nowości książkowych.

„Nasi Nobliści. 56 laureatów znad 
Wisły, Odry i Niemna”
Maria i Przemysław Pilichowie

W prezento-
wanej publi-
kacji autorzy 
ukazują lau-
reatów Na-
grody Nobla 
urodzonych 
w Polsce oraz 
na Kresach 
Wschodnich. 
Przyb l i żone 
zostały rów-
nież portrety 
n o b l i s t ó w, 
którzy uro-
dzili się poza 

Polską ale posiadają polskie korzenie. 
Książka została podzielona na roz-
działy: Nagroda z Fizyki, z Chemii, z 
Fizjologii lub Medycyny, z Literatury, 
Nagroda Pokojowa, z Ekonomii, Inni 
nobliści, których nie można pominąć. 
Wśród wymienionych postaci wystę-
pują między innymi: Henryk Sienkie-
wicz, Gunter Grass, Irena Joliot-Curie, 
Kurt Adler, Andrzej Wiktor (Andrew 
Victor) Schally, Tadeusz Reichste-
in, Olga Tokarczuk oraz Klaus von  
Klitzing.
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KILKA PYTAŃ DO...
Anny Lipki, 
dyrektora 

Miejsko-Gminnej 
Biblioteki 
Publicznej 

w Ogrodzieńcu

Joanna Piwowarczyk

Jest stan epidemii w całym kra-
ju. Jak wygląda praca biblioteki 
w tych realiach? Czy czytelnicy 
mogą korzystać ze zbiorów bi-
blioteki i czytelni?

W związku z pandemią miniony 
rok był trudnym okresem dla bi-
bliotek w całej Polsce. Obowią-
zujący nakaz zamknięcia biblio-
tek w okresach: od 12 marca do 
18 maja oraz od 9 do 29 listopa-
da 2020 r. uniemożliwił czytelni-
kom dostęp do zbiorów biblio-
teki. Konieczność przestrzegania 
wymogów sanitarnych dla za-
pewnienia bezpieczeństwa użyt-
kowników spowodowała, że czy-
telnicy są pozbawieni możliwości 
swobodnego dostępu do półek z 
książkami i korzystania z czytelni. 
Biblioteka realizuje wypożyczenia 
na zewnątrz. Staramy się zmniej-
szyć wszelkie niedogodności, 
które mogą odczuwać czytelnicy 
– książki można przed wizytą za-
mówić przez Internet, telefon czy 
też w wiadomości na Facebooku 
i przyjść je odebrać, nie czekając 
aż zostaną wyszukane.

Jak wygląda poziom czytelnic-
twa w gminie? Czy książka jest 
w obszarze zainteresowania 
przeciętnego Kowalskiego?

Zauważalny jest spadek czytel-
nictwa związany z pandemią i 
długimi okresami zamknięcia bi-
blioteki. Część ludzi, w dalszym 
ciągu, unika miejsc publicznych 
w obawie przed zarażeniem ko-
ronawirusem. Pomimo to, książka 
nieodmiennie cieszy się zaintere-
sowaniem wśród różnych grup 
wiekowych czytelników. Wszelkie 
utrudnienia i ograniczenia w do-

stępie do biblioteki nie zniechę-
cały stałych czytelników, którzy z 
niecierpliwością dopytywali kiedy 
będą mogli nas odwiedzić.

Co przy dzisiejszych ogranicze-
niach możecie zaproponować 
czytelnikom oprócz korzystania 
z wypożyczalni? 

Mimo wszystkich ograniczeń sta-
ramy się aktywizować czytelników 
poprzez organizowanie konkur-
sów, warsztatów, poszerzenie 
działalności online. Aktywnie 
działamy w Internecie: prowadzi-
my profil biblioteki na Facebooku 
oraz stronę internetową. Swoim 
czytelnikom proponujemy wiele 
ciekawych możliwości spędzania 
wolnego czasu. Nasza oferta skie-
rowana jest nie tylko do dzieci, ale 
do wszystkich grup wiekowych. 
Zamieszczamy linki do różnych 
spotkań autorskich. W tym roku, 
dzięki sponsorom, mamy wiele 
atrakcyjnych nagród dla uczest-
ników konkursów. Serdecznie za-
chęcamy do śledzenia naszych 
stron i udziału w organizowanych 
przez nas przedsięwzięciach. 

Biblioteka posiada filie biblio-
teczne. Gdzie one się znajdują? 

Sieć biblioteczna w gminie Ogro-
dzieniec składa się z biblioteki 

centralnej oraz czterech filii w: 
Gieble, Ryczowie,  Podzamczu i 
Cementowni. Filia w Gieble mie-
ści się w Dworku, a pozostałe filie 
mają swoje siedziby w budynkach 
szkół podstawowych. Adresy i 
godziny pracy poszczególnych 
placówek zamieszczone są na 
stronie internetowej biblioteki 
www.biblioteka.ogrodzieniec.pl 

Czy biblioteka posiada kata-
log online? Kto i w jaki sposób 
może z niego korzystać? 

