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Szanowni Mieszkańcy
Mieszkańcy Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Obecna kadencja samorządu jest pierwszą po zmianie 
przepisów, która trwa nie 4 a 5 lat. To oznacza, że właśnie 
jesteśmy na jej półmetku. Wprawdzie podsumowań do-
konuje się zwykle na końcu, ale 2 i pół roku jest na tyle 
długim okresem, że należy się Państwu obszerny raport   
z tego, co do tej pory udało się zrobić i jakie wyzwania 
są przed nami. Już trzeci rok z rzędu każda gmina jest 
zobligowana przedstawić raport o stanie gminy za rok 
poprzedni, dlatego w niniejszym sprawozdaniu wyraź-
nie odniosę się do mijającego 2020r., który w obliczu na-
stałej pandemii-  okazał się wielką próbą dla naszej całej 

społeczności. 

Od początku sprawowania 
urzędu jedną z kluczo-

wych spraw jest ciągłe podno-
szenie komfortu życia naszych 
mieszkańców. Osiągnięcie 
tego celu możliwe jest wyłącz-
nie poprzez zrównoważony 
rozwój. Z jednej strony kładzie-
my nacisk na unowocześnianie 
gminnej infrastruktury czyli in-
westycje pozwalające moder-
nizować przestrzeń publiczną. 
Ale równie ważne jest ciągłe 
rozwijanie tzw. obszarów mięk-
kich czyli inicjowanie projek-
tów prospołecznych, których 
adresatem są ludzie, miesz-
kańcy naszej Gminy. Dlatego 
w zestawieniu najważniejszych 
działań podejmowanych w 
ostatnim 2,5 roku znajdziemy 
obszerny wykaz zmodernizo-
wanych dróg czy budynków 
użyteczności publicznej, ale 
też cały wachlarz działań, wy-
darzeń, projektów i inicjatyw, 
których celem jest aktywizo-

wanie całej naszej społeczności 
- od maluchów po seniorów. 

Z dumą mogę powiedzieć, że 
większość naszych działań 

realizowana jest przy wsparciu 
środków zewnętrznych. Skutecz-
ne pozyskiwanie finansowania 
z zewnątrz jest ogromnym suk-
cesem naszej Gminy. To zasłu-
ga świetnego zespołu współ-
pracowników, z którymi mam 
zaszczyt pracować w urzędzie i 
gminnych instytucjach. To ludzie 
oddani sprawie i zaangażowani 
w rozwój naszej małej ojczyzny. 
Owoce tej pracy widać gołym 
okiem. 

Szanowni Państwo, ostatnie 
2,5 roku było okresem cięż-

kiej pracy, ale też ważną, życio-
wą lekcją. Okres pandemii był 
dla nas egzaminem dojrzałości, 
bowiem przyszło nam funkcjono-
wać w skrajnie trudnych warun-
kach. Mieliśmy okazję nauczyć 
się działania solidarnego, które 
pokazało, że praca zespołowa 
pozwala przezwyciężać najwięk-
sze trudności. 

Stanowisko burmistrza to 
funkcja, którą przyjmuje się 

ze świadomością, że posiadana 
wiedza, kompetencje i doświad-
czenie muszą być bezustannie 
weryfikowane i wzbogacane. 
Już wiem, że praca na tym sta-
nowisku powinna opierać się 
przede wszystkim na aktywnym 
i bliskim utrzymywaniu relacji z 
mieszkańcami. Dlatego tak waż-
ny dla mnie jest bezpośredni 
kontakt z Państwem - podczas 
spotkań merytorycznych czy 
uroczystości, ale też, na przy-
kład, przy okazji wspólnego 
ubierania bożonarodzeniowe-
go drzewka czy akcji sprzątania 
okolicy. To są niepowtarzalne 
chwile, które pozwalają mi wsłu-
chiwać się w Państwa potrzeby i 
oczekiwania, tak by móc później 
je zaspokajać. Za wszystkie gło-
sy, uwagi, sugestie bardzo dzię-
kuję. Dziękuję za każde ciepłe 
słowo, za wyrazy wsparcia, które 
dają energię nam wszystkim do 
dalszej pracy. Jesteśmy dopiero 
w połowie drogi i przed nami 
jeszcze dużo do zrobienia.    

Z poważaniem

Anna Pilarczyk 
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
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Przez ostatnie 2,5 roku Gmina Ogrodzieniec pozyskała środki zewnętrzne na 
realizację zadań inwestycyjnych i bieżących w kwocie przekraczającej 18,3 mln zł.

W tym w roku 2020 - 17 172 141,03 zł.

STAWIAMY NA INWESTYCJE, 
KTÓRE POPRAWIAJĄ KOMFRORT ŻYCIA NASZYCH MIESZKAŃCÓW
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Długo wyczekiwany remont 
Domu Kultury

4 5gazetagazeta gazetagazeta
OGRODZIENIECKA OGRODZIENIECKA

Święto Gminy Ogrodzieniec
6-7 sierpnia

Na inwestycję Gmina pozyskała blisko 2,8 mln zł 
środków zewnętrznych.  Blisko 1,7 mln zł dało 

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego  
i Sportu, prawie 860 tys. zł PFRON a 180 tys. zł 

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa  
Narodowego i Sportu.
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Utworzenie i wyposażenie Gminnego Żłobka 
JURAJSKIE MALUSZKI
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Z myślą o młodych rodzicach uruchomiliśmy 
Gminny Żłobek - Jurajskie Maluszki. Żłobek 

zlokalizowany jest przy ul. Elizy Orzeszkowej 13 
w Ogrodzieńcu-Cementowni. Jego utworzenie 

kosztowało ponad milion złotych i zostało 
dofinansowane z programu „Maluch +”.
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Utworzono i doposażono 
Dzienny Dom Senior plus w Mokrusie
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Zaopiekowanie się najstarszymi mieszkańcami 
jest jednym z naszych priorytetów.  Dzięki 

dofinansowaniu w wysokości 293.350,00 zł  
z programu ,,Senior +” został uruchomiony  

Dom Seniora w Mokrusie. 
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Remonty dróg

6 7gazetagazeta gazetagazeta
OGRODZIENIECKA OGRODZIENIECKA

Święto Gminy Ogrodzieniec
6-7 sierpnia

Babiogórska przed i po remoncie

Kopernika przed i po remoncie

Mostowa przed i po remoncie

Turystyczna przed i po remoncie

Szkolna przed 
i po remoncie
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Remonty dróg
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Krótka przed i po remoncie

Grabowa przed i po remoncie

Budowa wyniesionego połączenia 
drogowego na odcinku za osiedlem bloków 

mieszkalnych przy ul. Słowackiego  
w Ogrodzieńcu
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Dbamy o miejsca pamięci
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Miejsce pamięci w Fugasówce
przed i po renowacji

Miejsce pamięci w Kiełkowicach
przed i po renowacji

Dzięki wsparciu ze środków 
Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu Gmina 
Ogrodzieniec wyremontowała 

pomnik przy ul. Reja – 
Fugasówka (28 tys. zł) oraz  

pomnik w Kiełkowicach 
(ponad 15 tys. zł.)
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Fotowoltaika

Samochód dla niepełnosprawnych
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W 2020 r. trwał nabór 
uczestników do udziału w 

projekcie na wykonanie instalacji 
fotowoltaicznych oraz weryfikacja 

złożonych wniosków. Obecnie 
inwestycja jest realizowana.

Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu  
w wysokości 90 tys. złotych z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  
Mikrobus zabiera 8 pasażerów, ale może też 
przewieźć 2 osoby na wózkach inwalidzkich. 
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Mobilny plac zabaw

Park Trampolin
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W budynku dawnej szkoły 
przy ul. E. Orzeszkowej 13  

w Ogrodzieńcu-
Cementowni uruchomiony 
został mini park trampolin 

dla dzieci i młodzieży  
do 15 roku życia. 

Zakupiliśmy mobilny plac zabaw 
dla dzieci. 

Koszt urządzenia - 75 tys. zł, 
z czego 60 tys. zł  to wsparcie 
w ramach marszałkowskiego 
konkursu „Inicjatywa Sołecka 

2020”.
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Krępa

12 13gazetagazeta gazetagazeta
OGRODZIENIECKA OGRODZIENIECKA

Święto Gminy Ogrodzieniec
6-7 sierpnia

Zagospodarowano teren po starym 
basenie, usypano mini plażę, 

ustawiono leżaki i ławki, kurtynę 
wodną, palmę, słomiane parasole, 

hamaki, łóżka plażowe. Wymalowano 
gry edukacyjne i ustawiono grillowe 
paleniska. Dla dzieci przygotowano 

zjeżdżalnię z basenem i kulami 
wodnymi. 
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Koncert Karnawałowy

12 13gazetagazeta gazetagazeta
OGRODZIENIECKA OGRODZIENIECKA

Święto Gminy Ogrodzieniec
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Przed pandemią odbył się Koncert Karnawałowy, 
integrujący wszystkie grupy, środowiska i instytucje 
gminne. Wystąpiły gminne zespoły oraz młodzież 
szkolna. Po raz pierwszy zaprezentowany zostało 

przedstawienie kabaretowe z udziałem samorządowców. 
Gwiazdą wieczoru był Zenon Martyniuk. 

Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej jest jednym 
z najważniejszych zadań jednostek samorządu terytorialnego. I 
tutaj muszę się pochwalić, bo z roku na rok pozyskujemy coraz 
więcej. W 2019r. aż 3 wydarzenia kulturalne  odbyły się dzięki 
wsparciu środków zewnętrznych- łącznie na kwotę ponad 100 
tys. zł.   Ponadto zakupiliśmy stroje dla 108 członków orkiestr 
zespołów, chórów działających przy Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu wykorzystując wsparcie  wysokości 
ponad 100 tys. zł. Rok 2020 przyniósł kolejne dofinansowania!
Największe- rekordowe dla domu kultury  na kwotę blisko 1,7 mln 
zł dotyczy modernizacji budynku wspomnianej w dziale inwestycji. 
Opracowano diagnozę potrzeb kulturalnych naszych mieszkańców. 
Dzięki otrzymanym środkom zewnętrznym na łączną kwotę ponad 100 
tys. zł   zorganizowano 7   inicjatyw kulturalnych, patriotyczne wydarzenie 
w biało-czerwonej scenerii zamku w ramach programu Niepodległa czy 
Kino plenerowe. Rozpoczęliśmy projekt Uniwersytetu Małego Przedsiębiorcy. 
Zaczęliśmy sukcesywnie  aplikować o nagrody okolicznościowe dla naszych zespołów. 
Podjęto wszelkie działania, aby mimo pandemii kultura nie pozwoliła o sobie zapomnieć czego przykładem 
była organizacja licznych wydarzeń w plenerze czy Mikołaja. Często docieraliśmy do mieszkańców dzięki 
udogodnieniom online. 
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Koncert Karnawałowy
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Niepodległa
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Patriotyczne wydarzenie w biało-
czerwonej scenerii zamku w ramach 

programu Niepodległa.  
Pokazy i prelekcje dotyczące 

strojów z lat 20 XX wieku, pokazy 
militarne, występy artystyczne. 

Wartość dofinansowania wyniosła 
ponad 35 tys. zł.
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Lokalne Inicjatywy Kulturalne
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Dzięki otrzymanym środkom zewnętrznym 
zorganizowaliśmy siedem  inicjatyw kulturalnych  

w Ogrodzieńcu na Krępie, Mokrusie, Cementowni, 
Kiełkowicach, Ryczowie Kolonii, Gulzowie i Gieble. 

Wieś mlekiem i miodem płynąca – 
kulturalnie na Krępie

Od malucha do 
seniora – kultura 

wielopokoleniowa. 
Mokrus

Śpiew i muzyka łączy pokolenia – 
razem tworzymy historię. Ryczów 

Kolonia
Dzień ziemniaka z Kiełkowic – kultura 

na wesoło. Kiełkowice

Spotkajmy się w Gieble- Festiwal 
Integracji Lokalnej. Giebło

Ogniste wspomnienie 
– kulturalna integracja 
międzypokoleniowa. 

Cementownia

Eko-KULTURA w Gulzowie
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Mikołajki

Zamkowa balonowa fiesta

16 17gazetagazeta gazetagazeta
OGRODZIENIECKA OGRODZIENIECKA
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Ze względów 
pandemicznych 

wydarzenie 
przybrało 

nietypową formę. 
Mikołaj dotarł 

do dzieci w całej 
gminie – bryczką, 

na motorze, 
skuterem… 

Dwudniowa impreza, podczas której kolorowe 
balony unosiły się nad Zamkiem Ogrodzienieckim 
w Podzamczu i okolicą. Wśród jednej z załóg byli 
mistrzowie świata – zdobywcy pucharu Gordona 

Bennetta w 2018 roku. 
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Tour de Pologne

Wiedźmin
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Cały świat dowiedział się o Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu 
dzięki produkcji, której część scen słynnego „Wiedźmina” było 
kręconych w tym miejscu. Potężne mury wzniesione na skałach 

widoczne są z wielu stron z dużej odległości.

Przez Gminę Ogrodzieniec przejechali kolarze Tour de 
Pologne. Spektakularne powitanie rycerskie zawodników 

oraz wyjątkowe plenery naszej Gminy sprawiły, że TVP 
obszernie transmitowała ten etap wyścigu. 
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W WALCE Z EPIDEMIĄ
 DAJEMY Z SIEBIE WSZYSTKO!
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Ponad 16 tys. uszytych maseczek trafiło do mieszkańców Gminy, 
rozniesionych przez radnych, sołtysów, strażaków i wolontariuszy.  

Na początku ubiegłego roku wszyscy stanęliśmy w obliczu 
pandemii Covid -19. Pomimo reżimu sanitarnego i nałożonych 
obostrzeń pracowaliśmy realizując przyjęte plany i strategie 
dopasowując się jednocześnie do nowych wyzwań narzuconych 
nam w dobie pandemii. Na posiedzeniach sztabu kryzysowego 
ustalaliśmy wytyczne działań dla samorządu. W trosce o zdrowie 
naszych mieszkańców zorganizowaliśmy akcję szycia maseczek. 
W jej efekcie  ponad 16 tys. maseczek trafiło do mieszkańców 
Gminy. Wspieraliśmy służbę zdrowia - Gmina Ogrodzieniec 
przekazała 10 specjalistycznych łóżek oraz wózek reanimacyjny 
dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Dla naszego SPZOZ  
zakupiliśmy koncentratory tlenu i pulsyksometry. Uruchomiliśmy 
bezpłatny smsowy system informacji z Gminy Ogrodzieniec. 
Przygotowaliśmy specjalne wydania Gazety Ogrodzienieckiej,  
w którym znalazły się najważniejsze wiadomości dotyczące zaistniałej 
sytuacji epidemicznej związanej z koronawirusem. Wydawnictwo trafiło do 
każdego domu, dzięki pomocy strażaków i wolontariuszy. 
Gmina użyczyła różnym lokalnym przedsiębiorcom stojaki do dezynfekcji 
rąk. Trafiły m.in. do sklepów i stacji paliw. Na stronach internetowych i za pośrednictwem  
mediów społecznościowych  reklamowaliśmy naszą lokalną gastronomię, by w ten sposób pomóc im  
w lockdownie. Gmina Ogrodzieniec wzięła udział w Akcji Chryzantema, w ramach której zakupiła kwiaty 
od lokalnych producentów/rolników i przyozdobiła najczęściej uczęszczane miejsca w gminie.
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Wsparcie służby zdrowia 

Chryzantema
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10 specjalistycznych łóżek oraz wózek reanimacyjny 
dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu od Gminy 

Ogrodzieniec. Dla naszego SPZOZ zakupiliśmy 
koncentratory tlenu i pulsyksometry.  

Akcja Chryzantema, w ramach której Gmina zakupiła kwiaty 
od lokalnych producentów i przyozdobiła najczęściej 

uczęszczane miejsca w gminie. 
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ZDROWIE WARTOŚCIĄ NADRZĘDNĄ

Zakup sprzętu okulistycznego
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SPZOZ w Ogrodzieńcu realizuje projekt dostępności dla 
zdrowia. Głównym jego celem jest dostosowaniem budynku 
do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z 
niepełnosprawnościami i osób starszych. Zbudowano parking 
dla osób z niepełnosprawnością oraz chodnik do windy. 
Zainstalowano klimatyzację, wykonano stronę internetową 
zgodnie z standardem WCAG 2.1, wprowadzony został 
system kolejkowy. Zamontowano pętle induktofoniczne oraz 
dostosowano system mMedica do modułu SMS. W ramach 
projektu zakupione zostaną defibrylatory, ciśnieniomierze 
nadgarstkowe, ciśnieniomierz stacjonarny, lampy zabiegowe, 
spirometr, wagi: kolumnowe, dla niemowląt i elektroniczne dla 
wózków inwalidzkich, otoskopy, pulsoksymetry, elektrokardiografy, 
skaner naczyń krwionośnych, ultrasonograf, bilirubimetr oraz 
zakupione zostanie wyposażenie gabinetów zabiegowych. Wartość 
grantu z Ministerstwa Zdrowia wynosi blisko 540 tys. zł. 

