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Sporo atrakcji czekało na turystów na Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu. Przez trzy dni  
20-21-22 września odbywały się pokazy, konkursy, warsztaty, animacje, zabawy ruchowe, zwiedzanie 
okolicznych atrakcji jurobusem. Punktem kulminacyjnym była gala koncertowa w sobotę 21 
września - koncert Filharmonii Zabrzańskiej z muzyką filmową, koncerty zespołów Future Folk 
i Oberschlesien i po raz pierwszy w tym miejscu mapping, czyli audiowizualny pokaz na tle 
ruin. Organizatorzy zaproponowali podróż w czasie - kto w tym dniu odwiedził ogrodzieniecką 
warownię poczuł klimat średniowiecza i dobrze się bawił. 

Mapping
po raz pierwszy na 

Zamku Ogrodzienieckim
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Joanna Piwowarczyk

Z perspektywy 
RADY MIEJSKIEJ Kilka pytań 

do...

Uchwała w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników 
sądowych w kadencji 2020- 2023.

Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania  opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała w sprawie zmiany nazwy i statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 
Ogrodzieńcu.

Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej 
przebiegu.  (Ogrodzieniec ul. Mieszka I)

Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej 
przebiegu.  (Ogrodzieniec ul. Narutowicza)

Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej 
przebiegu.  (Ogrodzieniec ul. Bzowska)

Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej 
przebiegu. (obr. Podzamcze  ul. Zachodnia)

Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej 
przebiegu.  (Ogrodzieniec ul. Orzeszkowej)

Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej 
przebiegu.  (Ogrodzieniec ul Książęca i Ogrodowa)

Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej 
przebiegu.  (Ryczów  ul. Pagórkowa)

Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej 
przebiegu. (Ryczów  ul. Pagórkowa i Agrestowa)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/377/2018 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z 
dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które 
wykonały zadania służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Ogrodzieniec.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2019r.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2019 r.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr II/13/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie 

powołania Kolegium Redakcyjnego „Gazety Ogrodzienieckiej”.
Przyjęto informację Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec o przebiegu wykonania 

budżetu za I półrocze 2019 r.  kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym 
realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz przebiegu wykonania planów finansowych 
samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej, dla którego gmina jest organem założycielskim.  

Więcej na BIP Ogrodzieniec

W dniu 8 września br. odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej  
w Ogrodzieńcu. W tym dniu radni podjęli następujące uchwały: 

Wioletty Baran,  radnej 
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu.

Jest Pani radną drugą kadencję.  
W jakich komisjach pani pracuje?

Witam serdecznie mieszkańców Gminy 
Ogrodzieniec. Mam zaszczyt pełnić funkcję 
radnej Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu po raz 
drugi. Korzystając z okazji pragnę serdecznie 
podziękować mieszkańcom Mokrusa i 
Gulzowa za oddane na mnie głosy, za słowa 
wsparcia i za zaufanie, jakim mnie obdarzyli.

W obecnej kadencji jestem zastępcą 
przewodniczącej Komisji Budżetu, Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu, której przedmiotem pracy są 
zagadnienia  z zakresu budżetu, finansów 
naszej Gminy. Ponieważ zawodowo jestem 
związana z ochroną zdrowia, zdrowie 
mieszkańców jest dla mnie najważniejsze, 
jestem członkiem Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych, której przedmiotem działania 
są zagadnienia z zakresu ochrony zdrowia, 
opieki społecznej, edukacji, kultury, ochrony 
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej 
oraz bezpieczeństwa obywateli.

Po raz drugi jestem członkiem Rady 
Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu.

Jaki okręg wyborczy Pani reprezentuje? 
Jak kontaktuje się Pani z mieszkańcami?

Reprezentuję okręg wyborczy nr 15, 
który obejmuje miejscowości Mokrus i 
Gulzów. Jestem otwarta na konsultacje z 
mieszkańcami,  uczestniczę w zebraniach 
oraz spotkaniach z mieszkańcami. Można 
się ze mną kontaktować telefonicznie pod 
nr 661253751 oraz pod adresem  e-mail 
wiolettta1968@wp.pl    Na co dzień bardzo 
często rozmawiam z mieszkańcami, którzy 
informują mnie o problemach jakie ich 
nurtują. Staram się wsłuchiwać  w potrzeby 
ludzi i nieść im pomoc w miarę moich 
możliwości. Problemy i oczekiwania 
mieszkańców przedstawiam podczas pracy 
Komisji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu.