Biblioteka centralna jest skompu-
teryzowana i posiada  katalog on-
line. Przez całą dobę można, po-
przez Internet, przeglądać zbiory 
biblioteki. Czytelnicy, którzy po-
dali swój adres mailowy otrzymu-
ją hasło dostępu do swego konta. 
Za jego pośrednictwem mogą za-
mawiać wybrane książki lub prze-
dłużać ich okres wypożyczenia.
Zapraszamy wszystkich do od-
wiedzania biblioteki głównej i 
filii. Wśród naszych zbiorów są 
książki w tradycyjnej postaci oraz 
książka mówiona w formie kaset 
magnetofonowych. Do zaofero-
wania mamy bardzo wiele nowo-
ści książkowych. Jesteśmy także 
otwarci na wszelkie propozycje 
zakupu książek sugerowane przez 
czytelników.
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ZDROWIE SP ZOZ W OGRODZIEŃCU

Najbardziej wyczekiwane oddziały –  
szczególnie przez przyszłe MAMY – oddane do użytku! 

Poradnia POZ – Rejestracja: 
32 67 32 021; 
32 67 32 210; 
503 754 217, 

Poradnia Pediatryczna:
32 67 32 545, 

Poradnia 
Ginekologiczno–Położnicza: 

32 67 33 731, 

Rehabilitacja Lecznicza: 
32 64 66 062

Telefony 
kontaktowe 

Szczepimy się!
Do tej pory w SPZOZ w Ogro-
dzieńcu przeciwko Covid-19  
zaszczepiło się 180 osób.
W tym 59 osób przyjęło drugą 
dawkę.

SZPITAL POWIATOWY w Zawierciu

Jakie zmiany czekają na  przyszłe 
pacjentki? 

Całkowitą metamorfozę przeszedł 
m.in. trakt porodowy. Dwie osobne 
sale porodowe, w tym sala porodów 
rodzinnych zapewniają intymną at-
mosferę, a nowy sprzęt zakupiony 
przez szpital znacznie rozszerzył wa-
chlarz możliwości przy wyborze for-
my porodu. Do dyspozycji pacjentek 
jest m.in. nowoczesne łóżko poro-
dowe umożliwiające przyjmowanie 
pozycji wertykalnych. Modernizacja 
Oddziału Położniczo-Ginekologiczne-
go wraz z Oddziałem Noworodków to 
część projektu realizowanego  w ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020. 

Gmina Ogrodzieniec otrzymała rów-
nież oficjalne podziękowanie za 
wspieranie szpitala w okresie epide-
mii m.in. poprzez zakup łóżek oraz 
wózka reanimacyjnego dla Oddziału 
Obserwacyjno-Zakaźnego, a także 
inne doraźne działania jak bezpłatne 
użyczenie bramy dezynfekcyjnej dla 
placówki.  
Materiał opracowano na podstawie 
treści opublikowanych na stronie: 
www.zawiercie.powiat.pl oraz wła-
snych. 
Zdjęcia - www.zawiercie.powiat.pl

Kilka dni temu oddziały Położniczo-Gi-
nekologiczny i Noworodków z Podod-
działem Patologii Noworodka Szpitala 
Powiatowego w Zawierciu  wznowiły 
działalność, oferując pacjentkom wyso-
ką jakość usług i komfortowe warunki. 
Dyrektor Placówki - Piotr Zacharia-
siewicz podziękował poprzedniej dy-

rektor szpitala, a obecnej burmistrz 
Ogrodzieńca - Annie Pilarczyk za po-
zyskanie środków na realizację projek-
tu. Łączna kwota uzyskanego dofinan-
sowania w 2018r. wyniosła 14,5 mln 
zł, z czego sam koszt remontu i wy-
posażenia uruchomionych ponownie 
oddziałów to ponad 3,7 mln złotych. 
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Góra Birów – Turnia nad 
Obozem

Zakochaj się w skałach  GMINNE KRAJOBRAZY
Mariusz Osys

 OSTAŃCE JAKO STRATEGICZNE PUNKTY W DZIEJACH HISTORII

Suchy  Połeć –  433 m n.p.m. wzgórze, 
na szczycie którego znajduje się za-
bezpieczony barierkami   punkt wido-
kowy. Wcześniej znane było jako bez-
leśne wzgórze o pionowych skałach 
o wysokości 9-25m, obecnie porasta 

Góra Birów – 461 m n.p.m. to skaliste 
wzgórze otoczone ostańcami o charakte-
rystycznej niecce u zwieńczenia skał, gdzie 
w XIII wieku znajdował się Gród na Górze 
Birów. Uległ spaleniu w pierwszej połowie 
XIV wieku za czasów Władysława Łokietka. 
Został zrekonstruowany w latach 2007-2008 
i udostępniony do zwiedzania. Przedstawio-
ny na zdjęciu ostaniec - „Turnia nad Obo-
zem” to jeden z kilku ostańców tworzących 
wzgórze. Wewnątrz wzgórza zlokalizowane 
jaskinie skalne. Skały to atrakcyjny teren 
dla wspinaczy. Jest tam kilkadziesiąt dróg 
wspinaczkowych wyposażonych w stałą 
asekurację. Są to drogi trudne VI stopnia 
w skali Kurtyki. W latach 2008-2009 dzięki 
inicjatywie Michała Czubaka, Gminie Ogro-
dzieniec, Zespołu Parków Krajobrazowych, a 
także licznym sponsorom prywatnych i insty-