Ostatnio SPZOZ  
w Ogrodzieńcu  

zakupił autotonometr oraz 
dioptromierz komputerowy 

–  nowoczesny sprzęt do 
diagnostyki okulistycznej. 

Raport o Stanie Gminy 2020
Podsumowanie Półmetka Kadencji
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Nie doprowadziliśmy do żadnego 
dodatkowego kredytowania Gminy! 

Dysponujemy tym co uchwalono 
za poprzedniej kadencji - OBLIGACJAMI! 

Raport o Stanie Gminy 2020
Podsumowanie Półmetka Kadencji
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Małgorzata Janoska   
Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Reprezentuje okręg wyborczy: Ogrodzie-
niec ul. Słowackiego od Nr 1 – Nr 14, 
Szkolna. Pracuje w 2 stałych Komisjach 
Rady Miejskiej; Komisja Budżetu, Finan-
sów i Rozwoju Gospodarczego; Komisja 
Oświaty i Spraw Społecznych.

Zbigniew Fabiańczyk 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - 
Reprezentuje okręg wyborczy sołectwa: 
Giebło, Giebło Kolonia. Uczestniczy w pra-
cach kolegium „Gazety Ogrodzienieckiej” 
oraz w pracach Rady społecznej SPZOZ w 
Ogrodzieńcu. W Radzie Miejskiej pracuje 
w 2 stałych Komisjach Rady Miejskiej, Ko-
misja Budżetu, Finansów i Rozwoju Go-
spodarczego, Komisja Oświaty i Spraw 
Społecznych oraz w Komisji doraźnej ds 
transportu. Ponadto pełni funkcję prze-
wodniczącego doraźnej Komisji do spraw 
transportu publicznego.

Michał Kusiak 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Reprezentuje okręg wyborczy: Podzamcze 
ulice Bonerów, Dąbrowskiego, Firleja, Kra-
kowska, Morusy, Szlak, Widokowa, Zamko-
wa. Pracuje w 2 Komisjach Rady Miejskiej: 
Komisja Strategii, Rozwoju i Promocji, 
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, w 
której pełni funkcję zastępcy przewodni-
czącego komisji. 

Radna Karolina Adamus
Reprezentuje okręg wyborczy Ogrodzie-
niec ulice: Józefów, Kościuszki od Nr 192 
do Nr 216i do Nr 79 do Nr 135, Osiedle 
Elizy Orzeszkowej. Radna pełni funkcję za-
stępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji. Pracuje w 3 stałych 
Komisjach Rady Miejskiej; Komisja Rewi-
zyjna, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 
Komisja Strategii, Rozwoju i Promocji Gmi-
ny oraz w Komisji doraźnej ds transportu. 
Ponadto uczestniczy w pracach kolegium 
„Gazety Ogrodzienieckiej”.

Radna Wioletta Baran
Reprezentuje okręg wyborczy sołectwa: 
Mokrus, Gulzów. Radna uczestniczy w 
pracach Rady Społecznej SPZOZ w Ogro-
dzieńcu, a w Radzie Miejskiej pełni funkcję 
zastępcy Przewodniczącego Komisji Bu-
dżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarcze-
go. Pracuje w 2 komisjach stałych Rady 
Miejskiej; Komisja Budżetu, Finansów i 
Rozwoju Gospodarcze-go, Komisja Oświa-
ty i Spraw Społecznych oraz w doraźnej Ko-
misji ds transportu.

Radna Bożena Bednarz
Reprezentuje okręg wyborczy ulice Het-
mańska, Kolorowa, Książęca, Leśna, Mali-
nowa, Mieszka I, Ogrodowa od Nr 23 do 
Nr 45 i od Nr 32 do Nr 60, Piastowska, Po-
łudniowa od Nr 25 do 61i do Nr 34 do 58, 
Różana, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, 
Wrzosowa.
Radna pracuje w dwóch komisjach: Komi-
sji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Strategii, 
Rozwoju i Promocji Gminy.

Radna Wanda Bednarz
Reprezentuje okręg wyborczy sołectwa Ry-
czów. Radna uczestniczy w pracach Rady 
Społecznej SPZOZ w Ogrodzieńcu, Pełni 
funkcję Przewodniczącej Komisji Oświaty i 
Spraw Społecznych. Radna pracuje w 2 sta-
łych Komisjach Rady Miejskiej; Komisja Bu-
dżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarcze-
go, Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 
oraz w Komisji doraźnej ds transportu.

Raport o Stanie Gminy 2020
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Radna Beata Jakacz
Reprezentuje okręg wyborczy Ryczów Kolo-
nia, Żelazko, Śrubarnia. Radna pracuje w 2 
stałych Komisjach Rady Miejskiej: Komisja 
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 
oraz Komisja Strategii, Rozwoju i Promocji.

Radny Jerzy Janoska
Reprezentuje okręg wyborczy Fugasówka, 
Markowizna. Radny pracuje w 2 Komisjach 
Rady Miejskiej: Komisja Budżetu, Finansów i 
Rozwoju Gospodarczego oraz Komisja Rewi-
zyjna.

Radna Beata Pawełczyk
Reprezentuje okręg wyborczy ulice: Jana II 
Sobieskiego, Konopnickiej, Kopernika, Kra-
sickiego, Krótka, Mostowa, Narutowicza od 
Nr 3 do 19 i do Nr 4 do 32, Nowy Świat, 
Ogrodowa od Nr 1 do 16, Paderewskiego, 
Plac Wolności, Południowa od Nr 2 do 17, 
Szeroka. Radna uczestniczy w pracach Rady 
Społecznej SPZOZ w Ogrodzieńcu, a w Ra-
dzie Miejskiej pełni funkcję: Przewodniczącej 
Komisji Strategii, Rozwoju i Promocji oraz Z-cy 
Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Pracuje 
w 3 Komisjach Rady Miejskiej; Komisja Stra-
tegii, Rozwoju i Promocji; Komisja Rewizyjna; 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Radny Stanisław Smętek
Reprezentuje okręg wyborczy ulice: Bzowska, 
Cmentarna, Kościuszki od Nr 2 do 188 i do 
Nr 1 do 73, Mickiewicz, Sienkiewicza, Wodna. 
Radny pełni funkcję Przewodniczącego Ko-
misji Skarg, Wniosków i Petycji. Pracuje w 2 
Komisjach Rady Miejskiej; Komisja Rewizyjna, 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

Radna Elżbieta Stanek
Reprezentuje okręg wyborczy sołectwo Kieł-
kowice. Radna pracuje w 2 stałych Komisjach 
Rady Miejskiej; Komisja Budżetu, Finansów i 
Rozwoju Gospodarczego; Komisja Oświaty i 
Spraw Społecznych oraz w Komisji doraźnej 
ds transportu. 

Radna Martyna Brożek
Reprezentuje okręg wyborczy ulice: 
Centuria, 1 Maja, Słowackiego od Nr 16 
do 62 i od Nr 15 do 43.  W radzie peł-
ni funkcję Z-cy Przewodniczącej Komi-
sji Strategii, Rozwoju i Promocji. Radna 
pracuje w 2 Komisjach Rady Miejskiej: 
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 
Komisja Strategii, Rozwoju i Promocji. 
Ponadto uczestniczy w pracach kole-
gium „Gazety Ogrodzienieckiej”.

Radna Grażyna Gołuchowska
Reprezentuje okręg wyborczy ulice 
Birowska, Bursztynowa, Krótka Party-
zantów, Piaskowa, Skałkowa, Wojska 
Polskiego, Zuzanka, Zwycięstwa. Pełni 
funkcję Przewodniczącej Komisji Budże-
tu Finansów i Rozwoju Gospodarczego. 
Radna pracuje w 2 stałych Komisjach 
Rady Miejskiej; Komisja Budżetu, Finan-
sów i Rozwoju Gospodarczego, Komisja 
Oświaty i Spraw Społecznych oraz w Ko-
misji doraźnej ds transportu. 

Radna Ilona Guzik
Reprezentuje okręg wyborczy ulice: Bo-
lesława Chrobrego, Cicha, Królowej Ja-
dwigi, Lachowizna, Narutowicza od Nr 
25 do 51 i do Nr 36 do 40, Olkuska, Plac 
Piłsudskiego, Polna, Sawickiej, Generała 
Sikorskiego, Stefana Batorego, Włady-
sława Jagiełły, Wschodnia. Radna pełni 
funkcję Przewodniczącej Komisji Rewi-
zyjnej. Pracuje w 2 stałych Komisjach 
Rady Miejskiej; Komisja Oświaty i Spraw 
Społecznych, Komisja Rewizyjna oraz w 
Komisji doraźnej ds. transportu. Ponad-
to uczestniczy w pracach kolegium „Ga-
zety Ogrodzienieckiej”.

Agnieszce Piątek i Radzie Sołeckiej Żelazka
Beacie Jakacz i Radzie Sołeckiej Ryczowa Kolonii
Jarosławowi Grucy i Radzie Sołeckiej Podzamcza
Leszkowi Brzozowskiemu i Radzie Sołeckiej Kiełkowic
Sławomirowi Szlachcie i Radzie Sołeckiej Mokrusa

Stefanowi Selejdakowi i Radzie Sołeckiej Fugasówki
Edwardowi Grzebieluchowi i Radzie Sołeckiej Giebła Kolonii
Januszowi Łypaczewskiemu i Radzie Sołeckiej Gulzowa
Leszkowi Janusowi i Radzie Sołeckiej Ryczowa
Mariuszowi Kazirodowi i Radzie Sołeckiej Giebła

Dziękuję Sołtysom 
oraz Radom Sołeckim

Raport o Stanie Gminy 2020
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Dziękuję:

Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec - Magdalenie Sitek

Sekretarzowi Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec - Marii Milejskiej

Skarbnikowi Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec - Arkadiuszowi Ilskiemu

Kierownikom i  Pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Dyrektorowi Dorocie Słodek i Pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu
Dyrektorowi Karolinie Matuszewskiej i Pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu
Dyrektorowi Annie Lipce i Pracownikom Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu
Dyrektorowi Małgorzacie Adamczyk i Pracownikom SPZOZ w Ogrodzieńcu
Dyrektorom Katarzynie Romańskiej-Bujak, Justynie Zielińskiej, Ewie Rudnickiej, Zastępcy dyrektora Elżbiecie Trawińskiej 
i Pracownikom Szkół z terenu Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Dyrektorowi Katarzynie Oleksy i Pracownikom Gminnego Żłobka Jurajskie Maluszki
Prezesowi Pawłowi Skórze i Pracownikom Zamek Sp. z.o.o.
Prezesowi Grzegorzowi Wałkowi, Wiceprezesowi Łukaszowi Fajferkowi 
i Pracownikom Przedsiębiorstwa Komunalnego Ogrodzieniec Sp. z.o.o. 
Komendantowi Miejsko- Gminnemu Związku OSP RP w Ogrodzieńcu- Henrykowi Karczowi
Zarządowi Oddziału Miejsko- Gminnemu Związku OSP RP w Ogrodzieńcu
Jednostkom OSP z Ogrodzieńca, Podzamcza, Kiełkowic, Gulzowa, Giebła, Mokrusa, Ryczowa i Ryczowa- Kolonii, pre-
zesom: Łukaszowi Marczykowi, Jarosławowi Grucy, Piotrowi Mędreckiemu, Marcinowi Jędruszkowi, Sławomirowi Jurcza-
kowi, Edwardowi Zielińskiemu, Andrzejowi Żakowi, Andrzejowi Żakowi
Redaktor naczelnej „Gazety Ogrodzienieckiej” Joannie Piwowarczyk oraz gronu Kolegium Redakcyjnego: Marii Lipce-
-Stępniewskiej,  Alicji Żak,  Małgorzacie Michalskiej, Marii Milejskiej, Ilonie Guzik,  Karolinie Adamus, Martynie Brożek, 
Karolinie Matuszewskiej, Zbigniewowi Fabiańczykowi, Patrykowi Szczygłowi, Edmundowi Bednarzowi
Malwinie Kusiak - Podinspektor w Referacie Organizacyjnym UMiG Ogrodzieniec
Chórom, zespołom, orkiestrom, dzięki którym w naszej Gminie kwitnie kultura,
Stowarzyszeniom, kołom zainteresowań.

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Ogrodzieniec,

wszystkie przedstawione  działania konsekwentnie realizowane mają jeden cel:
Gmina Ogrodzieniec ma być kojarzona z miejscem przyjaznym mieszkańcom, turystom i biznesowi.  

To właśnie tutaj ludzie mają zakładać rodziny i rozwijać swoje marzenia.
W dalszym ciągu będę robić wszystko, co w ,,mojej mocy”,  aby tę wizję urzeczywistnić  

i osiągnąć dla dobra naszej całej społeczności.

Raport o Stanie Gminy 2020
Podsumowanie Półmetka Kadencji
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Gmina z kolejnymi 
dofinansowaniami

DOFINANSOWANIA

Krępa

INICJATYWA SOŁECKA - WSPARCIE DLA MOKRUSA
Sołectwo Mokrus otrzymało 60.000,00 
złotych dofinansowania w ramach Inicja-
tywy Sołeckiej. Środki w znacznej mierze 
zostaną zagospodarowane na poprawę 
jakości życia mieszkańców oraz integra-
cje małych ojczyzn poprzez np. budowę/
modernizację/ doposażenie placu zabaw, 
zainstalowanie monitoringu czy stworze-
nie przyjaznego centrum wsi. Wręczenie 
umów odbyło się w  Górnośląskim Parku 
Etnograficznym w Chorzowie. W wydarze-
niu udział wzięli przedstawiciele samorzą-
du Województwa Śląskiego a także przed-
stawiciele gmin oraz sołectw Subregionu 
Centralnego. Gminę Ogrodzieniec repre-
zentowała Anna Pilarczyk Burmistrz Miasta 
i Gminy, Arkadiusz Ilski Skarbnik Miasta i 
Gminy oraz Sławomir Szlachta Sołtys So-
łectwa Mokrus.

Burmistrz Miasta i Gminny Anna Pilar-
czyk odebrała symboliczny czek z rąk 
Marszałka Województwa Śląskiego Ja-
kuba Chełstowskiego  w dniu 6 lipca na 
Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu.
Przyznane środki to dofinansowanie z 
budżetu Województwa Śląskiego Pakiet 
dla Turystyki w 2021 roku na zadnie: 
„Rozwój funkcji rekreacyjnej Ośrodka 
Krępa w Ogrodzieńcu w celu promocji 
aktywnych form wypoczynku i walo-
rów turystycznych gminy”. W ramach 
zadania zostanie wykonane boisko do 
siatkówki plażowej oraz tor pumtruck. 
Boisko o wym. 14,3 m x 22,3 m. Tor o 
długości 45mb i szerokości 1m przezna-
czony do jazdy rowerem, na rolkach lub 
deskorolce. Kwota przyznanego dofi-
nansowania  - 277.695,00 zł.

Kolejne dofinansowanie w kwocie  
285 713,00 zł zostało przyznane na 
wniosek pn. „Budowa ogólnodo-
stępnego obiektu sportowego Krępa 
celem zapewnienia możliwości po-
dejmowania aktywności fizycznej w 
gminie Ogrodzieniec” w ramach Pro-
gramu Sportowa Polska – Program 
rozwoju lokalnej infrastruktury sporto-
wej – Edycja 2021. 
Projekt obejmuje budowę nowego 
obiektu sportowego składającego 
się z boiska do piłki plażowej, toru 
pumptracka wraz zapleczem sanitar-
no-higienicznym rozszerzonym o funk-
cję sauny do odnowy.