Proszę przybliżyć czytelnikom GO 
z jakimi problemami lub propozycjami 
zwracają się najczęściej do Pani 
mieszkańcy?

Problemów jest bardzo wiele. Mieszkańcy 
zgłaszają najczęściej problemy związane 
ze stanem nawierzchni dróg powiatowych, 
gminnych czy też użytku rolnego - dotyczy to 
głównie dojazdu do działek rolnych, budowy 
chodnika w Gulzowie, naprawy uszkodzonych 
studzienek kanalizacyjnych, czy też ciągnący 
się od lat temat odwodnienia w Gulzowie. 
Ostatnio tematem nurtującym mieszkańców  
jest brak transportu lokalnego, mieszkańcy 
mają utrudniony dojazd do pracy oraz 
sprawy odpadów komunalnych. Jeżeli 
chodzi o estetykę, wizerunek miejscowości 
i bezpieczeństwo tematem wiodącym jest 
remont studni, jej stan techniczny stanowi 
poważne zagrożenie bezpieczeństwa, 
instalacja dodatkowego oświetlenia 
ulicznego oraz modernizacja stawu w 
Mokrusie. Mamy nadzieję, że prace przy 
stawie będą realizowane w najbliższym czasie 
przy współpracy  powiatu z gminą, jest już 
uzgodniony zakres prac. Z myślą o naszych 
najmłodszych mieszkańcach czekamy na 
realizację projektu budowy placu zabaw z 

elementami siłowni na świeżym powietrzu, 
miejsca gdzie rodziny będą  mogły mile 
spędzić wolny czas. Obecnie Gmina 
przystępuje do podpisania umów. Mieszkańcy 
często monitują o wycinkę krzewów, 
gałęzi drzew, wykaszanie poboczy dróg, 
usunięcie wiszących przewodów instalacji 
energetycznych, telekomunikacyjnych.

Wspaniałą informacją z zakresu 
infrastruktury drogowej, jak już wcześniej  
na łamach GO podała Pani Burmistrz, jest 
otrzymanie dofinansowania na modernizację  
drogi  w Mokrusie „Na Huby”. Mamy 
nadzieję, że w końcu po tylu latach dojdzie 
do realizacji tego projektu.

Jak widzimy problemów jest wiele, 
ale najważniejsze jest zaangażowanie 
mieszkańców, wspólnie możemy osiągnąć 
bardzo wiele. Pragnę podziękować 
Mieszkańcom za podejmowanie inicjatyw, 
za trud i prace wykonane w naszych 
miejscowościach.

Czym jest dla Pani bycie radną? Co jest 
najważniejsze w pełnieniu tej służby?

Bycie radną wiąże się z wypełnianiem, 
realizowaniem zadań, jakie nam powierzyli 
wyborcy, mieszkańcy naszej gminy. Uważam, 
iż radny powinien być odpowiedzialny za 
rozwój gospodarczy całej gminy. Każdy radny 
powinien rzetelnie profesjonalnie pracować  
na rzecz mieszkańców.  Powinien kierować 
się wielką odpowiedzialnością i dużym 
zaangażowaniem, być otwartym na ludzkie 
problemy. Osobiście jestem osobą skromną, 
ugodową, pragnę być blisko ludzkich serc. 
Takie wartości wpajał mi mój tata, który 
przez wiele lat był samorządowcem, radnym 
i sołtysem.   Jaką jestem radną? Ocenę 
pozostawiam mieszkańcom.

A Wioletta Baran prywatnie: pracuje 
Pani zawodowo? Co Pani lubi robić w 
wolnym czasie, jakie ma zainteresowania?

Jestem osobą aktywną zawodowo, 
pracuję w Rejonowym Pogotowiu 
Ratunkowym Sosnowiec jako pielęgniarka 
systemu oraz w Nocnej, Świątecznej Opiece 
Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Jestem 
studentką pielęgniarstwa drugiego stopnia 
oraz w trakcie specjalizacji chirurgicznej. W 
tym miejscu pragnę przeprosić mieszkańców, 
że nie poświęcam im tyle czasu, ile by sobie 
życzyli.

Wolny czas poświęcam spotkaniom 
rodzinnym, mile spędzam czas z moimi 
wnukami, jeżdżę na rowerze, lubię krzątać się 
w domu i w ogrodzie w towarzystwie mojego 
kochanego psa.