Bunkry Suchy Połeć Jaskinie w Górze Birów
Punkt Widokowy Suchy 
Połeć

Dwa skaliste wzgórza położone 
w północnej i północno-

wschodniej wsi Podzamcze 
na Wyżynie Częstochowskiej, 

województwie śląskim, 
powiecie zawierciańskim, 

gminie Ogrodzieniec.

tucjonalnych wymieniono asekuracje dróg 
oraz wycięto drzewa i krzewy.
Lokalizacja:
 E: 19033’04’’
 N: 50027’53’’

je las.  Wokół wzgórza znajdują inne 
bezimienne skały, a także poniemiec-
kie bunkry i umocnienia wybudowane 
w 1944 r. przez miejscową ludność  w 
celu kontroli przez Niemców drogi 
prowadzącej na Górny Śląsk. Na ska-
łach poprowadzonych jest 31 dróg 
wspinaczkowych  o stopniu trudności 
VI.4, VI,5 w skali Kurtyki.  
Lokalizacja :
E: 19° 33’ 9.93’’
N: 50° 27’ 33.55’’ 

Suchy Połeć
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Małgorzata Michalska
Śladami Patrona

90-lecie Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu

1 września 1930 roku Publiczna Szko-
ła Podstawowa w Ogrodzieńcu nosi-
ła już imię Stefana Żeromskiego. Od 
śmierci pisarza, którego żegnano jako 
„serce narodu”, minęło zaledwie pięć 
lat. 

Nadawanie imion szkołom ma bardzo starą tradycję. 
Procedury wyboru patrona regulowały i regulują 

odpowiednie przepisy. Dzisiaj określa je rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej.

Kto i kiedy zainicjował ubieganie się 
o nadanie niewielkiej szkółce imienia 
„największego bodaj pisarza współ-
czesnej Europy”, trudno dzisiaj usta-
lić. Metryka szkolna, akta i dokumenty 
organizacji szkoły przepadły bezpow-

rotnie. 
Opowieść o napaści na szkołę we 
wrześniu 1939 roku to jedna z najciem-
niejszych kart naszej lokalnej historii. 
Hitlerowcy, którzy zajęli Ogrodzieniec 
w pierwszych dniach września 1939 

roku, obeszli się z budynkiem i mająt-
kiem szkoły łaskawie. „Dzieła dzikiego 
zniszczenia i kradzieży rzeczy przydat-
nych do życia dokonała ludność miej-
scowa”, o czym czytamy w „Opisie 
szkód” sporządzonym przez kierow-
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nika szkoły. Podczas tego zajścia splą-
drowano i zdewastowano budynek, 
ale utrata ówczesnych dokumentów to 
niepowetowana strata, która bardzo 
utrudniła odtworzenie dziejów szkoły, 
także tych związanych z nadaniem jej 
imienia. 
„Los rzuca czasem natury dobre w 
las okoliczności złych” – pisał Stefan 
Żeromski. Podążając śladami Patro-
na, staramy się zrozumieć i wybaczyć 
to sprzeniewierzenie się wartościom 
i postawom, które nasi poprzednicy 
przyjęli, obierając pisarza za patrona 
szkoły.
Przeczytałam gdzieś, że „szkoła to na-
rodowy skarb”. Nic więc dziwnego, że 
na przestrzeni lat, różne radykalne ide-
ologie propagujące skrajne systemy 
wartości, próbowały podporządkować 