Krępa - Sportowa Polska
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Dla seniora

Przypomnijmy, że  od lutego 2020 
roku funkcjonuje Dom Senior + w 
Ogrodzieńcu. Na utworzenie i wypo-
sażenie wszystkich trzech placówek w 
ramach Programu Wieloletniego „SE-
NIOR+” na lata 2015-2020 pozyskano 
blisko 800 tys. złotych.
W dniu 18 czerwca odbyło się oficjal-
ne otwarcie  Klubu Seniora w Ogro-
dzieńcu oraz Domu Seniora w Mokru-
sie z udziałem władz samorządowych, 
zaproszonych gości oraz osób uczęsz-
czających na zajęcia do obu placówek. 
Wśród uczestników uroczystości 
obecni byli m.in.: Posłowie na Sejm 
RP – Danuta Nowicka, Robert War-
was, radna Sejmiku Województwa Ślą-

skiego Maria Materla, Prezes Zarządu 
Ekoenergia Silesia S.A. Marcin Kozik, 
radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Gór-
niczej Zbigniew Piątek oraz gospoda-
rze naszej gminy: Burmistrz Miasta i 
Gminy Anna Pilarczyk, Przewodniczą-
ca Rady Miejskiej Małgorzata Jano-
ska, Wiceprzewodniczący Zbigniew 
Fabiańczyk, radni Rady Miejskiej: Ilo-
na Guzik, Elżbieta Stanek, Stanisław 
Smętek oraz Sekretarz Miasta i Gminy 
i radna Powiatu Zawierciańskiego Ma-
ria Milejska.
Naszych seniorów odwiedziła także 
Marlena Maląg - Minister Rodziny 
i Polityki Społecznej oraz  Jarosław 
Wieczorek - Wojewoda Śląski. 

- Największa dla mnie radość z efek-
tów naszego, rządowego programu 
Senior+ jest wtedy, kiedy mogę towa-
rzyszyć uśmiechom seniorów. Cieszę 
się, że Ogrodzieniec ma teraz placów-
ki, które powstały po to, by te uśmie-
chy wywoływać - podkreśliła minister 
Marlena Maląg.
Osoby uczęszczające do Klubu i 
Domu Seniora przygotowały program 
artystyczny – piosenki i wiersze, któ-
re zadedykowały przybyłym gościom. 
Były podziękowania i gratulacje dla 
osób zaangażowanych w przygoto-
wanie przedsięwzięcia, które zostało 
wykonane z myślą o seniorach naszej 
gminy.

SENIORZY
Joanna Piwowarczyk

W naszej gminie działają kolejne placówki utworzone z myślą o seniorach.  
Są to Dom Senior + w Mokrusie, mieszczący się w budynku remizy OSP  

i Klub Senior+ w Ogrodzieńcu w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.



28 29gazetagazeta gazetagazeta
OGRODZIENIECKA OGRODZIENIECKA

ZASZCZEP SIĘ DLA BEZPIECZEŃSTWA TWOJEGO  I RODZINY

Święto Gminy Ogrodzieniec
6-7 sierpnia

Krępa pięknieje
WYPOCZYNEK

Redakcja

Krępa w tym sezonie wzbogaciła się o dodatkowe atrakcje. Dla dzieci w brodziku zamonto-
wano grzybek wodny. Pojawiły się wiszące huśtawki i hamaki oraz podłączono oświetlenie 
wokół urządzeń. Na skarpie przy zalewie urządzono kolejne leżaki wraz z lampą solaryczną. 
Najmłodszych zaprasza dmuchana zjeżdżalnia i kule wodne.
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Drodzy Mieszkańcy,
Gmina Ogrodzieniec robi wszystko, aby w okresie wakacyjnym stworzyć jak najlepsze warunki do 

lokalnego wypoczynku mieszkańcom. Prosimy o uszanowanie naszego wspólnego dobra. Informu-
jemy, że na terenie Ośrodka Rekreacyjno – Wypoczynkowego Krępa funkcjonuje monitoring.
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Działania kulturalne realizowane dzięki pozyskanym do-
tacjom to marzenie każdego domu kultury, dlatego też 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzień-
cu systematycznie pozyskuje, aktualizuje, realizuje i rozli-
cza zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych. W 
ubiegłym roku Instytucja dzięki otrzymanemu wsparciu 
mogła zrealizować inicjatywy kulturalne w Ogrodzieńcu i 
sołectwach. Nie zabrakło również wydarzeń o charakterze 
patriotycznym w biało-czerwonej scenerii naszego zamku. 
Na bieżący rok na realizację wszelkich  wydarzeń kultural-
nych pozyskano już 283 tys. złotych! To efekt wytężonej 
pracy całego Zespołu, bo tylko w ciągu ostatnich kilkuna-

stu miesięcy aplikowano o dofinansowanie w blisko 80-ciu 
konkursach. 

Już drugi miesiąc najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy wy-
łonieni poprzez specjalną rekrutację mogą uczęszczać na 
bezpłatne zajęcia w ramach Uniwersytetu Małego Przed-
siębiorcy. Projekt  dofinansowany jest przez Narodowy 
Bank Polski w kwocie blisko 25 tys. zł. Ponadto najmłod-
sza grupa śpiewacza naszej gminy - Zespół Malwinki w 
ostatnim kwartale 2021r. zaprezentuje się w nowych stro-
jach zakupionych w ramach Programu EtnoPolska 2021r. 
(otrzymane wsparcie 66 tys. zł). 

Dobry czas 
dla Domu Kultury!

KULTURA
Redakcja

Plany na najbliższe tygodnie…
lipiec 2021r. – Kino plenerowe na Krępie w ramach zadania pn. ,,Letni przegląd osiągnięć polskiej i światowej kinema-
tografii”  (dofinansowanie z PROGRAMU FILM: 12 tys. zł).

6 sierpnia 2021r.- Muzyczne wydarzenie na Placu Wolności w Ogrodzieńcu pn. ,,Ludowa Gala z Jurajskimi Tradycjami”  
(dofinansowanie z programu KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA: 30 tys. zł).

7 sierpnia 2021r. – Muzyczne wydarzenie na Przedzamczu Zamku Ogrodzienieckiego w ramach zadania pn. ,,Ogrodzie-
nieckie Serce Jury Bijące Muzyką” (dofinansowanie z programu 
MUZYKA: 60 tys. zł).

6 i 7 sierpnia 2021r. - ,,Artystyczne happeningi na Jurze - nasze dziedzictwo kulturowe”, realizacja Krępa oraz przedzam-
cze Zamku Ogrodzienieckiego (dofinansowanie z programu WYDARZENIA ARTYSTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: 
20 tys. zł).

15 sierpnia 2021r. - ,,Śladami mężów oręża polskiego w Ogrodzieńcu”, miejsce realizacji: Plac Piłsudskiego w Ogrodzieńcu (program 
NIEPODLEGŁA, kwota dofinansowania: 19 tys. zł).
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sierpień/wrzesień 2021r. – organizacja 4 happeningów w Ogrodzieńcu, Ryczowie, Ryczowie-Kolonii oraz Gieble w 
ramach zadania pn. ,, Poznaj z nami kulturę europejskich krajów” (program: EDUKACJA KULTRALNA, dofinansowanie 
25 tys. zł).

sierpień/wrzesień/październik/listopad – warsztaty z rękodzieła i tańca ludowego w ramach zadania pn. ,,W pogoni za 
ludowymi tradycjami” (program: KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA, kwota dofinansowania: 15 tys. zł).
Ale to nie koniec…

Najwyższe granty dla Ogrodzieńca!

Dwa granty z konkursu „Działaj Lokalnie 2021” trafiły do 
Gminy Ogrodzieniec. Centrum Inicjatyw Lokalnych przy-
znał 5 500,00zł na projekt pn. „Jurajskie melodie na ogro-
dzienieckich szlakach” dla grupy nieformalnej Muzycznie 
zakręceni i 5 800,00zł na projekt pn. „Muzyka uczy, bawi 
i wychowuje” dla grupy nieformalnej Ogrodzienieccy Se-
niorzy. 
W uroczystej gali rozdania grantów, która  odbyła się 30 
czerwca w Hotelu Zawiercie udział wzięli przedstawiciele 
Gminy Ogrodzieniec- Pani Dorota Szybała- Pelak- Kierow-
nik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec,  dyrektor Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu- Karolinę 
Matuszewską reprezentowała redaktor Gazety Ogrodzie-
nieckiej Joanna Piwowarczyk. Nie zabrakło przedstawiciela 
grupy nieformalnej Ogrodzienieccy Seniorzy Pana Tade-
usza Drążka. 

Szczegółowo o ostatnich dofinansowaniach…

- Projekt pn. ,,Muzyka uczy, bawi i wychowuje” - w ra-
mach zadania Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w 
Ogrodzieńcu wezmą udział w warsztatach wyjazdowych, a 
efekty prac zaprezentują podczas wydarzeń organizowa-
nych na terenie Gminy. 
- ,,Jurajskie melodie na ogrodzienieckich szlakach”- w 
ramach zadania zostaną  zorganizowane muzyczne warsz-
taty pod fachowym okiem instruktorów, które  przygotują 
naszych artystów do organizacji i udziału w ludowym festi-
walu, a ich głównym celem jest wspieranie rodzimej kul-
tury ludowej, naszego wspólnego dziedzictwa lokalnego.

Nagrody okolicznościowe istotnym wspar-
ciem dla Zespołów…

Dom Kultury zabiega o nagrody dla Zespołów śpiewa-
czych. Zarówno Zespół Folklorystyczny WRZOS z Ryczowa 
Kolonii jak i Zespół Ryczowianki mogą z powodzeniem re-
alizować nagrody okolicznościowe przyznane przez Mini-
stra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  (po 15 tys. 
zł na Zespół)

Nie zapominamy o Infrastrukturze! 

Zespoły, chóry, orkiestry czy koła zainteresowań dzia-
łające przy M-GOKiS  zasługują na Dom Kultury z praw-
dziwego zdarzenia. 
Trwa inwestycja pn. ,,Dom Kultury w Ogrodzieńcu ponow-
nie tętni życiem kulturalnym” również dofinansowana ze 
środków MKiDN. 
Kwota dofinansowania: 1 673 000,00 PLN. W 2021r. zosta-
ną przeprowadzone prace budowlane o łącznej wartości 
599 tys. zł. Równocześnie w budynku toczą się prace z 
innych dofinansowań. Z powodzeniem udało się zakończyć 
prace nad Klubem Seniora, który już służy mieszkańcom…

Z ostatniej chwili
Mamy to!

162.000,00 zł dofinansowania 
Dom Kultury otrzymał z NCK na 
cyfrowy rozwój, w ramach które-
go  realizowane będą szkolenia, zakup 
komputerów, stron, oprogramowania.



32 33gazetagazeta gazetagazeta
OGRODZIENIECKA OGRODZIENIECKA

ZASZCZEP SIĘ DLA BEZPIECZEŃSTWA TWOJEGO  I RODZINY

Święto Gminy Ogrodzieniec
6-7 sierpnia

Kolejny SUKCES 
naszych Mażoretek!

KULTURA
Redakcja

„Fantazja” to swoista marka wśród zespołów mażoret-
kowych, co członkinie udowadniają za każdym razem. 
Ostatni rok był ogromnym sprawdzianem dla wszystkich, 
bo przyniósł nieoczekiwaną epidemię – zachorowania, 
zdalne nauczanie, pozostanie w domach. Odwołane zo-
stały Mistrzostwa Polski Mażoretek, na które rok w rok 
szykował się nasz zespół… nastał ciężki czas. Trudny, ale 

wbrew pozorom nie dla naszych dziewczyn.
„Fantaśki” systematycznie ćwiczyły w domach wykonując 
polecenia trenerki, która sukcesywnie sprawdzała on line 
poczynania dziewcząt. Zespół  przetrwał czas otwarć, za-
mknięć i na dobre od wiosny tego roku dziewczyny mo-
gły spotkać się na treningach. MGOKiS dołożył wszelkich 
starań by ten czas był przede wszystkim dla nich bez-
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pieczny.  Ciężka praca zaowocowała udziałem FANTA-
ZJI w tegorocznych XXII Mistrzostwach Polski Mażoretek 
w Kędzierzynie – Koźlu, poprzedzonymi eliminacjami w 
Opolu. W głównym konkursie wzięły udział kadetki w 
składzie: Maja Motłoch, Amelia Chruściel, Maja Barczyń-
ska, Malwina Brzezińska, Małgorzata Brzezińska, Alicja 
Wojdas, Solomija Berezhnova, Julia Stanek, Milena Paw-
łowska, Emilia Strąk, Amelia Hąc, Gabriela Hąc, Magda-
lena Podsiadło, Sandra Wdowik, Maja Oruba, Natalia 
Gdula i Paulina Królak w kategorii scena kadetki, seniorki 
w składzie: Roksana Grzegorczyn, Aleksandra Brzozow-
ska, Julia Mędrecka, Zuzanna Kula, Marta Musialska, Do-
minika Stypa, Dominika Kowal w kategorii miniformacja 
seniorki oraz solo twirling seniorka Zuzanna Kula. Mimo 
utrudnień związanych z pandemią, ograniczeniami zwią-
zanymi z treningami nasz zespół zdobył tytuł Vice Mistrza 
Polski w kategorii scena kadetki. Ogromne podziękowa-
nia należą się dla całego zespołu, a w szczególności dla 

trenerki pani Anny Malinowskiej, która w tym trudnym 
czasie wspierała i przede wszystkim motywowała do 
działań członkinie zespołu. Wiemy, że sukces ma wielu 
ojców, ale matkę tylko jedną i jest nią miłość… miłość do 
tańca i zespołu, która od dnia przyjęcia w szeregi zosta-
ła zaszczepiona przez instruktorów, rodziców i pozostałe 
członkinie… Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów!
W tym miejscu pragniemy również podziękować Wam 
Drodzy Rodzice, za wspaniałe dzieci, za to, że wspiera-
cie ich w tej ciężkiej dyscyplinie jakim jest taniec mażo-
retkowy. Zapewne nie raz Wasze pociechy miały kryzys, 
ale to w dużej mierze dzięki Wam, Waszej motywacji 
nie poddały się i wróciły na salę, aby spełniać marzenia. 
Czas pandemii był również trudną próbą dla Was Drodzy 
Rodzice. Nowa rzeczywistość, nowe obowiązki, nowe 
wyzwania – w naszej opinii test zdany na szóstkę. Dzię-
kujemy za współpracę w tym czasie, odpowiedzialność, 
zrozumienie i słowa otuchy kierowane również do Nas.

Serdeczne podziękowania dla
Członkiń Zespołu Mażoretek ,,Fantazja” 

oraz Instruktor Anny Malinowskiej
za występy dostarczające niesamowitych wrażeń!

Gratulujemy ducha walki i życzymy kolejnych sukcesów!
Podziękowania kierujemy również do Rodziców  

zaangażowanych w rozwój artystyczny swoich dzieci.

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk

Dyrektor M-GOKiS w Ogrodzieńcu
Karolina Matuszewska
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WRZOSKULTURA
Karolina Matuszewska

Beata Stypa-Rus

Dokładnie 14 września 2021r. minie 40 lat odkąd utworzono Zespół Folklorystyczny ”WRZOS” przy   Kole Gospodyń 
Wiejskich w Ryczowie- Kolonii. Jak upłynęły lata mogliśmy niejednokrotnie obserwować na łamach Gazety Ogrodzie-
nieckiej. Z pewnością powrót do wspomnień opływających w ogromne sukcesy  to jednocześnie burza wzruszeń  dla 
każdej z Członkiń, a było ich wiele… W ramach działalności kulturalno-folklorystycznej zespołu powstało szereg nagro-
dzonych publikacji związanych z terenem ziemi ryczowskiej. Zespół wraz z Kapelą „Stanisław” otrzymał 8 nominacji na 
Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych do  Kazimierza Dolnego nad Wisłą w różnych kategoriach,  gdzie 
dumnie  reprezentował Gminę Ogrodzieniec. WRZOS  wydał płyty oraz albumy z materiałami pieśniowy z terenów 
ziemi ryczowskiej, nagrał  widowisko „Obgrywojki Stanisława” oraz „Zabawa pod Czubatką”. Brał udział z sukcesami 
w konkursach kulinarnych oraz reprezentował Gminę na dożynkach powiatowych. Zespół nagradzany wielokrotnie – 
m.in. w 2019r. na wniosek Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu  prof. Piotr Gliński-Minister 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznał Zespołowi  nagrodę okolicznościową za całokształt  działalności  
w wysokości 15 tys.

 

Gdańsk, Gdynia i Sopot…  
w nagrodę za 40 lat działalności!