Czego chciałaby Pani życzyć 
mieszkańcom?

Mieszkańcom całej Gminy życzę zdrowia, 
wzajemnej życzliwości i uśmiechu, wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, 
realizacji zamierzonych celów. 

Dziękuję i pozdrawiam Czytelników 
„Gazety Ogrodzienieckiej”.

Dziękuje za rozmowę i życzę 
powodzenia w realizacji zamierzonych 
celów.

Rozmawiała: Joanna Piwowarczyk

Mamy własny PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), w Ogrodzieńcu 
ul. Kościuszki 107 (obok Oczyszczalni) i jest czynny w każdą sobotę: 

• w okresie kwiecień-październik 8.00-18.00
• w okresie listopad-marzec 8.00-15.00

Każdy mieszkaniec może z niego korzystać, do czego zachęcamy. 

Przypominamy, że:
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym 

mieszkańcy Gminy Ogrodzieniec w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, mogą dostarczyć we własnym zakresie, selektywnie zbierane odpady 
komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych.

Gospodarka 
odpadami komunalnymi

PUNKT SELEKT Y WNEJ ZBIÓRKI
O D P A D Ó W  K O M U N A L N Y C H
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Już wkrótce 4 sołectwa: Cementownia, Mokrus, Żelazko 
i Podzamcze, a także samo miasto  Ogrodzieniec będą 
dysponować nowymi placami zabaw z elementami 
siłowni na świeżym powietrzu, a wszystko dzięki 
dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki na 
kwotę 200 tys.zł. Ponadto otrzymaliśmy dofinansowanie 
na modernizację drogi Cmentarnej w Ogrodzieńcu (na 
blisko 500 tys. złotych stanowiące 80% inwestycji) 
i drogi ,,na Huby” w Mokrusie. Jesteśmy w trakcie 
postępowań przetargowych na realizację programów: 
Maluch+ i Senior +. W ramach realizacji pierwszego z 
nich powstanie Gminny Żłobek „Jurajskie Maluszki”, który 
będzie się mieścił w Ogrodzieńcu, przy ul. Elizy Orzeszkowej 
13. Dzięki inwestycji opiewającej na ponad milion złotych, 
gmina będzie dysponować 25 miejscami dla maluszków. 
W ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 
2015-2020 zostanie utworzony i wyposażony Dzienny Dom 
Seniora w budynku po dawnym przedszkolu w miejscowości 
Ogrodzieniec. Więcej informacji o innych projektach, 
przyznanych grantach, dofinansowaniach będzie można 
przeczytać na kolejnych stronach niniejszego wydania. 

Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej 
jest jednym z najważniejszych zadań jednostek samorządu 
terytorialnego. Dobrze zorganizowana promocja Gminy 
przyciąga nowych inwestorów, co jest bardzo istotne 
chociażby ze względu na fakt, iż wkrótce ruszają przetargi 
na strefę gospodarczą. Za nami wiele przedsięwzięć, a 
wśród nich m.in. 3-dniowe Święto Gminy Ogrodzieniec 
oraz Finał Juromanii 2019r. 

Już od września ruszyła VI edycja Uniwersytetu 
Dziecięcego oraz VIII edycja Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku Akademii WSB w Ogrodzieńcu. Przedstawiciele 
najmłodszego i najstarszego pokolenia mieszkańców  
Gminy Ogrodzieniec  po raz kolejny będą mogli uczestniczyć 

w niezwykłych spotkaniach ze światem nauki. Zarówno w 
jednym, jak i w drugim przypadku zapisy trwają również w 
trakcie roku akademickiego.  Zachęcamy do skorzystania 
z bogatej oferty Akademii WSB. Harmonogramy zajęć 
dostępne są na stronach MGOK w Ogrodzieńcu. 

Szanowni Państwo, od początku pracy w Urzędzie 
nieustannie powtarzam, że jestem zwolenniczką dialogu 
społecznego, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie wypracować 
optymalny model działania, który będzie skuteczny i 
poprowadzi naszą gminę do rozwoju.