sobie i zawłaszczyć ów „skarb”. Moja 
szkoła też nosi piętno tych dziejowych 
rozgrywek. Nawet najnowsza historia 
obeszła się z nią dość obcesowo, ale 
mimo wszystko i na przekór wszyst-
kiemu wytrwała i jest wierna swojemu 
Patronowi. 
Dokonując wyboru, nasi poprzednicy 
sprzed ponad dziewięćdziesięciu lat, 
myśleli zapewne o następnych pokole-
niach, bo przecież Patrona nie wybiera 
się na rok czy dekadę.  Jesteśmy zo-
bowiązani uszanować ten wybór tym 
bardziej, że sylwetka Patrona, jego po-
stawy życiowe i społeczne,  głęboka, 
chociaż „trudna miłość do ojczyzny”, 
mogą i dzisiaj być kanwą rozważań o 
autorytetach i ogólnoludzkim dzie-
dzictwie. 
Święto Patrona wpisało się na stałe w 
kalendarz szczególnie ważnych imprez 
szkolnych. W uroczystych akademiach, 
celebrowanych zgodnie ze szkolnym 
Ceremoniałem, zaangażowana była 
i jest cała społeczność szkoły. Obok 
podniosłych akademii i wieczornic li-
terackich organizowane są  rozliczne 
konkursy, quizy, gry i przedstawienia 
darmowe, których celem jest nie tyl-
ko popularyzowanie wiedzy o życiu i 
twórczości Stefana Żeromskiego, ale 
także prezentowanie wizerunku Patro-
na jako osobowości, której autorytet 
może i dzisiaj oddziaływać pozytywnie 
na młode pokolenie. 
Bo ... czy od 1897 roku słowa: „Na-
uka jest jak niezmierne morze … . Im 
więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś 
spragniony. Kiedyś poznasz, jaka to 
rozkosz … .Ucz się, co tylko jest sił w 
tobie, żeby jej zakosztować” - straciły 
na aktualności czy uniwersalności?  
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W lutym rozpoczęliśmy w Szkole Pod-
stawowej w Gieble realizację projektu 
pn. „Wyższe kompetencje uczniów 
- sukces w przyszłości. Kompleksowy 
system wsparcia 3 szkół podstawo-
wych z gminy Ogrodzieniec” w ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 (Europejski Fundusz 
Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. 
Wzmocnienie potencjału edukacyj-
nego dla działania: 11.1. Ogranicze-
nie przedwczesnego kończenia nauki 
szkolnej oraz zapewnienie równego 
dostępu do dobrej jakości edukacji 
elementarnej, kształcenia podstawo-
wego i średniego dla poddziałania: 
11.1.4. Poprawa efektywności kształ-
cenia.

       Celem głównym projektu jest 
podniesienie kompetencji kluczowych 
oraz kształtowanie właściwych postaw 
i umiejętności na rynku pracy u 90 % 
objętych projektem oraz podniesie-
nie kompetencji zawodowych u 80% 
wspartych w projekcie nauczycieli 
       W ramach projektu realizowane 
będą zajęcia dodatkowe i dydaktycz-
no-wyrównawcze rozwijające kompe-
tencje kluczowe uczniów oraz szko-
lenia dla nauczycieli. Szkoły zostaną 
wyposażone w sprzęt niezbędny do 
prowadzenia nowoczesnych zajęć 
oraz doposażone zostaną pracownie 
przedmiotowe. Efektem realizacji pro-
jektu będzie podniesienie kompeten-
cji kluczowych 90% uczestników pro-
jektu oraz kompetencji zawodowych 
80% nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Gieble jest w 
trakcie realizacji projektu „Okno na Eu-
ropę”. Projekt jest dofinansowany ze 
środków unijnych w ramach programu 
Erasmus+. W projekcie biorą udział 
dwie szkoły podstawowe - szkoła z Gie-
bła i szkoła ze Spisskiego Podharadia.  
Celem projektu „Okno na Europę” 
jest wspieranie uczniów w zdobywaniu 
i doskonaleniu kompetencji podsta-
wowych i kluczowych, głównie umie-
jętności posługiwania się językiem 
obcym (angielskim) oraz promowanie 
świadomości międzykulturowej.
Największym przedsięwzięciem w ra-
mach projektu będzie wymiana mło-
dzieży z obu szkół. W ramach tej wy-
miany do Giebła przyjedzie 10 uczniów 
ze szkoły w Spisskim Podhradiu i rów-

Sprostowanie
W styczniowym wydaniu Gazety 
Ogrodzienieckiej ukazał się materiał 
ze Szkoły Podstawowej w Gieble 
„Konkurs na kalendarz adwentowy”, 
w którym omyłkowo podano nazwi-
sko Jowity z klasy pierwszej. Jowita 
nazywa się Piwnik. Dziewczynkę i jej 
Rodziców za pomyłkę przepraszamy.

Ewa Rudnicka 
dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Gieble

EDUKACJA
GIEBŁO

Wyższe kompetencje uczniów
Zajęcia w naszej szkole będą odbywać 
się dla każdej grupy średnio raz w ty-
godniu.
       Liczba godzin dla jednego rodzaju 
zajęć to 30 godzin dla grupy (łącznie 
60 godz. na 2 lata). Uczniowie mogą 
skorzystać z więcej niż jednej formy 
wsparcia w ramach projektu.
Zajęcia dla uczniów rozwijające 
kompetencje kluczowe:
- język angielski - koło zainteresowań
Zajęcia specjalistyczne dla uczniów 

ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi:

- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,
- zajęcia logopedyczne
Zajęcia dla uczniów rozwijające 

kompetencje kluczowe metodą 
eksperymentu:

- matematyka metodą eksperymentu-
-koło zainteresowań ,

-matematyka i przyroda w klasach I-III 
metodą eksperymentu - koło zainte-
resowań,

-geografia metodą eksperymentu- 
koło zainteresowań,

-biologia metodą eksperymentu - 
koło zainteresowań,

Będą również organizowane wyjazdy 
edukacyjne w ramach geografii meto-
dą eksperymentu i w ramach biologii 
metodą eksperymentu.