Dziś po ostatniej ciężkiej fali pande-
mii przyszedł czas na jej realizację. 
Zespół zdecydował, że część środków 
przeznaczy na wyjazd nad morze. Dla 
części członkiń była to pierwsza w ży-
ciu wyprawa nad Bałtyk. W dniach  
28.06-30.06.2021r. - członkinie Ze-
społu zwiedziły Gdańsk, Gdynie ,So-
pot. Trójmiasto przywitało nas piękną 
pogodą. Plan wycieczki był bardzo 
napięty chcieliśmy zwiedzić jak naj-
więcej. Mimo, że nie całe  trzy  dni to 
mało czasu,  Panie kilkakrotnie mogły 
„pomoczyć nogi w Bałtyku”, poczuć 
bryzę morską na swoich twarzach, 
zjeść pyszną zupę rybną w Sopocie, 
zwiedzić Akwarium Gdyńskie, melek-
sem z przewodnikiem Stare Miasto 
oraz Europejskie Centrum Solidarno-
ści w  Gdańsku, odbyć rejs statkiem na 
Westerplatte  a także być na koncercie 
i prezentacji  organów w Gdańsku -Oli-
wie. Sprzyjająca pogoda, miła atmos-
fera,  a przede wszystkim bardzo fajne 
towarzystwo to wszystko wpłynęło na 
to, że  przykro było  wracać do domu. 

z archiwum 2007 fot. Iwona Rajca
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Dyrektor oraz Pracownicy Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu serdecznie dziękują za 40- 
wspólne spędzonych lat,  owocną współpracę między Naszą instytucją a Zespołem.

DZIĘKUJEMY!

za zaangażowanie, cierpliwość, za dostarczanie Nam chwil radości oraz zmartwień oraz za to, że po prostu JESTEŚCIE 
wiemy, że zawsze możemy na Was liczyć.

Życzymy kolejnych 40 -lat w zdrowiu, wielkim zaszczytem  jest  pracować z takim Zespołem.
Niezmiennie od 40 lat – przewodnicząca Zespołu „Wrzos”  Henryka Pilarczyk

Zastępca przewodniczącej Kazimiera Kołton 
Artystyczny opiekun Zespołu – Jolanta Sprężak -Wawrzyk

Członkowie (byli i teraźniejsi Zespołu):  Marianna Dreliszek,  Kazimiera Nocoń, Leokadia Gajda, Lucyna Bednarz, Da-
nuta Żak, Stanisława Ścisłowska,  Anna Żak, Angela Wawrzyk,  Marianna Żak, Stanisława Kuźniak,  Irena Półkoszek, 

Helena Żak, Władysława Jakacz,  Zofia Kukuła,  Stanisław Kołton, Bolesław Kuźniak, Marian Ścisłowski, Marian Kukuła, 
Andrzej Wawrzyk,  Mariusz Kołton, Mateusz Kołton,  Jakub Stanek, Mateusz Trojan.

Pragniemy  złożyć serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności za dotychczasowe wielokierunkowe  
wspieranie działalności Zespołu 

dla
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec - Anny Pilarczyk, Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec -Marii Milejskiej

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu -Karoliny Matuszewskiej
Instruktora Kulturalno- Oświatowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu -Beaty Stypy-Rus  

Byłej Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie -Anny Operacz
Z wyrazami szacunku

Członkinie Zespołu Folklorystycznego WRZOS z Ryczowa-Kolonii
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Artystyczne Wakacje 
z Kulturą 

KULTURA
Redakcja

1. Dzieci obecne na zajęciach plene-
rowych na Krępie mogły się poczuć 
jak prawdziwi artyści, malując na 
sztalugach i korzystając z inspiracji, 
jaką dostarczała im otaczająca ich 
przyroda. Pani instruktor każdemu 
dawała wskazówki i podkreślała 
mocne strony każdej wykonanej 
pracy.

2. Ku swojemu zaskoczeniu uczestni-
cy zajęć dla seniorów odkryli, że z 
bibułki można stworzyć nie tylko 
piękne kwiaty, ale i…wróżki! Więc 
pomimo konieczności poświęcenia 
temu zadaniu nieco większej ilości 
czasu, to zaangażowania nikomu 
nie zabrakło, a efekty pracy mogły 
napawać dumą.

3. W Sali Lustrzanej w Domu Kultury 
odbyły się warsztaty plastyczne dla 
dzieci, mających możliwość nie tyl-
ko spotkać się ze swoimi koleżan-
kami i kolegami, ale przede wszyst-
kim poznać świetne pomysły typu 
DIY („Do It Yourself”), na punkcie 
których oszalał świat internetu. 
Kreatywne pomysły na ozdoby po-
budziły wyobraźnię i chęć działania 
u wszystkich uczestników zajęć.

Oprócz wciąż aktualizowanej i wzbo-
gacanej o kolejne atrakcje listy pro-
pozycji wakacyjnych, zachęcamy rów-
nież do odwiedzania Parku Trampolin, 
którego aktualne harmonogramy po-
dawane są na stronie www.mgokis.
ogrodzieniec.pl - zakładka OBIEKTY 
REKREACYJNE - Mini Park Trampolin.
Natomiast odnośnie dostępności 
terminów wynajęcia hali w sezonie 
jesienno-zimowym będą Państwo 
informowani na bieżąco na stronie  
www.mgokis.ogrodzieniec.pl, z racji 
funkcjonowania aktualnie na jej tere-
nie masowego punktu szczepień.

Jak co roku MGOKiS w Ogrodzieńcu postarał się, aby w wakacje nasi najmłodsi 
mieszkańcy – i nie tylko!- mieli szansę na rozwiniecie swoich artystycznych pasji. W 
pierwszych dniach lipca zdążyły się już odbyć nie tylko pierwsze zajęcia plenerowe dla 
najmłodszych, podczas których dzieci uczyły się malarstwa akwarelą, ale i zajęcia w 
klubie SENIOR+ dla najstarszych mieszkańców Gminy.
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Przyszli przedsiębiorcy  
w działaniu

Iwona Rajca
Beata Stypa-Rus

Odbyły się już spotkania z panią psy-
cholog – „Ty mnie, a ja Tobie, czyli o 
tym czy przedsiębiorca musi być lu-
biany.”, podczas których nasi studenci 
odkrywali swoje talenty. Na kolejnych 
zajęciach wcielili się w strategów, mie-
li okazję wykazać się umiejętnościami 
strategicznymi podczas sesji gier o 
swój biznes (Statki, Monopoly). Do-
wiadywali się „Skąd biorą się pienią-
dze w bankomacie?”, czyli skąd się 
wzięły pieniądze, kto może je druko-
wać, czym będą zajmować się przyszli 
przedsiębiorcy oraz jaki biznes będą 
prowadzić. W trakcie ćwiczeń powsta-
ły: księgarnia, piekarnia, warzywniak i 
sklep z artykułami plastycznymi. Ależ 
się działo. Podczas zajęć „Nasz pierw-
szy biznes”, opracowywali koncepcję 
sklepiku z lemoniadą, wymyślali swoje 
hasło reklamowe, nazwę straganu oraz 
slogan. Zapoznali się również z „Trud-
ną sztuką negocjacji”. Sztuka negocja-
cji to takie prowadzenie relacji bizne-
sowych i międzyludzkich, by uzyskać 

Od maja br. Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w 
Ogrodzieńcu realizuje pro-
jekt pn. Uniwersytet Małego 
Przedsiębiorcy. Na zajęciach 
dzieci poznają tajniki przed-
siębiorczości oraz najnowsze 
formy komunikacji społecz-
nej i poznają cechy, które 
powinien posiadać przyszyły 
przedsiębiorca. 

jak największe korzyści dla firmy lub 
dla siebie, ale tak, by ta druga strona 
również osiągnęła stan zadowolenia. 
„Bezpiecznie kręcimy nasza reklamę 
na FB” to zajęcia, w ramach których 
przyszli przedsiębiorcy wcielali się w 
składniki lemoniady, a następnie gra-
li role w reklamach. Podczas ćwiczeń 
powstały różnorodne smaki i nazwy 
lemoniady: lemoniada „słoneczko”, 
pod zamkiem, podniebna, imbiro-
wa, cytrynowa, arbuzowa, cytrynowa, 
słodka, truskawkowa, miętowa, grejp-
frutowa, świeża, pod lemonem, lemo-
niada bombowa, lemoniada kota Klu-

ski… To wszystko pomysły młodych 
przedsiębiorców, w sam raz na letnie 
upały. Były też zajęcia z tematem prze-
wodnim „Super P – przedsiębiorca 
czy superbohater”, a młodzi przedsię-
biorcy  wcielali się w postać przedsię-
biorcy, przygotowywali i prezentowali 
reklamę oraz przeprowadzali bizneso-
we transakcje. Kolejne zajęcia przed 
nami. Zadanie wcielamy w życie we 
współpracy z Fundacją Europa House.

Projekt realizowany z Narodowym 
Bankiem Polskim w ramach edukacji 
ekonomicznej.
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KULTURA
Redakcja

Nordic Walking Senior

Seniorzy z Gminy Ogrodzieniec zapraszamy na 
BEZPŁATNE szkolenie Nordic Walking.

Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking jest organizato-
rem ogólnopolskiego projektu pn. „Nordic Walking SE-
NIOR”, który jest współfinansowany przez Ministerstwo 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Partnerem 
wiodącym jest Biuro Programu Niepodległa. To ogólno-
polski program upowszechniania prawidłowej techniki 
Nordic Walking dla Seniorów. Zajęcia będą prowadzone 
od czerwca do listopada br.  Zostanie przeprowadzonych 
20 jednostek treningowych (każda jednostka trwa 90 mi-

nut), mających na celu naukę i doskonalenie prawidłowej 
techniki Nordic Walking. Zajęcia poprowadzą wykwalifi-
kowani instruktorzy i trenerzy Polskiego Stowarzyszenia 
Nordic Walking. 
SENIORZE Zgłoś się już dziś!
Zapisy w Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 
Ogrodzieńcu, aktualna siedziba SALA NARAD w Ogro-
dzieńcu, Plac Wolności 42 lub pod numerem telefonu 
326732044

Kurs organizuje Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego  
w Sosnowcu i skierowany jest dla osób  
przynajmniej z wykształceniem średnim.

Nauka jest bezpłatna i trwa 8 miesięcy.
Szczegóły na stronach internetowych Gminy Ogrodzieniec  

i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu.
Zapisy:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu  
w godz. 8:00-16:00 aktualna siedziba SALA NARAD 

w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 42

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu 
zaprasza w szeregi Młodzieżowej Orkiestry Dętej.  

Wiek minimalny od 10 roku życia. 
Organizator zapewnia instrumenty muzyczne i materiały dydaktyczne. 

Szczegóły na stronach internetowych Domu Kultury i Gminy Ogrodzieniec. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Ogrodzieńcu prowadzi zapisy 

na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy 
w zawodzie Asystent Osoby Niepełnosprawnej

O utworzeniu 
grupy 

decyduje liczba 
zgłoszonych 
uczestników.
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BOŻE CIAŁO

Trochę historii…

Z ŻYCIA GMINY
Joanna Piwowarczyk

Tradycyjna procesja eucharystyczna 
przeszła ulicami Ogrodzieńca.  W tym 
roku w dniu 3 czerwca przypadała uro-
czystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa zwane również świętem 
Bożego Ciała.  Cztery ołtarze: przy Ra-
tuszu, przy kaplicy św. Floriana, przy 
Domu Kultury, przy figurze św. Jana 
Nepomucena powstały dzięki zaanga-
żowaniu mieszkańców.  Każdy ołtarz 
miał niepowtarzalny charakter. 

Dziękujemy wszystkim osobom za-
angażowanym w przygotowanie 
ołtarzy.

Pani Lucyna Derda - mieszkanka Ogrodzieńca, 
emerytowana nauczycielka - od lat  dokumentuje 
historię strojenia ołtarzy przy  Domu Kultury. 

Historia ta sięga roku 1989, kiedy ołtarz tworzono na kon-
strukcji składającej się z podwyższenia oraz rusztowania z 
układanych desek. W budowę ołtarza angażowali się oko-
liczni mieszkańcy. Mężczyźni budowali ołtarz i przywozili 
z lasu gałęzie. Kobiety go stroiły, szyły zasłony i obrusy, 
przynosiły kwiaty ze swoich ogródków. Z czasem zrezy-

gnowano z drewnianej konstrukcji i ołtarz budowano pod 
namiotem, który wypożyczano z Domu Kultury. Miesz-
kańcy zakupili stolik i na nim ustawiali ołtarz. W latach 
ostatnich zamieniono wypożyczany namiot na duży biały 
pawilon z podwyższonymi przednimi nogami, aby ołtarz 
był lepiej widoczny. Prezentujemy kilka zdjęć sprzed lat.

1989 1999

2000

2014

2019
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Z okazji Dania Dziecka najmłodsi mieszkańcy naszej gminy skorzystali z wielu atrakcji. Do każdej 
szkoły i przedszkola zawitała wata cukrowa, popcorn, bańki mydlane, mobilny plac zabaw, szachy 
plenerowe. W organizację Gminnego Dnia Dziecka zaangażowały się: Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu oraz Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec. 

Gminny Dzień DzieckaZ ŻYCIA GMINY
Joanna Piwowarczyk

PODZAMCZE

GIEBŁO

RYCZÓW

OGRODZIENIEC

PRZEDSZKOLE
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Powitali lato

Zawody wędkarskie

Joanna Piwowarczyk

Joanna Piwowarczyk

Seniorzy ze Stowarzyszenia Retro oraz zespołu Echo, spotkali się na pik-
niku na Krępie, by wspólnie powitać lato. Do grona uczestników dołączyli 
zaproszeni goście: Maria Milejska – Sekretarz Miasta i Gminy, Karolina 
Matuszewska – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, 
Joanna Piwowarczyk – Redaktor naczelna „Gazety Ogrodzienieckiej”. 

Wreszcie po długiej przerwie spowodowanej obostrzeniami epidemicznymi nasi seniorzy mogli się spotkać i na-
cieszyć wspólnymi rozmowami, śpiewem i snuciem planów na najbliższe artystyczne wydarzenia. Wszyscy skosz-
towali smacznych prażonek, przygotowanych i upieczonych przez samych seniorów.

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Wędkarskie w 
Ogrodzieńcu w dniu 6 czerwca rozpoczęło se-
zon wędkarski zawodami na stawie w Cemen-
towni. Wydarzenie cieszyło się dużym zainte-
resowaniem. Startowało dwudziestu wędkarzy. 
Pierwsze miejsce zajął Stefan Opiłka drugie 
miejsce Zbigniew Szota trzecie miejsce Andrzej 
Żak.
Dla najlepszych zawodników stowarzyszenie ze 
składek członkowskich ufundowało atrakcyjne 
nagrody. W ceremonii zakończenia zawodów 
uczestniczyła Sekretarz Miasta i Gminy Maria 
Milejska, która wręczyła prezesowi Wacławowi 
Kolanko bon o wartości 500 złotych ufundowa-
ny przez Gminę Ogrodzieniec.  
Zawody miały prestiżowy charakter i jak co roku 
cieszyły się dużym zainteresowaniem. Była pięk-
na pogoda, ale niestety nie sprzyjała zawodni-
kom. Gruba ryba nie chciała brać. Jedynie ten 
kto nastawił się na płoć, miał szansę na zajęcie 
lepszego miejsca – mówi Wacław Kolanko, pre-
zes  Stowarzyszenia Rekreacyjno-Wędkarskiego 
w Ogrodzieńcu.
Dla wszystkich uczestników zawodów przygoto-
wany został poczęstunek – żurek wraz z wędzo-
ną rybą. 

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Wędkarskie w 
Ogrodzieńcu dziękuje Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec Annie Pilarczyk za wspie-
ranie działalności stowarzyszenia.
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Wernisaż wystawy 
Z bliska i z daleka

Z ŻYCIA GMINY
Joanna Piwowarczyk

W dniu 9 lipca w galerii MOK Centrum w Zawierciu odbył się wernisaż wystawy prac uczest-
ników warsztatów malarskich w Podzamczu, prowadzonych przez Fundację „Stara Szkoła”. 
Wydarzenie to było połączone z 10-leciem istnienia Fundacji, która działa w naszej gminie 
od roku 2011.

W zbiorowej wystawie zaprezentowano prace autorów z Ogro-
dzieńca oraz prace powstałe podczas plenerów malarskich 
organizowanych w Podzamczu. Autorzy prac to uczestnicy cy-
klicznych warsztatów artystycznych organizowanych przez Fun-
dację „Stara Szkoła” w Podzamczu oraz artyści, którzy przyje-
chali z różnych stron Polski i innych krajów Europy na plenery 
malarskie również organizowane przez Fundację. 
Wystawę zorganizowano z okazji 10-lecia Fundacji „Stara Szko-
ła”. Organizatorem wystawy była Galeria „ZAWartE” w Miej-
skim Ośrodku Kultury w Zawierciu i Fundacja „Stara Szkoła”.