Zachęcam do udziału we wszelkich spotkaniach 
organizowanych przez Urząd. Za nami zebrania sołeckie, 
podczas których zdecydowaliście Państwo, na co 
przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego. Państwa aktywny 
udział w zebraniach tylko utwierdził mnie w przekonaniu, 
jak bardzo takie spotkania są potrzebne, bo przecież 
Gmina Ogrodzieniec to nasz wspólny dom, który możemy 
urządzić wspólnie wsłuchując się w Państwa potrzeby

Wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami. 
Głosowanie odbędzie w niedzielę  13 października 2019r. 
Tylko aktywny obywatel może tworzyć Polskę zgodnie ze 
swoimi poglądami, marzeniami oraz inspiracjami. Bez 
względu na Państwa przekonania polityczne, apeluję o 
udział w głosowaniu! 

Zachęcam do przekazywania swoich sugestii i 
propozycji tematów, o których chcieliby Państwo przeczytać 
na łamach ,,Gazety Ogrodzienieckiej”, pisząc na adres 
e-mail: gazetaogrodzieniecka@interia.pl 

Chciałabym, aby stali się Państwo współautorami 
gazety, odpowiadającej zainteresowaniom i potrzebom 
całej lokalnej społeczności.

OKIEM
BURMISTRZA

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

Największym bogactwem każdej gminy są ludzie. Naszym obowiązkiem jest stworzenie 
najlepszych warunków do życia każdej grupy wiekowej, toteż nie zwalniamy tempa  
i z ogromnym zapałem wchodzimy w ostatni kwartał bieżącego roku…

Anna Pilarczyk-Sprycha

Serdeczne podziękowania dla Zespołu 
Folklorystycznego WRZOS za wykonanie 

wieńca i reprezentowanie Gminy 
Ogrodzieniec podczas Diecezjalno-

Powiatowych Dożynek w Goleniowach 
w dniu 18 sierpnia 2019r.

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk-Sprycha

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Janoska

wraz z Radnymi Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu

Serdeczne podziękowania dla wszystkich 
instytucji zaangażowanych w organizację 

Święta Gminy Ogrodzieniec 
i Juromanii 2019: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Ogrodzieńcu, Zamek Sp. o.o., 

Urząd Miasta i Gminy, 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, 

Ośrodek Pomocy Społecznej,  
Zakład Gospodarki Komunalnej, jednostki 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
miasta i gminy Ogrodzieniec  

oraz dla zespołów, które swymi występami 
uświetniły te wydarzenia:  

Zespól Echo, Seniorzy z Ogrodzieńca, 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ogrodzieniec, 

Orkiestra Dęta Ryczów,  
Orkiestra Dęta Giebło,  

Zespół Mażoretek „Fantazja”

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Serdeczne podziękowania 
dla  

Anny Rozlach 
i Michała Kowalczyka za reprezentację 

Gminy Ogrodzieniec podczas 
Diecezjalno-Powiatowych Dożynek 

w Goleniowach  
w dniu 18 sierpnia 2019r. 

i zajęcie wysokich lokat w konkursie 
Gospodyni i Gospodarza Roku

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Serdeczne podziękowania 
dla Jerzego Janoski, 

radnego Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
za udostępnienie miejsca 

na wydawanie bezpłatnej wody 
mineralnej przez Górnośląskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów

 podczas Juromanii 2019.

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Z wyrazami szacunku
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W dniach 23-24 sierpnia (piątek, sobota) wydarzenie 
odbywało się na terenie Zamku Ogrodzienieckiego 
w Podzamczu. Wspólne świętowanie rozpoczęło się 
korowodem prowadzonym przez mażoretki i Orkiestrę 
Dętą z Giebła, który wyruszył z Placu Jurajskiego na zamek. 
W pierwszej części programu wystąpiły nasze lokalne 
zespoły: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ogrodzieniec, Zespół 
Mażoretek Fantazja, Zespół Echo i Seniorzy z Ogrodzieńca. 
Po tych występach nastąpiła część oficjalna, w której Anna 
Pilarczyk-Sprycha, Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
powitała gości i mieszkańców i zaprosiła wszystkich do 
wspólnego świętowania. Piątkowe popołudnie upłynęło w 
rytmach przebojów zespołu Elvis 46 oraz gwiazdy wieczoru 
Sławomira. W rolę konferansjerów wcielili się Karoliona 
Matuszewska, dyrektor MGOK i Andrzej Kaim, instruktor 
śpiewu MGOK w Ogrodzieńcu. Organizatorzy urządzili tzw. 
strefę Mieszkańca, gdzie wydawany był ciepły poczęstunek 
dla wszystkich mieszkańców gminy Ogrodzieniec.