nież 10 uczniów naszej szkoły odwie-
dzi Spisskie Podhradie. Poza wymianą 
młodzieży współpraca obu szkół w 
ramach programu obejmie działania 
związane ze środowiskiem lokalnym, 
w którym funkcjonują szkoły. Działania 

te dotyczą  historii i środowiska przy-
rodniczego regionu. Podczas trwania 
projektu uczniowie obu szkół podejmą 
wzajemną korespondencję w języku 
angielskim. Wszystkim tym działaniom 
będzie towarzyszyła akcja promocyjna. 
Autorem grafiki jest uczennica klasy VIII 
Sandra Radosz (podczas tworzenia grafiki 
wykorzystano zasoby Internetu)

Iga Łypaczewska

Okno na Europę
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Karnawał to miła tradycja przepełnio-
na muzyką i zabawą, gdzie ważnym 
elementem tego okresu są bale karna-
wałowe. Bal karnawałowy to niezwykły 
i ogromnie wyczekiwany przez dzieci 
dzień. Jest atrakcją bardzo lubianą, do-
starczającą im wielu przeżyć i radości. 
Tak też było u nas. W piątek już od 
rana pojawiały się kolorowe postacie. 
Dzieci przebrane były za  bohaterów 
znanych bajek. W salach można było 
spotkać królewny, strażaków, przeróż-
ne zwierzątka, wróżki ... nie sposób 
zliczyć i wymienić tych wszystkich po-
staci. Rozpoznać dzieci było bardzo 

trudno. Wystrój sali wprowadził w ra-
dosny nastrój oraz zachęcał wszystkich 
do wesołej zabawy. Z wielką ochotą 
dzieci uczestniczyły w tańcach, zaba-
wach i konkursach. Największą atrak-
cją oczywiście było rozbijanie piniaty 
wypełnionej słodkościami. Na twa-
rzach wszystkich malował się uśmiech, 
który nie zniknął mimo chwilowego 
zmęczenia. Bal był okazją do zintegro-
wania dzieci i pozostawił wiele niesa-
mowitych wrażeń. Kolejny wielki bal 
karnawałowy już za rok. 

Anna Barczyk

Pierwsze spotkanie z biblioteką 
szkolną to wyjątkowa uroczystość 
a pierwsze wypożyczenie książki 
powinno na długo pozostać w pa-
mięci dziecka. Dla naszych wspa-
niałych chłopców z pierwszej kla-
sy było to ogromnym przeżyciem. 
A wszystko zaczęło się od cią-
gu zagadek, które to miały na 
celu doprowadzić naszą załogę 
do królestwa książek - biblioteki. 
Głównym powodem uroczystości było 
zachęcenie najmłodszych uczniów do 
korzystania z biblioteki szkolnej, wy-
pożyczania książek oraz nieustanne-
go rozwijania umiejętności czytania.  
Pasowanie na czytelnika to ofi-
cjalne przyjęcie uczniów do 
grona czytelników biblioteki. 
Zanim jednak uczniowie złożyli przy-
rzeczenie musieli wykazać się zna-
jomością bajek i bajkowych postaci, 
z czym poradzili sobie znakomicie.  
Następnie zapoznali się z regulami-
nem biblioteki, sposobem wypoży-
czania książek oraz prośbami książki. 
Po takim wprowadzeniu chłopcy uro-

czyście przyrzekli, że będą kochać i 
szanować książki, korzystać z ich mą-
drości i sumiennie wypełniać obo-
wiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu 
Pani Dyrektor uroczyście dokonała 
pasowania chłopców na czytelników 
naszej szkoły. Uczniowie otrzymali 
prezenty, które zostały przygotowane 
przez Instytut Książki w ramach kam-
panii „Mała książka - wielki człowiek”, 
której strategicznym celem jest rozwój 

czytelnictwa wśród dzieci w różnych 
grupach wiekowych. Projekt ten jest 
realizowany ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pod patronatem Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej. Po takim wspólnym 
spotkaniu biblioteka będzie kojarzyła 
się najmłodszym uczniom z miejscem 
bezpiecznym, przyjaznym i radosnym, 
gdzie są zawsze mile widziani. 

Agnieszka Synoradzka

EDUKACJA
RYCZÓW

Pasowanie na czytelnika

Bal karnawałowy



20 21gazetagazeta gazetagazeta
OGRODZIENIECKA OGRODZIENIECKA

1,5m

Zostaw 1% podatku w Gminie Ogrodzieniec

27 stycznia nasze przedszkole zamie-
niło się  w zaczarowaną krainę. Były 
wróżki, księżniczki, anioły, biedronki, 
motylki, kotki, zajączki, żołnierze, pi-
loci, piraci, policjanci i wiele postaci 
z bajek, jak również z życia codzien-
nego. Stało się tak za sprawą corocz-
nego balu karnawałowego. Było bar-
dzo kolorowo, tanecznie, a przede 
wszystkim wesoło. Przedszkolaki 