Tytuł wystawy „Z bliska i z daleka” nawiązuje do róż-
nego sposobu spojrzenia na pejzaż i z nim związane 
walory i inspiracje, a także na autorów prac - artystów, 
mieszkańców naszej Gminy i najbliższych okolic, oraz 
tych , którzy odwiedzili nasze strony pokonując spore 
odległości. To także nawiązanie do problemu dystansu 
i odległości, który w czasie pandemii towarzyszył nam 
wszystkim, wpływając także na naszą artystyczną aktyw-
ność – mówi Dorota Supkowska z Fundacji Stara Szkoła 
- autorka wystawy i artysta plastyk.
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Uczniowie pożegnali szkołęEDUKACJA
REDAKCJA

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.

Nagrody Burmistrza Miasta i  Gminy Ogrodzieniec 
za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów klas ósmych:

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu
• Weronika Sitek, uczennica klasy VIII a
• Emilia Waszkiewicz, uczennica klasy VIII b
• Szkoła Podstawowa w Ryczowie
• Kinga Jurczak
• Szkoła Podstawowa w Gieble
• Sandra Radosz
• Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Podzamczu
• Wojciech Stasiak

Nagrodzonym uczniom gratulujemy bardzo dobrych  
wyników w nauce, życzymy dalszych sukcesów  

i realizacji zamierzonych celów.
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Gala Mistrzów - Najlepsi z Najlepszych

EDUKACJA
Iwona Znamirowska

Małgorzata Michalska

 MŁODZI Z PASJĄ

 Weronika Sitek, uczennica klasy VIII a. Tegoroczna laureatka dwóch konkursów przed-
miotowych – z biologii i języka polskiego. Od trzech lat z najwyższą średnią ocen w szkole. 
Ambitna i wzorowa uczennica, pogodna, taktowna i otwarta na innych nastolatka, która ko-
lekcjonuje okazy rzadkich roślin i czyta powieści Jennifer Niven w oryginale. Zanim zostanie 
lekarzem, marzy o spacerze uliczkami Paryża. Wyróżniona Nagrodą Burmistrza Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec. 

Emilia Waszkiewicz, uczennica klasy VIII b. Bardzo dobra uczennica i niezwykle aktywna 
nastolatka. Gra na klarnecie i waltorni, ćwiczy pole dance, z powodzeniem bierze udział w 
konkursach przedmiotowych, recytatorskich i literackich. Pełni funkcję wiceprzewodniczącej 
SU SP nr 1, animatorka wielu szkolnych imprez i konkursów. Szczególnie wyczulona na nie-
sprawiedliwość, zakłamanie i wszelkie przejawy nietolerancji. Świetny materiał na prawnika, 
którym zresztą chce zostać. Wyróżniona Nagrodą Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec. 

Jakub Piątek, uczeń klasy VIII b. Od pięciu lat nagradzany za swoje osiągnięcia edukacyjne 
świadectwem z wyróżnieniem. Zapalony piłkarz i miłośnik piłki nożnej a jednocześnie fan gier 
komputerowych. Wyróżniony Nagrodą Dyrektora SP nr 1 w Ogrodzieńcu.

Wiktoria Miśta, uczennica klasy VIII b. Perfekcyjnie wykorzystała nauczanie zdalne, by zre-
alizować swoje cele i osiągnąć szkolny sukces. Ambitna, wytrwała i niezwykle sympatyczna 
nastolatka o niezwykłych zainteresowaniach. Gra w siatkówkę, rysuje, śpiewa, tańczy i …
piecze przepyszne torty. Kiedyś te umiejętności wykorzysta w swojej pracy, bo będzie najbar-
dziej pogodnym i uśmiechniętym lekarzem pediatrą. Wyróżniona Nagrodą Dyrektora SP 
nr 1 w Ogrodzieńcu. 

Artur Żurek, uczeń klasy VIII a. Bardzo dobry uczeń i organizator. Muzyk-samouk, który 
swoją pasją do gry na pianinie zaraził dużą grupę uczniów, także tych najmłodszych. Marzy o 
zwycięstwie w Konkursie Chopinowskim, dlatego teraz bierze lekcje gry na pianinie. Fascynu-
je go geografia i historia, chciałby studiować prawo.  Wyróżniony Nagrodą Dyrektora SP 
nr 1 w Ogrodzieńcu.  

Adam Uliniarz, uczeń klasy VIII a. Wyróżnia się nie tylko osiągnięciami edukacyjnymi i suk-
cesami szkolnymi, ale przede wszystkim niezwykłą kulturą osobistą, taktem, sumiennością i 
pracowitością.  Wyróżniony Nagrodą Dyrektora SP nr 1 w Ogrodzieńcu.

Wiktoria Sikora, uczennica klasy VIII a. Pełni obowiązki przewodniczącej SU SP nr 1 w 
Ogrodzieńcu, ale praca na rzecz społeczności szkolnej jest tylko uzupełnieniem jej prawdzi-
wych pasji i zainteresowań. Muzyce, poezji i aktorstwu poświęca każdą wolną chwilę. Chodzi 
do szkoły muzycznej, czyta i pisze wiersze, a przede wszystkim zachwyca przygotowanymi 
przez siebie interpretacjami wierszy. Nic więc dziwnego, że marzy o karierze aktorskiej. Na-
grodzona Wyróżnieniem Dyrektora SP nr 1 w Ogrodzieńcu. 

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy. 

Tym artykułem rozpoczynamy cykl prezentacji „Młodzi z pasją”. Zapraszamy do lektury 
kolejnych wydań „GO”. 

 

Zakończyliśmy kolejny, trudny rok szkolny. Jeszcze we wrześniu mieliśmy nadzieję, że przy zachowaniu 
reżimu sanitarnego i daleko idącej ostrożności, może uda się nam funkcjonować normalnie, ale niestety, 
znowu wróciliśmy do domów. Jedenaście miesięcy zdalnego nauczania wszystkim dało się we znaki, ale 
szczególnie uciążliwe było dla tych, którzy w tym systemie przygotowywali się do egzaminów i planowali 

wybór szkoły średniej. Tradycją naszej szkoły jest uroczyste pożegnanie uczniów klas najstarszych. Zaistniała 
sytuacja zmusiła nas do zmiany formy realizacji projektu „Gala Mistrzów. Najlepsi z Najlepszych”.   

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu uczniów klas ósmych SP nr 1 w Ogrodzieńcu, których osiągnięcia  
w nauce i praca na rzecz społeczności szkolnej zapisały się na kartach naszych kronik. 
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Przedsiębiorstwo Komunalne
Ogrodzieniec Sp. z o.o.

Na stronie www.pkogrodzieniec.pl istnieje
aplikacja, która umożliwia wygenerowanie
indywidualnego harmonogramu po wpisa-

niu miejscowości, ulicy i numeru domu.

Poprzez stronę 
www.pkogrodzieniec.pl

Telefonicznie: 
32 67 32 081

Mailowo
w.turlej@ogrodzieniec.pl

Kasa czynna 
w poniedziałki, 
środy i piątki 
od godziny 8.00 do 12.00 
(przerwa 10.00 -10.15)

Zgłaszanie awarii  
dostępne na stronie lub 
pod numerem telefonu:
32 6732081, 
503 133 467, 
500 113 999,
516 047 017

Zgłaszanie stanu wodomierza:HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW

Szczegółowa oferta na www.pkogrodzieniec.pl

Segregacja w naszych rękach!
Uprzejmie prosimy, aby zwracać uwagę na segre-

gowanie odpadów. 

Wszystkie odpady komunalne, które nie nadają się do selektyw-
nej zbiórki wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane np.: 
pieluchy, zabrudzony zatłuszczony papier, resztki jedzenia, obier-
ki.
Przypominamy, że do pojemnika z napisem popiół wrzucamy wy-
łącznie popiół.
Segregację prowadzimy w workach, które mieszkańcy otrzymu-
ją od spółki.
Do worka żółtego wyrzucamy tworzywa sztuczne, metal, opako-
wania wielomateriałowe.
Do worka niebieskiego wyrzucamy: gazety, książki, zeszyty, tor-
by i worki papierowe, tekturę, kartony, koperty, papierowe folde-
ry, katalogi.
Do worka zielonego wyrzucamy: szkło kolorowe, szklane pu-
ste butelki po napojach, sokach, alkoholach, słoiki po dżemach, 
przecierach, stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalami 
i tworzywami.
Do worka brązowego wyrzucamy odpady biodegradowalne: 
skoszoną trawę, liście, chwasty, drobno pocięte gałęzie.

Drodzy Mieszkańcy
osiedli,

przypominamy o segregowaniu i wyrzucaniu od-
padów do odpowiednich pojemników znajdują-
cych się w gniazdach:

pojemnik żółty – plastik  
pojemnik niebieski – papier 
pojemnik brązowy – bioodpady 
pojemnik metalowy - popiół

USŁUGI 
ODPŁATNE

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)
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ZDROWIE SP ZOZ W OGRODZIEŃCU

Gmina Ogrodzieniec szczepi się!

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

Przychodnia SP ZOZ 
Ogrodzieniec czynna jest 
od poniedziałku do piątku 

w godzinach 
od 7:00 do 20:00

Propagując akcję szczepień przeciw Covid-19 SPZOZ zorganizował mobilny 
punkt szczepień, który dotarł do mieszkańców w sołectwach całej gminy. Do 
wyznaczonych punktów przybył zespół szczepienny, który po wcześniejszym wy-
wiadzie i przeprowadzeniu wstępnego badania dokonywał szczepień zaintere-
sowanych pacjentów. 
We wtorek 20 lipca możliwość zaszczepienia mieli mieszkańcy Ryczowa Kolonii 
i Ryczowa, w środę 21 lipca – Mokrusa i Gulzowa, w czwartek 22 lipca – Giebła 
Kolonii i Kiełkowic, w piątek 23 lipca – Józefowa i Fugasówki, w niedzielę 25 
lipca – Giebła. W dniu 6 sierpnia (piątek) o godzinie 15 szczepienia odbędą 
się przy Kościele Parafialnym w Ogrodzieńcu. Szczepienia są bardzo ważne dla 
społeczeństwa. Chronią przed groźnymi chorobami. Akcja zaszczep się przeciw-
ko Covid-19 trwa w całym kraju.
Zachęcamy niezaszczepione do tej pory osoby do punktu szczepień i skorzysta-
nia z możliwości otrzymania preparatu przeciwko Covid-19.

Liczba zaszczepionych osób przez SPZOZ w Ogrodzieńcu: 
13.580

B E Z P I E C Z N A  G M I N A  O G R O D Z I E N I E C

W trosce o Wasze życie i zdrowie
zachęcamy do szczepienia się przeciw

COVID-19

NIEDZIELA 20.06.2021
GODZINA 10:00-18:00

B E Z P I E C Z N A  G M I N A  O G R O D Z I E N I E C

NA ZAMKU

Sam wybierasz rodzaj szczepionki:

jednodawkowa szczepionka  Firmy Johnson & Johnson 

 Firmy Pfizer lub

NIEDZIELA 20.06.2021
GODZINA 10:00-18:00

B E Z P I E C Z N A  G M I N A  O G R O D Z I E N I E C

NA ZAMKU

Sam wybierasz rodzaj szczepionki:

jednodawkowa szczepionka  Firmy Johnson & Johnson 

 Firmy Pfizer lub

Telefony 
kontaktowe 
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ROZMOWA GAZETY Rozmowa z mgr Renatą 
Duszą – dyrektorem 

Regionalnego 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w 
Sosnowcu i w Zawierciu

Rozmawiała Joanna Piwowarczyk

RCKU współpracuje z naszą gminą 
od lat. Proszę przypomnieć, jakie 
ostatnio realizowane były kursy 
– szkolenia (dla mieszkańców) w 
Ogrodzieńcu?

Regionalne Centrum Kształcenia Usta-
wicznego w Sosnowcu i w Zawierciu 
to placówka, której organem prowa-
dzącym jest Województwo Śląskie. W 
strukturze RCKU funkcjonuje Medycz-
na Szkoła Policealna Województwa 
Śląskiego oraz Ośrodek Doskonalenia 
Zawodowego. To właśnie ośrodek 
kursowy współpracuje z MGOKiS w 
Ogrodzieńcu od roku 2014. W tym 
czasie uruchomione zostały kwalifika-
cyjne kursy zawodowe dla opiekunów 
medycznych oraz kosmetyczek.  Do 
roku 2017 przeszkoliliśmy ponad  100 
osób, które uzyskały świadectwo po-
twierdzające kwalifikację w zawodzie. 
Celem tego działania było umożliwie-
nie osobom chcącym zdobyć nowe 
kwalifikacje w miejscu ich zamiesz-
kania. Sukcesem jest to, że Nasi ab-
solwenci podjęli pracę w placówkach 
służby zdrowia, placówkach opieki 
zdrowotnej a także uruchomili działal-
ność gospodarczą.

Jakie kierunki ma obecnie w swojej 
ofercie Medyczna Szkoła Policealna 
Województwa Śląskiego?

PODOLOG 

- nowy kierunek w naszej szkole! 

Technik elektroradiolog

Technik usług kosmetycznych 

Technik masażysta 

Higienistka stomatologiczna 

Asystentka stomatologiczna

Terapeuta zajęciowy 

Technik sterylizacji medycznej 

Opiekun medyczny 

Opiekunka dziecięca

Przeprowadzacie także kursy kwali-
fikacyjne, dzięki którym można zdo-
być nowy, atrakcyjny zawód. Jakie 
to kursy? 

W Gminie Ogrodzieniec realizo-
wany jest projekt „Asystent Osobi-
sty Osoby Niepełnosprawnej” i w 
związku z tym po rozmowach prze-
prowadzonych z Panią Burmistrz 
Anną Pilarczyk postanowiliśmy uru-
chomić kwalifikacyjny kurs zawo-
dowy Asystent Osoby Niepełno-
sprawnej w zakresie kwalifikacji 
SPO.01. Udzielanie pomocy i or-
ganizacja wsparcia osobie niepeł-
nosprawnej.

Czym zajmuje się asystent osoby 
niepełnosprawnej?

Asystent z założenia dąży do pod-
noszenia jakości życia osoby nie-
pełnosprawnej poprzez ułatwienie 
wykonywania czynności dnia co-
dziennego, wykształcenie samo-
dzielności oraz w miarę możliwości 
stworzenie warunków do samodziel-
nej egzystencji. Pomaga osobie 
niepełnosprawnej w pokonywaniu 
własnych i zewnętrznych ograniczeń 
wynikających z wszelkiego typu ba-
rier architektonicznych, komunika-
cyjnych i psychologicznych.

Zadaniem asystenta jest współpraca 
z organizacjami społecznymi w celu 
zapewnienia optymalnych warun-
ków do rehabilitacji oraz wsparcie 
w utrzymaniu lub podejmowaniu 
aktywności społecznej i zawodowej.

 Absolwent będzie przygotowany 
do wykonywania zadań zawodo-
wych:

1)  Planowania, wraz z osobą niepeł-
nosprawną lub jej rodziną, komplek-
sowego wsparcia.

2)  Świadczenia opieki i wsparcia w 
zakresie samodzielnego funkcjono-
wania osoby niepełnosprawnej.

3)  Wsparcia osoby niepełnospraw-
nej w utrzymaniu lub podejmowaniu 
aktywności  społecznej i zawodowej.

4) Udzielania pomocy osobie niepeł-
nosprawnej w korzystaniu z różnych 
form kompleksowej  rehabilitacji.

Kurs asystent osoby niepełno-
sprawnej jakie daje uprawnienia 
i gdzie można znaleźć pracę po 
ukończeniu tego kursu?

Perspektywy zatrudnienia: w wyni-
ku pogarszającego się stanu zdro-
wia społeczeństwa zawód Asystenta 
osoby niepełnosprawnej jest poszu-
kiwanym zawodem w publicznych i 
niepublicznych jednostkach organi-
zacyjnych pomocy społecznej, insty-
tucjach działających na rzecz osób 
z niepełnosprawnością, środowisku 
zamieszkania osoby niepełnospraw-
nej, placówkach służby zdrowia. 
Ukończenie kursu pozwoli na zdo-
bycie odpowiednich kwalifikacji, by 
rozpocząć pracę w domu opieki dla 
osób niepełnosprawnych, zakładach 
opiekuńczo-leczniczych, domach 
pomocy społecznej, niepublicznych 
zespołach opieki zdrowotnej, do-
mach podopiecznego, hospicjach, 
fundacjach i stowarzyszeniach dzia-
łających na rzecz osób chorych i nie-
pełnosprawnych,  specjalistycznych 
ośrodkach rehabilitacyjnych i wypo-
czynkowych.