Święto Gminy Ogrodzieniec

W sobotę imprezę poprowadziła Agnieszka Mrozińska, 
pochodząca z Zawiercia aktorka i producentka. Wystąpił 
Mateusz Mijal, który wykonał m.in. swój największy przebój 
„Winny”. Gwiazdą wieczoru był natomiast zespół Weekend. 
Usłyszeliśmy utwory takie jak „Ona tańczy dla mnie”, „Za 
każdą chwilę z Tobą” oraz „Moje miasto nigdy nie śpi”. Na 
zakończenie sobotniego wieczoru mogliśmy obejrzeć pokaz 
laserowy. 

Wydarzenie Festiwal Jurajskiej Kultury – Światło, 
Muzyka, Taniec i Śpiew dofinansowano ze środków 
Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu 

Kultura – Interwencje 2019.  Wartość dofinansowania 
ze środków NCK: 84 000,00 zł. – DZIĘKUJEMY!

Festiwal Jurajskiej Kultury – Światło, Muzyka, Taniec i Śpiew pod takim hasłem przebiegało 
tegoroczne Święto Gminy Ogrodzieniec. To jedyna okazja w roku, kiedy mieszkańcy 
naszej gminy spotykają się w atmosferze radości i wspólnego świętowania. W tych dniach 
towarzyszyli nam również goście z zaprzyjaźnionych gmin: z węgierskiej gminy Bogacs 
wraz z panią burmistrz  Csendesné Farkas Edit oraz delegacja z gminy Sękowa z panią wójt  
Małgorzatą Małuch.

Na ludową nutę
W niedzielę, 25 sierpnia br. na skwerze przy placu 

Wolności w Ogrodzieńcu o godzinie 15 rozpoczął się 
Festiwal Muzyki Folklorystycznej „Na ludową nutę”. 
Wśród występujących były zespoły z terenu naszej 
gminy: „Seniorzy” z Ogrodzieńca, Zespół „Echo”  oraz 
zaproszeni goście: Zespół folklorystyczny „Łośniczanki”, 
Zespół folklorystyczny „Karlinianki”, KGW Hucisko, Zespół 
śpiewaczy „Jaworznik” z Wojkowic, Zespół „Ryczowianki”, 
KGW „Bzowianie” z Bzowa, Zespół śpiewaczy „Pogodna 
jesień” z GOK w Suszcu, KGW z Ryczówka, Zespół „Tęcza” 
z Bzowa. Z recitalem gościnnie wystąpił Leopold Stawarz 
(baryton) wraz z akompaniatorem Bernardem Stawarzem. 
Niedziela  zakończyła się zabawą taneczną. 

Wydarzenie dofinansowano ze środków programu 
,,Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w 
Polsce oraz Centrum Inicjatyw Lokalnych w powiatach 
zawierciańskim i myszkowskim w ramach projektu 
realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 
Ogrodzieńcu oraz przy wsparciu sponsorów: CMC Poland, 
Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach oraz DG-
Net S.A. Dąbrowa Górnicza.

Joanna Piwowarczyk

fot. Dawid Janocha
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Kandydatka do Sejmu

Lista 5  miejsce
Jura jest mi bliska, nie tylko dlatego, że urodziłam się w Ogrodzieńcu. 
Spotkałam tu wielu wspaniałych ludzi, z którymi od lat współpracuję dla dobra regionu.

W wyborach do Sejmu 13 października 2019 roku proszę o Państwa głos.
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Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość 
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i wymianę okien. Chętne 
Panie serdecznie zapra-
szamy, aby do nas dołą-
czyły. W większości siła!

Jakie plany (inwesty-
cje, prace) przewiduje 
Pani w sołectwie? Co 
pilnego jest do zrobie-
nia?

Najbardziej palącym 
problemem mojego so-
łectwa jest stan dróg. Od 
dwóch lat możemy cieszyć 
się nową nawierzchnią na 
drodze prowadzącej do 
naszych wsi, ale problem 
zaczyna się w momencie 
dojazdu do domów. W 
Żelazku ich stan technicz-
ny jest trochę lepszy, choć 
jest jeszcze do poprawy 
kilka miejsc. Będę stara-
ła się znaleźć fundusze 
na poprawę stanu ulicy 
Wschodniej, Grabowej i 
Leśnej.      Śrubarnia nie-
stety ma drogi w opła-
kanym stanie. Jest to 
jedyna wieś w gminie, w 
której żadna droga po-
między domami nie jest 
asfaltowa. Mam nadzieję, 
że się to wkrótce zmieni. 
Urząd Gminy obiecał, że 
w przyszłym roku postara 
się znaleźć fundusze na 
zrobienie nakładki asfal-
towej.