Czy dzieci lubią koty? Oczywiście! 
Dlatego w naszym przedszkolu po-
stanowiliśmy dołączyć do obchodów 
Światowego Dnia Kota. Zadaniem 
tego święta jest podkreślenie zna-
czenia kotów w życiu człowieka oraz 
uwrażliwienie ludzi na często trudny, 
koci los. Jest to również okazja, by 
pomóc kotom wolno żyjącym i pod-
opiecznym schronisk. W wielu krajach 
Dzień Kota obchodzony jest w róż-
nych terminach (22 lutego, 1 marca, 
29 października czy 8 sierpnia). My 
obchodzimy je wspólnie z Włochami. 
Przypomnieliśmy sobie kocich bajko-
wych bohaterów, obejrzeliśmy lub wy-
słuchaliśmy bajek z tymi bohaterami, 
bawiliśmy się w „kocie zabawy”, kon-

EDUKACJA
PRZEDSZKOLE

Iwona Kasprzyk

Dzień Kota

Bal w przedszkolu 

kursy, zrobiliśmy maski lub papierowe 
koty. Przede wszystkim dowiedzieli-
śmy się jak dbać o naszego pupila i 
czym możemy go karmić. Poznaliśmy 
wiele ciekawostek o kotach w tym 

również kocie rekordy. Wspólne zaba-
wy  podobały nam się do tego stop-
nia, że mamy nadzieję na wprowa-
dzenie tradycji tego święta do zabaw 
przedszkolnych.

uczestniczyły w wielu zabawach, qu-
izach i tańcach. Nie zabrakło również 
słodkiego poczęstunku - nasi rodzice 
dobrze wiedzą co najbardziej smaku-
je najmłodszym. Dla niektórych dzie-
ci był to ostatni bal karnawałowy w 
przedszkolu, pozostałe będą wycze-
kiwać następnego. Mamy nadzieję, 
że będzie on taki udany jak tego-
roczny!
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Dzień Pizzy, Dzień Uśmiechu, Dzień 
Puzli u Jurajskich Maluszków albo za-
jęcia pn. „Karnawałowo, kolorowo, 
brokatowo”, to tylko niektóre wyda-
rzenia z ostatnich dni w naszym żłob-
ku. Maluszki chętnie biorą udział w 
zabawach, w których aktywnie uczest-
niczą oraz wykazują się kreatywnością.

EDUKACJA
ŻŁOBEK

Jurajskie Maluszki
Co słychać w gminnym żłobku
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Ksawery
syn Klaudii i Pawła, 

zam. w Gieble

Aleksander
syn Magdaleny i Łukasza, zam. 

w Ryczowie Kolonii

Gmina Ogrodzieniec serdecznie 
wita naszych małych mieszkań-
ców - życzymy zdrowia dla pociech  
i ich rodziców oraz samych sukce-
sów w dalszym życiu.
USC w Ogrodzieńcu zachęca do 
nadsyłania zdjęć nowo narodzo-
nych mieszkańców Gminy.

SKARBY 
OGRODZIEŃCA

POKOLORUJ MNIE
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PRZEPIS MIESIĄCA
Joanna Piwowarczyk

Faworki (chrust)

Składniki (ok. 60 sztuk)
• 300 g mąki pszennej 
• 3 żółtka 
• 1 jajko 
• 4 łyżki kwaśnej śmietany 18% 
• 1 łyżka cukru pudru 
• 1 łyżka octu 
• 2 łyżki masła 
• cukier puder do posypania 
• 400 g smalcu do smażenia 
• 500 ml oleju do smażenia 

Wykonanie
Mąkę i rozdrobnione masło 
mieszamy w osobnej misce. 
Jajko oraz żółtka i cukier puder 
ubijamy na sztywną pianę. Do-
sypujemy do niej mąkę z ma-
słem, dodajemy śmietanę oraz 
ocet i zagniatamy ciasto. Od-
stawiamy je na około godzinę. 
Po tym czasie dzielimy ciasto na 
4 części i każdą z nich zagniata-
my, a następnie rozwałkowuje-
my bardzo cieniutko. Wycinamy 
prostokąty, robimy w środku na-
cięcie i przeciągamy jedną stro-
nę. Smalec i olej rozgrzewamy 
na średnim ogniu w rondelku i 
smażymy po 4 faworki jedno-
cześnie. Chrusty smażymy po 
około 30 sekund z każdej strony 
i wykładamy na papierowe ręcz-
niki. Ostudzone posypujemy 
cukrem pudrem. 

Smacznego!

Miasteczko

Od wzgórz Wawelu, po Jasną Górę 
Leży miasteczko jak mało które,
Nie jest za duże i nie za małe, 
W sam raz i wszystko w nim doskonałe. 

Płoży się dumnie wśród skał i lasów 
Od niepamiętnych, zamierzchłych czasów
A wśród jurajskich skalnych ostańców 
Pełno jest zacnych, dzielnych mieszkańców.

W swoich zakątkach  pośrodku Jury 
Posiada kilka cudów natury.
Swojej historii również ma deczko, 
Ogrodzienieckie jest to miasteczko.