Medyczna Szkoła Policealna 

Województwa Śląskiego 

w Zawierciu

ul. Żabia 19B (dawny Medyk)

tel. 32 671 21 01, 

mail: medyk_zawiercie@poczta.onet.pl 

www.medyk-sosnowiec.edu.pl
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KILKA PYTAŃ DO... Doroty Słodek, 
dyrektora Ośrodka 
Pomocy Społecznej  

w Ogrodzieńcu

Rozmawiała Joanna Piwowarczyk

Obecnie w naszej gminie funkcjonu-
ją dwa Dzienne Domy Seniora – w 
Ogrodzieńcu i Mokrusie oraz Klub 
Seniora. W naszej gminie to pierw-
sze tego typu placówki. Czym one 
się charakteryzują? 

Głównym celem funkcjonowania 
Dziennych Domów Senior+ na terenie 
gminy Ogrodzieniec jest stworzenie 
bezpiecznego i przyjaznego miejsca 
do przebywania osób w wieku powy-
żej 60 roku życia, zamieszkałych na 
terenie gminy Ogrodzieniec, które są 
nieaktywne zawodowo, samodzielne 
lub wymagające częściowej opieki w 
czynnościach dnia codziennego.

Celami szczegółowymi są: aktywne 
spędzanie czasu, rozwijanie zaintere-
sowań oraz nabywanie nowych umie-
jętności, które pozwolą na reaktywację 
społeczną osób starszych, utrzymanie 
i rozwijanie sprawności psychofizycz-
nej; przeciwdziałanie izolacji i sa-
motności osób starszych - integracja 
międzypokoleniowa, zabezpieczenie 
dostępu do oferty kulturalnej, arty-
stycznej i krajoznawczej; stworzenie 
możliwości uzupełnienia i poszerzenia 
wiedzy podczas zajęć edukacyjnych i 
warsztatowych; zwiększenie zakresu 
samodzielności i zaradności życiowej 
każdego uczestnika poprzez terapię 
zajęciową; zaspokojenie biologicz-
nej potrzeby zwiększonej aktywności 
ruchowej oraz stworzenie szerokiej 
możliwości jej realizowania poprzez 
zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia sporto-
wo- rekreacyjne; organizowanie zajęć 
w ramach terapii zajęciowej; stworze-
nie warunków sprzyjających samore-
alizacji uczestników przy wykorzysta-
niu ich wiedzy i umiejętności.

Jakie zajęcia przewidziane są w ra-
mach pobytu w placówce? 

W ramach pobytu w placówce prze-
widuje się zajęcia edukacyjne w tym 
warsztaty edukacyjne, zajęcia z pie-
lęgniarką oraz dietetykiem, zajęcia z 
wykorzystaniem nowoczesnych tech-

nologii dotyczące obsługi kompu-
tera, treningi koncentracji i pamięci 
w formie indywidualnej i grupowej 
aktywności ruchowej – czyli zajęcia z 
fizjoterapeutą, aktywizujące społecz-
nie oraz zajęcia z elementami terapii 
zajęciowej polegające m.in. na działa-
niach mających na celu usprawnienie 
manualne.

Kto może korzystać z ich oferty?

Domy przeznaczone są dla osób speł-
niających łącznie następujące warunki: 
- są mieszkańcami gminy Ogrodzie-
niec, są nieaktywni zawodowo w 
wieku 60+ (zarówno kobiety, jak i 
mężczyźni), są osobami zdolnymi do 
samoobsługi, są osobami z pełną 
zdolnością do czynności prawnych lub 
posiadają opiekuna prawnego. Każdy 
uczestnik zobowiązany jest do przed-
łożenia informacji o stanie zdrowia i 
opinii lekarskiej o braku zdrowotnych 
przeciwwskazań do pobytu i uczest-
nictwa w zajęciach Domu.

Ile godzin może przebywać pod-
opieczny w placówce?

Dzienne Domy Senior+ są otwarte 8 
godzin dziennie.  Osoby zakwalifiko-
wane do pobytu w placówce mogą 
przebywać w niej od godz. 8.00 do 
godz. 16.00 od poniedziałku do piąt-
ku.

 
Ile osób obecnie korzysta z zajęć w 
domu seniora w Ogrodzieńcu i Mo-
krusie?

Aktualnie z zajęć w Dziennym Domu 
Senior+ w Ogrodzieńcu korzysta 12 
osób, natomiast w Mokrusie 15 osób. 

Czy podopieczni Domów chętnie 
korzystają z zajęć i form integracji?

Seniorzy w gminie Ogrodzieniec 
chcą być aktywni i chętnie korzystają 
z różnego rodzaju warsztatów. Samo 
spotykanie się z rówieśnikami daje im 
dużo satysfakcji a gdy dochodzi do 

tego ciekawa oferta zajęć to są na-
prawdę bardzo zadowoleni.

Ostatnio uruchomiony został Klub 
Seniora, mieszczący się w budynku 
Domu Kultury. Proszę przybliżyć 
charakter tej placówki. Jak działa i 
kto może tam uczęszczać? 

Jest to Ośrodek Wsparcia dla miesz-
kańców gminy Ogrodzieniec powyżej 
60 roku życia, działający w strukturze 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogro-
dzieńcu. Powstanie i bieżąca działal-
ność Klubu Senior+ w Ogrodzieńcu 
podobnie jak poprzednich placówek 
jest finansowana w ramach Wielo-
letniego Programu Rządowego „Se-
nior+” na lata 2015-2020 oraz 2021-
2025 ze środków Budżetu Państwa 
oraz środków własnych gminy Ogro-
dzieniec.

Został utworzony w celu aktywowania 
środowiska seniorów do wspólnego 
i zorganizowanego spędzania czasu 
wolnego, integracji i aktywizacji spo-
łecznej oraz zaspakajania potrzeb kul-
turalnych środowiska osób starszych 
w Gminie Ogrodzieniec. Klub dyspo-
nuje 30 miejscami dziennie. Jest czyn-
ny 4 godziny dziennie od poniedział-
ku do piątku. 

Czy tego rodzaju placówki są po-
trzebne w naszym środowisku?

Wszystkie placówki cieszą się dużym 
zainteresowaniem ze strony seniorów. 
Jesteśmy społeczeństwem starzeją-
cym się i seniorów mamy coraz więcej. 
Młodsi członkowie rodziny, jeśli są, 
najczęściej pracują i nie mogą poświę-
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cić zbyt wiele czasu dla swoich rodziców 
czy dziadków. Dlatego na gminie spo-
czywa zorganizowanie opieki i czasu wol-
nego dla najstarszych mieszkańców. Do-
brze, że są programy rządowe, z których 
możemy korzystać i zaoferować kon-
kretną propozycję zajęć dla seniorów.  
Dużym zaskoczeniem jest dla mnie 
starsza część społeczności Mokrusa i 
okolic. Wstępnie wydawało mi się, że 
na wsi seniorzy mają swoje zajęcia i 

nie będą chcieli korzystać z usług na-
szego Domu. Tymczasem wolne miej-
sca szybko się wypełniły a uczestnicy 
tworzą bardzo fajną zgraną grupę.  
Dzienne Domy są bardzo trafną inwe-
stycją a seniorzy nam pracownikom 
pomocy społecznej dają dużo satys-
fakcji z wykonywanej pracy. Często sły-
szymy słowa, że stworzyliśmy im drugi 
dom i otoczyliśmy ich nie tylko opieką 
ale mają tam prawdziwych przyjaciół. 

Chciałabym podziękować wszyst-
kim moim pracownikom za pomoc w 
tworzeniu tych wspaniałych miejsc, 
szczególnie opiekunom oraz Pani 
Małgorzacie Jurczak – kierowniko-
wi Domów, gdyż to głównie dzię-
ki nim te miejsca są wyjątkowe.  
Seniorom życzę dużo zdrowia i wielu 
pomysłów na wspólne spędzanie czasu. 
Postaramy się sprostać waszym oczeki-
waniom. 
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Liliana
córka Pawła i Martyny, 
zam. w Ogrodzieńcu

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.

SKARBY 
OGRODZIEŃCA

Jurajske Maluszki

Koniec pierwszego roku szkolnego u Jurajskich Maluszków. Absolwenci Żłobka pożegnali 
swoje panie i kolegów. Po wakacjach do placówki zawitają nowi żłobkowicze.

Żłobek 
Jurajskie Maluszki 

w Ogrodzieńcu  
ogłasza nabór na rok 
szkolny 2021/2022. 

Dokumenty do  
pobrania na stronie: 

www.jurajskie-maluszki.pl

Serdecznie
zapraszamy!

Ostatnio do naszego 
żłobka trafiły nowe 

zabawki i wyposażenie. 
Zmiany te możliwe 

są dzięki Naszej Pani 
Burmistrz  

i dofinansowaniu  
z programu  

„Maluch+” 2021.
Dziękujemy
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BIBLIOTEKA
Wśród nowości zakupionych do 

biblioteki polecamy:

„Sąsiedzi” Danielle Steel, która opowiada o 
pesymistycznej Meredith, żyjącej wspomnieniami 
i przeszłością. Na swojej drodze poznaje wielu 
nieodpowiednich mężczyzn  jednym z nich był 
lekarz, przy którym bohaterka poznaje sekret o 
własnej przeszłości ...

„Prawda i kłamstwa” Caroline Mitchell thriller 
psychologiczny w którym poznacie Amy Winter 
młodą komisarz policji próbującą odnaleźć 
zaginioną dziewczynę oraz rozwikłać zagadkę 
morderstwa, o które jak się okazuje oskarżona 
jest jej matka.

„Miłość” Corrine Averiss Kirsti Beautymam  
książka dla dzieci, w której główna  bohaterka 
Tosia, bardzo obawia się pobytu w przedszkolu 
bez swoich ukochanych rodziców. 

„Życie na naszej planecie”  David 
Attenborough. Legendarny przyrodnik świata 
opowiada o swoich przeżyciach i przemyśleniach 
względem naszej planety. Opisuje jak zmieniliśmy 
się względem upływu czasu, a przede wszystkim 
jak nasze działanie wpływa negatywnie na 
planetę. Jednak nigdy nie jest za późno by ją 
uratować. 

Serdecznie zapraszamy do biblioteki.

      

Zajęcia Wakacyjne w Miejsko-Gminnej 
Bibliotece Publicznej w miesiącu Lipcu

Odbyły się już pierwsze zajęcia wakacyjne 2021 organi-
zowane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w 
Ogrodzieńcu. Dzieci i młodzież miały możliwość wyka-
zania się kreatywnością, zdolnościami manualnymi, kon-
centracją uwagi oraz logicznym myśleniem grając w gry 
planszowe i towarzyskie oraz biorąc udział w zajęciach 
plastycznych. Nie zabrakło także zajęć zorganizowanych 
przez Bibliotekę we współpracy z Fundacją „Stara Szko-
ła” (m.in.: malowania drewnianych smoków i eko-toreb).
Serdecznie zapraszamy na kolejne zajęcia.
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O S P 
Iwona Rajca

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
OSP Ogrodzieniec

8 lipca br. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodzieńcu odbyło się walne zebra-
nie sprawozdawczo-wyborcze za lata 2016-2020, które zapoczątkowało cykl zebrań strażac-
kich w naszej gminie. Otwarcia zebrania dokonał druh Kamil Szymusik, Wiceprezes Zarządu. 
Przewodniczącym zebrania wybrano druha Henryka Karcza, a protokolantem druhnę Martę 
Ross. W zebraniu uczestniczyło 34 na 42 członków.

Druhowie podsumowali pięcioletnią 
kadencję, przedstawili sprawozdania 
z działalności Zarządu, z działalności 
bojowej, finansowe oraz Komisji Re-
wizyjnej. Np. w poszczególnych la-
tach ochotnicy uczestniczyli w wielu 
akcjach: 2016 - 92, 2017 - 88, 2018 
- 78, 2019 - 99, 2020 - 109. W 2020 
roku do jednostki wstąpiło 3 nowych 
druhów. Przedstawiono plany na rok 
bieżący. Strażacy udzielili absoluto-
rium dla ustępującego Zarządu. Pod-
jęto stosowne uchwały. W spotkaniu 

uczestniczyli zaproszeni goście oraz 
przedstawiciele Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP 
w Ogrodzieńcu i Komisji Rewizyjnej 
Oddziału. Podczas zebrania druhny i 
druhowie wybrali nowy Zarząd na ko-
lejną kadencję, który ukonstytuował 
się następująco:
Prezes Zarządu - Szymon Ceglarski, 
Wiceprezes - Naczelnik Straży - Maciej 
Dusza, Wiceprezes - Janusz Cholewa, 
Wiceprezes - Szczepan Plutka, Sekre-
tarz - Rafał Moś, Skarbnik - Kamil Moś, 

Gospodarz - Michał Cholewa, Zastęp-
ca Naczelnika - Patryk Małek, Członek 
Zarządu - Kamil Biedrowski. 
Wybrano Komisję Rewizyjną w skła-
dzie: Przewodniczący Komisji - Stani-
sław Bednarz, Wiceprzewodniczący 
Komisji - Władysław Janoska, Sekre-
tarz Komisji - Konrad Wojdas.
Były liczne podziękowania i gratulacje. 
Natomiast podsumowaniem zebrania 
okazało się alarmowanie, zatem część 
druhów udała się do akcji. Strażacy 
OSP Ogrodzieniec, zawsze na służbie!
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Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 
OSP Podzamcze i OSP Ryczów

16 i 17 lipca 2021 br. w jednostkach OSP Podzamcze i OSP Ryczów odbyły kolejne 
zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Druhny i druhowie podsumowali pięcioletnią 
kadencję, udzielili absolutorium dla ustępujących Zarządów oraz przedstawili plany 
na dany rok.

W jednostce OSP Podzamcze 
otwarcia zebrania dokonał Jarosław 
Gruca, Prezes Zarządu. Przewodni-
czącym zebrania wybrano Tomasza 
Dyczko, a protokolantem Damiana 
Pilarczyka. W zebraniu uczestniczyło 
21 na 37 członków. Wybrano nowy 
Zarząd na kolejną kadencję: Prezes 
Zarządu - Jarosław Gruca, Naczelnik 

Straży – Tomasz Dyczko, Wiceprezes 
– Adam Miśkiewicz, Skarbnik – An-
drzej Mirocha, Sekretarz - Damian 
Pilarczyk, Gospodarz- - Adam Mar-
czyk oraz Komisję Rewizyjną w skła-
dzie: Przewodniczący Komisji – To-
masz Dziechciarz, Członek Komisji 
– Michał Kusiak, Sekretarz Komisji – 
Mateusz Lech. Odznaczeniami uho-

norowano następujących druhów: 
Adam Marczyk – Srebrny Medal Za 
Zasługi Dla Pożarnictwa, Andrzej 
Mirocha i Sebastian Osys - Brązowy 
Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa, 
Damian Pilarczyk - Odznaka „Stra-
żak Wzorowy”, Adam Miśkiewicz – 
Odznaka Za Wysługę Lat XX, Michał 
Kusiak - Odznaka Za Wysługę Lat XV 
oraz Andrzej Mirocha, Damian Pilar-
czyk, Tomasz Dyczko, Marcin Mar-
czyk – Odznaka Za Wysługę Lat V.
W jednostce należącej do KSRG 
OSP Ryczów zebranie rozpoczął 
Andrzej Żak, Prezes Zarządu. Prze-
wodniczącym zebrania wybrano dru-
ha Janusza Grzesiaka, a protokolan-
tem Krzysztofa Grucę. W zebraniu 
uczestniczyło 34 na 49 członków.
Do składu Zarządu na kolejną ka-
dencję wybrano osoby: Prezes Za-
rządu - Andrzej Żak, Wiceprezes 
- Janusz Grzesiak, Naczelnik Straży - 
Krzysztof Gruca, Zastępca Naczelni-
ka Straży - Sławomir Żak, Skarbnik - 
Monika Gruca, Sekretarz - Grzegorz 
Żak, Gospodarz - Michał Półkoszek, 
a do Komisji Rewizyjnej: Przewodni-
czący Komisji - Zofia Adamusińska, 
Zastępca Przewodniczącego - Beata 
Roch i Członek Komisji - Leszek Ja-
nus.
Odznaczeniami uhonorowano na-
stępujących druhów: Janusz Grze-
siak, Marek Bednarz, Sławomir Żak, 
Grzegorz Żak – Odznaka Za Zasługi 
dla Pożarnictwa Gminy Ogrodzie-
niec; Beata Roch, Arkadiusz Roch, 
Dorota Grzesiak – Odznaka Za Wy-
sługę Lat X; Bartosz Żak, Kacper Mo-
tyka, Kacper Karolczyk – Odznaka Za 
Wysługę Lat V.
Przed nami kolejne zebrania 
sprawozdawczo-wyborcze straża-
ków-ochotników.
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Czytając książkę p. Maciążka miałam nieodpar-
te wrażenie, że okres międzywojenny na tere-
nie powiatu zawierciańskiego przypominał pio-
nierskie czasy na Dzikim Zachodzie. Trup ścielił 
się gęsto, oszustwa i rozboje były na porządku 
dziennym, kradzieże i włamania były codzien-
nością. Szczerze polecam to wydawnictwo, 
mimo że o naszym terenie jest bardzo mało 
informacji.