Bo między fikcją, a prawdą starą 
Zamki nie tylko są nad Loarą.
A w letni upał radzę na wstępie 
Pod palmą spocząć można na Krępie.

Cóż zaś za wielkie jest Eldorado 
Podziwiać kanion w Colorado
W nie mniejszej przecież będziesz furii 
Patrząc na kanion rzeki Centurii.

Mimo że bujne sosnowe lasy
Skrywają dawne zaborów czasy
Stoją na straży, jakby duchowni,
Leśne ruiny carskiej prochowni.

I co tam nawet Chałupy Helu, 
Kiedy turystów jest tam niewielu,
Albo Mazury, jak Dary Boskie,
Wnet je przebiją Stawy Józefowskie.

Więc się zastanów drogi turysto,
Tu jest przynajmniej, zdrowo i czysto
I nie wyruszaj w świat bez potrzeby,
Bo możesz sobie narobić biedy.

Marian Witczak 
Słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w Ogrodzieńcu
Ogrodzieniec, styczeń 2021r.

Inicjatywa wszczęcia procedury nadania Medalu należy do małżonków, obcho-
dzących jubileusz. W 2021 roku chcielibyśmy sporządzić wnioski i przesłać  je do 
Wojewody najpóźniej w kwietniu, zatem uprzejmie prosimy o zgłaszanie się par 
małżeńskich, które zawarły małżeństwo w roku 1971 lub wcześniej do Urzędu 
Stanu Cywilnego w Ogrodzieńcu ( tel. 326709718) z dowodami osobistymi  w 
terminie do 31 marca 2021r.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 

stanowi wyróżnienie dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jed-
nym związku małżeńskim (art. 19 Ustawy z dnia 16 października 1992 r. 
o orderach i odznaczeniach, [Dz.U. z 2020 poz. 138 z późn. zm.]). Medal 
przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody za 
pośrednictwem Burmistrza. 

Czas oczekiwania na przyznanie medalu przez 
Prezydenta RP (od momentu przesłania wnio-
sków do Wojewody)  wynosi ok. 6 miesięcy. 
Pary małżeńskie świętujące 55-tą, 60-tą lub 65-
tą rocznicę pożycia małżeńskiego, prosimy o 
zgłoszenie chęci uczestniczenia w uroczystości 
jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego 
w terminie do 31 sierpnia 2021r.

Urząd Stanu Cywilnego w Ogrodzieńcu
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Pani Magdalenie Sitek
Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec

wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci 

Taty
Składają:

Z KSIĘGI KONDOLENCYJNEJ

W imieniu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Janoska

Pracownicy 
Urzędu Miasta i Gminy 

w Ogrodzieńcu

,,Żegnamy Cię Droga Marysiu”

Z przykrością informujemy, że zmarła nasza 
KOLEŻANKA i SŁUCHACZKA

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu

Śp. MARIA WERETKA
Rodzinie i Najbliższym Zmarłej 

wyrazy głębokiego współczucia składają

Starosta Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu
Maria Milejska

Rada Uniwersytetu, Słuchacze

Dyrektor i Pracownicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu

Pani Magdalenie Sitek
Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec

z głębi serc płynące wyrazy współczucia
z powodu śmierci 

Taty
Składają:

dyrektor i pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu wraz z Redakcją 

„Gazety Ogrodzienieckiej”

oraz 
zespoły, chóry, orkiestry, koła zainteresowań, 

stowarzyszenia działające przy MGOKiS.

Pani Magdalenie Sitek
Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec

wyrazy głębokiego współczucia 
i żalu 

z powodu śmierci 

Taty
Składają dyrektorzy/prezesi i pracownicy 

gminnych instytucji i spółek:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Ośrodek Pomocy Społecznej

Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec

SPZOZ w Ogrodzieńcu

Fabryka Ogrodzieniec

Spółka Zamek

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP 

RP w Ogrodzieńcu

Żłobek „Jurajskie Maluszki”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu

Szkoła Podstawowa w Ryczowie

Szkoła Podstawowa w Gieble

oraz Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” 
w Podzamczu

Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk
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HISTORIA
Maria Lipka-Stępniewska

Ogrodzieniec dawniej i teraz cz.7
Zakościele

Dwa zdjęcia z lat 30. i jedno zrobione zimą lat 40.
Ulica Kościuszki za Kościołem współcześnie (na dole)
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REKLAM
A

REKLAM
A

REKLAM
A

Informacja dotycząca lasów 
niepaństwowych

W zawiązku z realizacją zadania pt. „Opra-
cowanie uproszczonych planów urzą-
dzenia lasów” zleconego przez powiat 
zawierciański na terenie miasta i gminy 
Ogrodzieniec odbywać się będzie taksa-
cja terenowa lasów niestanowiących wła-
sności Skarbu Państwa, w terminie od 1 
stycznia 2021r. do 15 kwietnia 2021r. 
Po wykonaniu taksacji i opracowaniu pro-
jektów uproszczonych planów urządzenia 
lasów, zostaną one przesłane do Urzędu 
Miasta i Gminy celem przedłożenia właści-
cielom lasów, zgodnie z art. 21 ust.4 Usta-
wy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku 
(tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1463 ze 
zm.).
Zgodnie z ustawą o Lasach, projekt uprosz-
czonego planu urządzenia lasu wykłada 
się do publicznego wglądu na okres 60 
dni w siedzibie urzędu gminy. O wyłożeniu 
projektu uproszczonego planu urządzenia 
lasu  burmistrz informuje pisemnie właści-
cieli lasów, z zaznaczeniem, że uproszczo-
ny plan urządzenia lasu będzie podstawą 
naliczenia podatku leśnego.

Urząd Miasta i Gminy – telefony
Centrala – sekretariat Burmistrza 

32 67 09 700
Sekretariat Sekretarza i Zastępcy Burmistrza 

32 67 09 724
Kancelaria, obsługa interesantów 

32 67 097 04
Podatki, opłaty za gospodarowanie odpadami

32 67 09 705, 32 67 09 706
Referat Gospodarki Komunalnej i Mienia Gminy: 

32 67 09 707, 32 67 097 08
Dowody osobiste: 

32 67 09 716
Urząd Stanu Cywilnego: 

32 67 09 718
Ochrona Środowiska: 

32 67 09 720
Biuro Rady Miejskiej: 

32 67 09 736
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu: 

32 67 32 044
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna: 

32 67 33 742  
Ośrodek Pomocy Społecznej: 

32 673 35 26 
Fabryka Ogrodzieniec Sp. z o.o.: 

607 574 472, 607 574 199
Zamek Sp z o.o.: 

32 67 32 220 
Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec sp. z o.o.: 

32 67 32 081

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, 
zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie pla-
nu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wnio-
sków.
Po upływie 30 dni od daty wyłożenia Wykonawca zwróci się do Urzędu Miast i Gmi-
ny o przekazanie ewentualnych wniosków i zastrzeżeń do planów. Oryginały zastrze-
żeń należy przekazać do Starostwa Powiatowego. Po rozpatrzeniu wniosków, we 
współpracy ze Starostwem Powiatowym, uznane zastrzeżenia zostaną uwzględnione 
w ostatecznej wersji planów.

Maciej Lewandowski
Dyrektor Wydziału Uproszczonych 

Planów Urządzenia Lasu
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1%

WIĘŹBY DACHOWE, TARCICAWIĘŹBY DACHOWE, TARCICA

tel. 32 672 37 12
Zawiercie

ul. Paderewskiego 112 a

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

RE
KL

AM
A

RE
KL

AM
A

REKLAM
A

REKLAM
A

REKLAM
A

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

OGRODZIENIEC UL. KOŚCIUSZKI 69A

669900--661188--552288
3322--667733--3388--9900

UUSSŁŁUUGGII  KKOOPPAARRKKOO  ŁŁAADDOOWWAARRKKĄĄ

NR KRS 0000018926 
Cel szczegółowy: leczenie 

i rehabilitacja Nikoli Matczuk

NR KRS 0000037904 
Cel szczegółowy: 21781 

Szczepara Gabriela

1%
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W W W . Z A M E K - O G R O D Z I E N I E C . P L

Nasza zamkowa Biała Dama została niewątpliwą gwiazdą tej zimy i naszej zabawy #feriezduchami. Zdecydowanie

największa ilość zdjęć na Instagramie oraz gwiazdorski występ online podczas Wieczoru Legend 12 stycznia zrobiły

swoje. Nie mogliśmy nie przygotować dla naszych Gości maskotki Białej Damy do zabrania ze sobą do domu i do

przytulania. Jeszcze chwilka i znajdzie się ona w sprzedaży w zamkowym sklepiku. Czekamy jeszcze na jej imię. A Ci,

którzy śledzą nasz fanpage na Facebook, będą mieli możliwość wybrania dla niej imienia. Zachęcamy do zabawy!

ZAMKOWA MASKOTKA

480 tys. złotych dofinansowania na remont konserwatorski w obrębie ruin
Zamku Ogrodzienieckiego! 

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński rozstrzygnął I etap Programu
„Ochrona zabytków”.  Spółka Zamek znalazła się wśród 444 beneficjentów programu. 

     GRATULUJEMY!

W W W . Z A M E K - O G R O D Z I E N I E C . P L
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Korekta: Zespół

Drogie Panie, Drodzy Panowie!
Wzajemnej wyrozumiałości, cierpliwości, wytrwałości,

pogody ducha, a przy tym miłości, nadziei, spełnienia marzeń.
Do tych życzeń dokładamy dużo zdrowia!

W imieniu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Janoska

Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk

Życzenia z okazji Dnia Kobiet 8 marca i Dnia Mężczyzn 10 marcaŻyczenia z okazji Dnia Kobiet 8 marca i Dnia Mężczyzn 10 marca

Walentynki w sercu Jury
Walentynkowe serce na Placu Jurajskim w Podzamczu i ogrodzienieckim rondzie