O tym, że nasza gmina nie należała do najbez-
pieczniejszych świadczą wspomnienia osób, z 
którymi przez wiele lat rozmawiałam. Opowieści 
o kradzieżach, jak ta, którą słyszałam od mamy, 
że jej dziadkowie zostali okradzeni w upalną 
noc sierpniową, kiedy znużeni żniwami zasnęli 
przy otwartych oknach i złodzieje wynieśli zegar, 
tkane kapy używane do nakrycia łóżek, szczęśli-
wie nikt się nie obudził, więc nie było ofiar. O 
napadzie na dom (niestety nie zapamiętałam 
nazwiska), a gospodarze schronili się na strych i 
zatrzasnęli klapę, mężczyźni czekali z siekierami 
w rękach, gotowi do obrony, gdyby napastnicy 
sforsowali wejście na strych. 

O zabójstwie Pani Żakowej i Teofila Stępniew-
skiego w 1919 roku, o czym kilka lat temu pisa-
łam Trudne czasy.

W aktach komendy Powiatowej Policji Pań-
stwowej w Olkuszu Sygn. 21/1048/0, liczących 
ponad 1000 stron, znalazłam sprawozdanie in-
formacyjne za miesiąc wrzesień 1925r., a w nim 
takie wiadomości:

„Zupełne zlikwidowanie dobrze zorganizowa-
nej bandy rozbójniczej Wójcika Jana, Cichora 
Antoniego i Braci Piątków. Ostatni z nich herszt 
bandy Wójcik Jan był ścigany od roku 1915 za 
szereg napadów rabunkowych i morderstwo, 
jako rodak powiatu olkuskiego znał doskonale 
cały teren tegoż powiatu, stał na czele bandy 
zapadał w różnych okolicach powiatu, wskutek 
czego zachodziło nieraz przypuszczenie istnie-
nia kilku dobrze zorganizowanych band. Do 
najwięcej zagrożonych miejsc były szosy cią-
gnące się wzdłuż lasu Olkusz-Bolesław, Olku-
sz-Wolbrom-Pilica-Ogrodzieniec-Zawiercie, Ol-
kusz-Niesułowice-Lgota, aż do granicy powiatu 
chrzanowskiego na których to szosach, według 
obecnie przeprowadzonego dochodzenia 
większość napadów były popełnione z inicjaty-
wy b. herszta bandyty Wójcika. Nadzwyczajne 
wysiłki doprowadziły – pomimo bardzo wielkiej 
ostrożności bandyty Wójcika, który stale prze-

HISTORIA
Maria Lipka-Stępiewska Ogrodzienieckie grzeszki

Witam ponownie w drugiej części „ciemnych sprawek 
naszych mieszkańców”

rzucał się z okolicy w okolicę,-, po usiłowanej 
próbie przechwycenia go żywego, że tenże w 
dniu 9.06.1925r. został przez patrol policyjny 
zastrzelony.”

Nazwiska bandytów bardzo często występujące 
w dawnym powiecie olkuskim, więc miejmy na-
dzieję, że to nie nasi.

A teraz coś wesołego, też z książki Pana Jerze-
go Maciążka.

1932 rok

Ze strachu przed żoną symulował napad. 

Nie należy w Sylwestra grać w naparstki.

Przed paru dniami położona pod Zawierciem 
osada Ogrodzieniec została poruszona poda-
waną z ust do ust wieścią o dokonanym na-
padzie na mieszkańca Ogrodzieńca, 33-letnim 
Stanisławie Ścisłowskim. Ponieważ poszko-
dowany Ścisłowski nic o napadzie policji nie 
zgłaszał, został wezwany na posterunek, gdzie 
wieści te potwierdził, wyjaśniając że wracając z 
Sylwestra z Zawiercia o godzinie 1 popołudniu 
na torze kolejowym naprzeciwko „Warty” zo-
stał zatrzymany przez 3-ch osobników, którzy 
sterroryzowali go rewolwerem, zabrali mu  
12 zł. Przeprowadzone natychmiast przez po-
sterunek Ogrodzieniec i Kromołów docho-
dzenia wykazały poważne wątpliwości zeznań 
Ścisłowskiego. Ścisłowski, badany ponownie, 
przyznał się, że napad symulował, motywując 
to tym, że w obawie przed awanturą ze strony 
żony, cały napad zmyślił, by w ten sposób upo-
zorować brak otrzymanych od niej pieniędzy, 
które przegrał w Zawierciu w trzy naparstki.

Pomysłowa asekuracja nie udała się, poza awan-
turą ze strony żony, doczeka się jeszcze kary za 
celowe wprowadzenie w błąd policji.

Jeszcze jedna notatka, też z 1932 roku.

Onegdaj doprowadzono do komisariatu policji i 
osadzono w areszcie miejskim Jana Czopa, zam. 
Podzamcze, gm. Ogrodzieniec, oskarżonego o 
kradzież 20 zł, na szkodę Brykowej z Zawiercia 
i Pisarka Józefa (Blanowska 59) i oskarżonego o 
kradzież krowy Annie Wójcik ze wsi Browarek.

Oto nasza wisienka na torcie chociaż nieco ma-
kabryczna.

„Były kościelny włamywaczem. Na wieży ko-
ścielnej urządził cmentarz.”(notatka z 28 marca 
1935r.)

„W początkach bież. roku wielkie wrażenie wy-
wołał wypadek znalezienia na strychu kościoła 
parafialnego w Ogrodzieńcu dwóch trumien 
ze zwłokami noworodków, oraz wiele rzeczy, 
pochodzących z kradzieży. Zarówno trumienki, 
jak i  kradzione przedmioty umieścił w kościele 
b. kościelny Józef Woźniak, uważając go za naj-
bezpieczniejsze  schronienie przed okiem poli-
cji. Sąd Grodzki w Pilicy w tych dniach rozpa-
trywał sprawę Woźniaka o kradzieże i skazał go 
wraz z spólnikiem, niejakim Lucjanem Bielakiem 
na pół roku więzienia. 

Sprawa przechowywania trupów noworodków 
w kościele przekazana została przez prokuratora 
Sądowi okręgowemu w Sosnowcu. Jak wyjaśnia 
ks. proboszcz z Ogrodzieńca, trumienki zostały 
ulokowane przez byłego kościelnego na strychu 
w kościele tylko przez lenistwo. Kościelnemu bo-
wiem z powodu mrozów, nie chciało się kopać 
grobów na cmentarzu”. (Zachowałam ówczesną 
pisownię)

Mam zdjęcia, na których może być J. Woźniak, 
ale ponieważ nie mam 100% pewności, więc ich 
nie opublikuję.

Jako że, w latach poprzedzających to zdarzenie 
urodziło się dwóch Józefów Woźniaków w pa-
rafii, nie wiem który z nich wkroczył na drogę 
przestępstwa. Bielakowie w Ogrodzieńcu nie 
mieszkali. 

To tyle udało mi się znaleźć, ale nadal szukam i 
jak znajdę, to chętnie się z Wami tym podzielę. 

Teraz jednak zajmuję się osobą, która urodzona 
w naszej parafii, wstydu nam nie przyniosła, a 
nikt o tym nie wie.

Zostawiam Was więc w niepewności i oczekiwa-
niu na odkrycie tajemnicy.

Pozdrawiam serdecznie  
Maria Lipka-Stępniewska 
Mój telefon 32 67 32 082
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W dniu 25 czerwca w wieku 62 lat 
zmarła Danuta Mikoda, mieszkan-
ka Ogrodzieńca, mocno związana 
z samorządem terytorialnym. 
W latach 1990 – 1998 pełniła funkcję  
Sekretarza Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec. 
W latach  2002-2006 została wy-
brana radną i pełniła funkcję Prze-
wodniczącej Rady Miejskiej w Ogro-
dzieńcu.
W latach 2006-2010 sprawowała 
mandat radnej Powiatu Zawierciań-
skiego.
Pracowała jako Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów w Dąbrowie Górni-
czej. 

Zawsze pełna energii, pogodna, 
uśmiechnięta i życzliwa. Zawsze go-
towa do pomocy, bezinteresowna i 
oddana innym. 
I taką Ją zapamiętamy.
Uroczystość pogrzebowa śp. Da-
nuty Mikody odbyła się w dniu  
30 czerwca w kościele parafialnym 
w Bzowie.

Pogrążonej w żałobie rodzinie 
składamy najszczersze kondolen-
cje i wyrazy głębokiego współ-
czucia.

 Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk

Pożegnanie Danuty Mikody

Danuta Mikoda we wspomnienich...

Z Danutą miałem zaszczyt pracować w 
latach 1990-1998, gdy pełniłem funkcję 
burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
– Danuta była wtedy sekretarzem Mia-
sta i Gminy Ogrodzieniec.
Razem rozpoczęliśmy pracę na rzecz 
naszej gminy w czasie, kiedy samorząd 
dopiero się odradzał i niejednokrotnie 
musieliśmy „przecierać szlaki”, szukać 
nowatorskich rozwiązań, sprawnie zarzą-

dzać, wprowadzając pozytywne zmiany 
ukierunkowane na wspólne dobro.
Danuta była bardzo dobrym fachowcem 
w zakresie prawa administracyjnego i 
dbała o wdrażanie nowych procedur, 
niezbędnych do sprawnego  funkcjono-
wania urzędu i gminy, jako samodzielnej 
jednostki samorządowej. Ta samodziel-
ność dawała duże możliwości w kreowa-
niu nowej rzeczywistości, w której przy-
szło nam żyć. My staraliśmy się czerpać  
jak najwięcej z ducha wywalczonej de-
mokracji inicjując działania integrujące 
naszych mieszkańców i uwzględniające 
ich nawyki i potrzeby. Był to czas roz-
poczynania gminnych inwestycji – bez 
środków unijnych - i początek zmian 
społecznych , które zamieniły to miejsce 
w lokalną wspólnotę. 
Miałem w Danucie wsparcie profesjona-
listki i dużą dozę optymizmu, który jej 
nie opuszczał i bardzo pomagał w trud-
nych chwilach. Rozumieliśmy się bez 
słów i bardzo często wyprzedzała moje 
działania przygotowując dla nich odpo-
wiedni grunt. Pamiętam jak przychodziła 
codziennie rano do pracy z uśmiechem, 
zawsze znalazła się chwila na pożartowa-
nie przy kawie i wymianie zdań o swoich 
sprawach. Nigdy nie narzekała na los, 
raczej była ambasadorką postrzegania 
świata, jako szklanki pełnej do połowy. 
Chciałoby się spotykać na drodze życia 
jak najwięcej takich Danut.
Myślę, że razem z Danusią zostawiliśmy 
tu swój ślad i dużo serca. 

Jarosław Ciszewski

Miałam zaszczyt dobrze poznać Da-
nusię, kiedy obie pełniłyśmy mandat 
radnych Rady Miejskiej w Ogrodzień-
cu w latach 2002-2006. Została wybra-
na na stanowisko przewodniczej rady, 
co świadczyło o ogromnym zaufaniu 
wobec jej osoby. Była człowiekiem 
ogromnej dobroci, szlachetności i 
empatii. Nigdy nikomu nie odmówiła 
pomocy, nigdy nie zabrakło Jej czasu 
dla drugiego człowieka, zwłaszcza, 
gdy potrzebował Jej wsparcia i rady. 
Chętnie dzieliła się ze wszystkimi 
swoją ogromną wiedzą i doświadcze-
niem. Zawsze pełna energii, pogodna, 
uśmiechnięta i życzliwa. 
Choroba przyszła niespodziewanie 
i zabrała nam Ciebie – Danusiu za 
wcześnie. 
Stanowczo za wcześnie.

Maria Milejska

Poznałyśmy się na początku lat dziewięć-
dziesiątych, kiedy Danuta objęła funkcję 
Sekretarza Urzędu. Przez parę lat była to 
znajomość służbowa, a potem w grupie 
czterech, czasem pięciu koleżanek zaczę-
łyśmy spacerować popołudniami na Krępę 
(to był czas kiedy spacery z kijkami nie były 
jeszcze znane). Miałyśmy czas, żeby poga-
dać, pośmiać się i poznać się lepiej. Wy-
bory władz samorządowych w 1998r. spo-
wodowały nasze odejście z Urzędu Miasta 
i Gminy, ale jeszcze przez rok czy dwa lata 
dojeżdżałyśmy razem do pracy – wtedy 
spędzałyśmy prawie cały dzień ze sobą.
Jaka była?
Pogodna, uśmiechnięta, bezkonfliktowa, 
lojalna. To pierwsze określenia jakie nasu-
wają mi się, kiedy o niej myślę. Starała się 
nie urazić nikogo, a w sytuacjach konflikto-
wych znaleźć wyjście. Nigdy nie widziałam 
Jej agresywnej, krzyczącej, chociaż potra-
fiła narzucić swoje zdanie. Była wyrozumia-
ła i tolerancyjna dla ludzkich słabości, nie 
było w Niej zawiści zazdrości. 
Pozostał żal, że kiedy przeszłyśmy już na 
emeryturę i mogłybyśmy zrealizować to, o 
czym zawsze mówiłyśmy, kiedy przypad-
kiem spotykałyśmy się w sklepie, czy pod 
kioskiem...
„Musimy się spotkać” - tak zawsze koń-
czyłyśmy nasze krótkie rozmowy, bo w 
biegu, bo czas goni.
Nie spotkamy się już Danusiu.

Maria Lipka-Stępniewska
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Z KSIĘGI KONDOLENCYJNEJ

Z wielkim smutkiem i żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Danuty Mikody
Przewodniczącej Rady Miejskiej 

w Ogrodzieńcu  latach  2002-2006,
Sekretarza Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

w latach 1990 – 1998,
Radnej Powiatu Zawierciańskiego w kadencji 2006-2010

Rodzinie oraz Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia 

składają: 

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk

W imieniu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Janoska

 
Radna Rady Powiatu Zawierciańskiego
Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Maria Milejska

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...
tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”

Ks. J. Twardowski

25 czerwca 2021r. odeszła na zawsze

śp. Danuta Mikoda
Była dobrym Człowiekiem…

Jej Rodzinie i Bliskim składam z serca płynące 
wyrazy współczucia i żalu

Dorota Cygan-Fedior

Wyrazy szczerego współczucia 
dla Wandy Janus
byłego dyrektora 

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu
z powodu śmierci

Mamy
składają

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk

W imieniu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Janoska

Radna Rady Powiatu Zawierciańskiego
Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Maria Milejska

Z głębi serca płynące wyrazy współczucia
dla Wandy Janus
z powodu śmierci

Mamy
składają

Dyrektor i Pracownicy
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

w Ogrodzieńcu

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa otuchy i wsparcia 

dla Katarzyny Romańskiej-Bujak

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Ogrodzieńcu 

z powodu śmierci 

TATY
składają: 

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk

W imieniu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Janoska

Radna Rady Powiatu Zawierciańskiego
Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Maria Milejska

Dyrektor i Pracownicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 

w Ogrodzieńcu

Dyrektor  i Pracownicy
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Ogrodzieńcu
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Najserdeczniejsze wyrazy współczucia 
Dla Barbary Bernatek

Członkini Zespołu Seniorzy z Ogrodzieńca
oraz Sekcji Wokalnej UTW

z powodu śmierci

Męża
składają:

 
Starosta oraz Zarząd UTW w Ogrodzieńcu

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

Koleżanki z Sekcji Wokalnej UTW
Zespół Seniorzy z Ogrodzieńca

W imieniu całej rodziny oraz własnym pragnę 
podziękować wszystkim krewnym, przyjaciołom, 
znajomym i sąsiadom za wyrazy współczucia i 
wsparcie, za pamięć, za obecność duchową oraz 
za udział w ceremonii  pożegnania naszej kochanej 
Mamy i Babci 

Florentyny Kaziród   
Serdeczne podziękowania kieruję również dla 
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Pani Anny 
Pilarczyk, Sekretarza Miasta i Gminy Pani Marii 
Milejskiej oraz dla Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
- reprezentowanej przez Przewodniczącą Panią 
Małgorzatę Janoskę, dla Pracowników Urzędu 
Miasta i Gminy oraz dla Dyrektora i Pracowników 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 
Ogrodzieńcu.
    Dziękuję
   córka Elżbieta Stanek

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Janiny Szeląg
Wieloletniej Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich  

w Ryczowie

Wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia
Rodzinie i Bliskim

składają: 

Dyrektor i Pracownicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 

w Ogrodzieńcu

Zespół „Ryczowianki” z Ryczowa

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania Pani Bur-
mistrz Annie Pilarczyk, Pani Sekretarz Marii Milej-
skiej, Przewodniczącej Rady Miejskiej Małgorzacie 
Janosce, Radnym Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, 
Pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec oraz wszystkim, którzy wsparli nas słowami 
współczucia i uczestniczyli w uroczystości pogrze-
bowej mojej Mamy

śp. Genowefy Selejdak
Stefan Selejdak z rodziną

Wspomnienie Janiny Szeląg
W dniu 21 lipca pożegnaliśmy Janinę 
Szeląg – mieszkankę Ryczowa, wielo-
letnią przewodniczącą Koła Gospodyń 
Wiejskich w Ryczowie. Zmarła w wieku 
89 lat. 
Pani Janina była osobą niezwykle ak-
tywną w swoim środowisku, w którym 
mieszkała od urodzenia, pracowała, 
wychowywała dzieci i rozwijała swo-
je społecznikowskie pasje. Wśród 
nich najważniejszą było umiłowanie 
do śpiewu i muzyki oraz kultywowa-
nie tradycji Ziemi Ryczowskiej. Była 
współzałożycielką Koła Gospodyń 
Wiejskich  w Ryczowie, które rozpo-
częło działalność 15 kwietnia 1960 
roku i zrzeszało 30 członkiń. Pani Ja-
nina pomagała w organizacji kursów i 
szkoleń dla kobiet, które na co dzień 
zajmowały się pracą w gospodarstwie 
rolnym. Były to: kursy krojów i szycia, 

racjonalnego żywienia, pieczenia ciast 
i różnego rodzaju kursy podnoszące 
kwalifikacje rolnicze.
Pani Janina bardzo dbała o rodzime 
tradycje i obrzędy ludowe. Zapisywa-
ła pieśni, przyśpiewki i opowiadania 
starszych mieszkańców. Układała re-
pertuar i scenariusze obrzędów, któ-
re zespół KGW przedstawiał podczas 
uroczystości gminnych, kościelnych i 
poza terenem gminy, promując naszą 
gminę w kraju i za granicą. 

Żegnamy panią Janinę – będzie nam 
Jej brakowało, zarówno Zespołowi, 
któremu wiele lat przewodniczyła oraz 
nam załodze Domu Kultury, do które-
go często zaglądała i opowiadała o 
swoich dokonaniach i planach.  

Redakcja GO
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ARKADIA

jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę

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

TEL. 695 729 499

rok założenia 1993

Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 42
www.arkadia-ogrodzieniec.com.pl
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Od 1 lipca 2021 roku organem właściwym do składania 
wniosków i wypłaty świadczeń „Dobry Start” jest Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych.
Składanie wniosków na świadczenie „Dobry start” na rok szkol-
ny 2021/2022, będzie odbywa się drogą elektroniczną do Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych przez:
- portal PUE ZUS
- portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia
- bankowość elektroniczną

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w 
sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego pro-
gramu „Dobry start” -dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1092
Przydatne strony:
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych - www.zus.pl/
- portal ZUS PUE - www.zus.pl/pue
- portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia - empatia.mpips.
gov.pl/
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - www.gov.pl/web/
rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-swiadczenie-dobry-start-on-line

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Ogrodzieńcu, informuje,  

że od dnia 01 lipca 2021 roku 
nie realizuje świadczenia 

„Dobry Start” (300+). 
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II FIESTA 

BALONOWA

NA ZAMKU OGRODZIENIECKIM W PODZAMCZU

  W dniach 23-25 lipca na Zamku

Ogrodzieniec w Podzamczu odbyło się

najpiękniejsze i najbardziej spektakularne

wydarzenie II Zamkowa Fiesta Balonowa.

W tych dniach na niebie nad Zamkiem

mogliśmy podziwiać wszystkie kolory

tęczy. Już w piątek w godzinach

wieczornych podniebny spektakl

rozpoczęły loty treningowe balonów.       

 W  sobotę odbyły się zawody „ Pogoń za

lisem” oraz „Lot nad Orlim Gniazdem”. W

tym dniu turyści mogli podziwiać balony

nadlatujące nad sam Zamek. Finał

wydarzenia nastąpił już po zmroku, kiedy

to pięć balonów przepięknie

rozświetlonych, rozstawionych na

przedzamczu tańczyło w rytm muzyki. 

Dopełnieniem całości wydarzenia były

niedzielne, poranne loty balonów nad

Grodem na Górze Birów. W trakcie

wydarzenia prowadzone były konkursy        

z nagrodami. Turyści mogli posłuchać

opowieści o lotnictwie oraz spotkać się ze

znaną himalaistką Magdaleną

Gorzkowską, która opowiadała o swojej

miłości do wysokości. Organizatorzy nie

zapomnieli także o najmłodszych. Dla nich

przygotowane zostały stanowiska         

 z tematycznymi, balonowymi warsztatami.

Sobotnie wydarzenie zakończyło kino

plenerowe, podczas którego wyświetlony

został film Andrzeja Wajdy „Zemsta”,

którego sceny kręcone były niespełna      

 20 lat temu na Zamku Ogrodzieniec         

w Podzamczu.

Organizatorzy podczas II Fiesty Balonowej

promowali również zdrowie, zachęcając

do szczepień na przedzamczu.

   To był najbardziej wesoły i kolorowy

weekend tego lata na Zamku!

Organizatorzy mają nadzieję, że fiesta     

 w oczach uczestników była przynajmniej

tak samo barwna jak w ich własnych.
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    Nie próżnujemy i działamy szybko.

Właśnie zaczęliśmy prace remontowo-

konserwatorskie, na które otrzymaliśmy                   

z początkiem 2021 roku dofinansowanie                 

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego. Zależy nam bowiem                        

na utrzymaniu Zamku w jak najlepszym

stanie nie tylko z uwagi na

odwiedzających go turystów, ale także

dla mieszkańców Gminy Ogrodzieniec.

 Zaczęliśmy remont ścian wewnętrznych

sali kredencerskiej oraz ścian przy

muzeum zamkowym. Planujemy także

wyremontowanie ścian sieni głównej

przylegających do baszty skazańców.

Zakres prac obejmuje odrestaurowanie

lica i korony murów, przebudowanie i

odrestaurowanie istniejących otworów

okiennych i nadproży, uzupełnienie

kamieniarki i hydrofobizację powstałej

powierzchni. 

Aktualnie trwający remont jest dla nas

dużym wyzwaniem z uwagi na to, że prace

są prowadzone na obiekcie w miejscach

stanowiących główną oś komunikacyjną

Zamku, bez wyłączania Zamku z ruchu

turystycznego.

Wyremontowane zostanie także

pomieszczenie lamusa ciemnego - muzeum

zamkowe, gdzie między innymi zostanie

wymieniona ślusarka okienna i drzwiowa.

   Prace remontowo - konserwatorskie

planujemy zakończyć we wrześniu

bieżącego roku.

REMONT

ZAMKU
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PRZEPIS MIESIĄCA
Marta Lipka

Beza Pavlova
Niekwestionowaną królową deserów 
jest z całą pewnością beza Pavlova. Jest 
to jednak królowa kapryśna, niezwykle 
trudna do wykonania i „zmienna”. W 
każdym piekarniku wychodzi inaczej, a i 
warunki atmosferyczne panujące na ze-
wnątrz potrafią mieć na nią swój wpływ 
(temperatura otoczenia i wilgotność). 
Jednak warto podejmować próby jej 
wykonania, bo to naprawdę przepyszny 
deser, wart zachodu i grzechu .
Prawidłowo ususzona beza powinna 
być śnieżnobiała, chrupka z zewnątrz i 
piankowa w środku. Niedopuszczalne 
są wycieki cukru, pęknięcia i beżowy 
kolor. 
Składniki na bezę wielkości tortu, po-
dzielną na minimum 8 kawałków (ob-
wód 30 cm)
10 białek z jaj rozmiar L
500 g drobnego cukru ( 50 g na jedno 
białko)
1 cukier waniliowy

Wykonanie:
Białka w temperaturze pokojowej 
wlewamy do misy miksera i ubija-
my. Nie przebijając białek stopnio-
wo, łyżka po łyżce dodajemy cukry. 
Ubijamy bezę tak długo, aż między 
palcami nie będziemy wyczuwać 
ziaren cukru – przy tym rozmiarze 
może to potrwać nawet 25-30 min, 
w zależności od mocy miksera. Na 
papierze do pieczenia rysujemy 
okrąg o pożądanym obwodzie i 

MODELARZ
                                                           Władkowi Gajdzie

W tym domu obszerny salon jest suchym dokiem modeli
legendarnych europejskich żaglowców, zgodnie z duchem czasu
iskrą Bożą modelarza odtworzonych, jutrem myśli 
wymarzonych, snów co rankiem znikają, ale są w duszy. 
Czy mojej duszy wędrowna jaskółka sny te przeniknie – liczmy?!
Mocą pragnień wymownej chwili wraki czują życie 
przygód barwnych na bezdrożach wód w rozłoconym fal runie.
Czekają na okręt wojenny admirała Nelsona 
Victory  - muzealny unikat – on je poprowadzi. 
Flagami sygnałowymi kurs okrętów obwieszczony.

Znikąd wybiega wiatr dmący w żagle i w przedziwny widok 
blasku gwiazd nad wodami ocean okręty porywa. 
Posejdon rozszerzył przestrzeń, skarby świata ukrył w falach 
rozbielonych w ciemnościach perłami piany, latarń morskich 
jasnymi smugami, świateł gromów huczących szkwałami.
Żaglowce jak rumaki w zbrojnej uprzęży naciskają na bryzgi 
lotne i prują pewnie na kłach posępnych raf w zawieję 
morską szczęściem szalonym, męstwa godnym w światłościach ślepych.
Śpiew kuszący syren myli lądy w złotych piaskach pustyń.
Gwiazdy Oriona świetlanym drżeniem nadają sygnały.
W toni spokojnej pasą się rekiny i lewiatany.
W ślad za nimi w ten akwen rozkołysany ciszą płyniesz 
pod nikłą srebrzystością księżycowej szaty dostojnie.
Odyseuszową tęsknotą dziennik podróży wypełniony.
Mrużysz oczy modelarzu? Słońce ranek nowy wita.
Snem twoim morska żegluga, jawą salon z okrętami. 

    Alicja Kmita – Żak
    Kwiecień - maj 2021r.

odwracamy go, po to aby długopis 
nie pozostał na bezie. Wykładamy 
masę bezową, formując „misę”. 
Wstawiamy do piekarnika nagrza-
nego do 150*C góra-dół bez ter-
moobiegu i natychmiast obniżamy 
temperaturę do 100*C. Suszymy 5 
godzin. Gotową bezę zostawiamy 
w piekarniku do całkowitego wysty-
gnięcia, przy uchylonych drzwicz-
kach. 
Do bezy pasują wszelkie kremy, 
choć klasyka to bita śmietana i 
świeże, sezonowe owoce.

Powodzenia i smacznego!

CZAS POEZJI
Alicja Kmita-Żak
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Drodzy Mieszkańcy,
zapraszamy do wzięcia udziału w Narodowym Spisie Powszechnym. To obowiązkowe 
badanie przeprowadzane jest raz na 10 lat przez Główny Urząd Statystyczny. 
Informujemy, że rachmistrzami na terenie naszej Gminy są pracownicy Urzędu Miasta  
i Gminy w Ogrodzieńcu: Bożena Kołodziej-Pawłowska, Wioletta Stefańska, Celina Lipka. 

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy.  Dokonując spisu za pośrednictwem 
aplikacji do samospisu należy wykazać wszystkie osoby, które w dniu 31.03.2021 r. o godzinie 24:00 mieszkały pod danym adresem. Wszystkie dodane 
i prawidłowo spisane osoby są zwolnione z obowiązku samospisu. Oznacza to, że osoby te nie muszą samodzielnie logować się do aplikacji spi-
sowej, aby dokonać samospisu.

Wejdź na stronę spis.gov.pl i spisz się w dogodnej dla siebie chwili Jeżeli nie możesz spisać się we własnym zakresie zadzwoń na infolinię: 22 279 99 
99 i spisz się przez telefon lub odwiedź najbliższy urząd gminy, gdzie na czas trwania spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca spisania się 
przez Internet. Jeśli nie spiszesz się przez Internet ani przez telefon, po 4 maja br. skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie dzwoniąc z numeru 
22 828 88 88, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą nie możesz odmówić mu przekazania danych. Możesz potwierdzić tożsamość rachmistrza 
spisowego, dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99. Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce pu-
blicznej. Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w 
badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobo-
wiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapoznać się z ustawą spisową? Wejdź na spis.gov.pl  
i bądź na bieżąco!

Informujemy, że zgodnie z art. 57 [Odmowa wykonania obowiązku statystycznego] Ustawy o statystyce publicznej 
z dnia 29 czerwca 1995r. (Dz.U. Nr 88, poz. 439) tekst jednolity z dnia 18 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 955)

 
Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji  

w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie.

Drodzy Mieszkańcy,
każdy kto do tej pory nie wziął udziału  
w badaniu będzie miał możliwość spotkać 
się z rachmistrzem i dokonać spisu 
podczas festynów z okazji Święta Gminy 
Ogrodzieniec w dniach: 

6 sierpnia Plac Wolności w Ogrodzieńcu 
7 sierpnia Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu
14 sierpnia Mokrus
21 sierpnia Gulzów 
28 sierpnia Ryczów
29 sierpnia  Żelazko
4 września Ryczów Kolonia
11 września Kiełkowice
25 września Fugasówka

Gminne Biuro Spisowe
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6 - 7 sierpnia 2021 r.

Święto
Gminy

JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA

7 sierpnia 2021 r.
sobota

Zamek Ogrodzieniec, Podzamcze
16.00 – 22.00 - „Z TRADYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ” happening historyczny 
dla dzieci

18.00 – oficjalne otwarcie imprezy, przemówienie Burmistrza Miasta
i Gminy Ogrodzieniec oraz zaproszonych gości

19.00 – koncert Marty MANDARYNY Wiśniewskiej 

20.15 – koncert: MICHAŁ WIŚNIEWSKI i przyjaciele

22.00 – niepowtarzalna multimedialna prezentacja historii Ogrodzieńca
na ścianach ruin Zamku 

22.30 – zakończenie imprezy

6 sierpnia 2021 r.
piątek

Ogrodzieniec, skwer przy Placu Wolności
15.00 – 20.00 – „OGRODZIENIEC - zielona wyspa” - 
ekologiczny happening dla dzieci 

Ogrodzieniec, Kościół pw. Przemienienia 
Pańskiego w Ogrodzieńcu
17.00 – msza święta odpustowa zakończona koncertem 
pieśni papieskich w wykonaniu MATEUSZA MIJALA

ok. 19.00 – formowanie i przemarsz korowodu na plac
Wolności, rozpoczęcie wydarzenia i przemówienia
zaproszonych gości  (trasa przemarszu: ul. Kościuszki,
ul. Olkuska, ul. Mostowa, ul. Plac Wolności) 

Ogrodzieniec, skwer przy Placu Wolności
19.45 – 21.30 – występy zespołów działających przy 
MGOKiS Ogrodzieniec

21.30 – występ zespołu instrumentalno – wokalnego 
KARLIK

22.30 – występ zespołu SYSTEMATIC

ok.0.30 – zakończenie imprezy

Miejsko-Gminny
Osrodek Kultury i Sportu

w Ogrodzieńcu

Miasto i Gmina
Ogrodzieniec

Dodatkowo: 
- wesołe miasteczko
- animacje dla dzieci

Drodzy Mieszkańcy,
podczas nabożeństwa w dniu 6 sierpnia o godz. 17 poświęcony zostanie nowy herb i flaga naszej gminy 

- liczymy na udział Was - Mieszkańców w tej ważnej dla nas chwili.

6 sierpnia od godz. 15.00 plac przy Kościele Parafialnym w Ogrodzieńcu
7 sierpnia godz. 15.00-19.00 Zamek Ogrodzieniecki w PodzamczuZaszczep się