Chciałabym również 
uruchomić byłą remizę. 
Ponieważ nie mamy OSP, 
to budynek stoi od wie-
lu lat nieużywany. Działa 
w nim jedynie firma ca-
teringowa. Górna część 
nie była remontowana 
od momentu powstania 

budynku. Jest tam pięk-
na sala, w której chcemy 
razem z KGW utworzyć 
świetlicę dla dzieci oraz 
miejsce spotkań dla 
mieszkańców. 

Jak układa się współ-
praca z Radą Sołecką. 
Proszę wymienić człon-
ków tej rady. 

Moja Rada Sołecka 
to: Joanna Karoń, Marek 
Wróbel i Henryk Iwa.

Są to osoby, które star-
towały ze mną na stano-
wisko sołtysa. Tworzymy 
razem grupę, której za-
leży bardzo na naszym 
sołectwie. Wspólnymi 
siłami staramy się zrobić 
coś dla wszystkich miesz-
kańców. Na razie są to 
początki naszej współ-
pracy. Myślę, że z czasem 
uda nam się osiągnąć za-
łożone cele. 

Czy mieszkańcy chęt-
nie angażują się w życie 
sołectwa? Czy zgłasza-
ją jakieś propozycje?

W dzisiejszym zago-
nionym świecie czasami 
trudno zebrać mieszkań-
ców. Większość pracuje 
poza miejscem zamiesz-
kania. Rano wyjeżdża 
i wraca późno, ale jest 
kilka osób, które bardzo 
chętnie odpowiadają 
na prośbę pomocy. To 
dzięki ich zapałowi udało 
się zorganizować wyżej 
wspomniany piknik. Do 
tej pory niewiele się dzia-
ło w naszym sołectwie. 
Postaram się to zmienić 
tworząc miejsce  spotkań 
w byłej remizie. W najbliż-
szym czasie będę chciała 
prosić mieszkańców o 
pomoc  w uprzątnięciu 
gruzu i starych mebli z 
kiedyś funkcjonującego 
tam baru. Muszę tylko 
ustalić termin odbioru 
tych rzeczy. O terminie 
porządków poinformuję 
na tablicach ogłoszeń.

To była Agnieszka 
Piątek sołtys - społecz-
nik, a jaka jest prywat-
nie. Jakie ma zainte-
resowania, czy wśród 
natłoku zadań znajduje 
jeszcze czas dla siebie i 
swojej rodziny?

Mam 38 lat, męża i 
dwóch synów. 14 lat temu 
zamieszkałam w tym „raju 
na ziemi”, choć niektórzy 
twierdzą, że na „odlu-
dziu”. Od samego po-
czątku bardzo mi się tu 
spodobało. Cisza, spokój 
i ta zieleń, która nas ota-
cza. Przez które okno nie 
wyjrzę widzę las. Pocho-
dzę z sąsiedniej gminy 
Pilica. Tam też wiele lat 
pracowałam. W ciągu 
ostatniego roku postawi-
łam swój świat do góry 
nogami. Po 10 latach 
zrezygnowałam z pracy w 
banku i otworzyłam swoją 
działalność. Od 1 kwiet-
nia prowadzę warzywniak 
w Ogrodzieńcu. Do tego 
doszła jeszcze funkcja Soł-
tysa. Na początku nie by-
łam pewna, czy podołam 
wszystkim obowiązkom. 
Teraz myślę, że jeśli się 
tylko chce i ma się wokół 
siebie wspaniałych i ko-
chających ludzi, to można 
zdziałać naprawdę wiele. 
Staram się poświęcać mo-
jej rodzinie jak najwięcej 
czasu. Chłopcy dorastają 
i potrzebują mojej uwagi. 

Moją pasją są piesze 
i rowerowe wędrówki. 
Uwielbiam konie, skoń-
czyłam technikum ho-
dowli, później turystykę, 
ale ze względu na brak 
czasu musiałam zrezygno-
wać z jazdy. Może kiedyś 
będę miała jeszcze okazję 
oglądać świat z wysokości 
siodła. 

Dziękuję za rozmowę,
Joanna Piwowarczyk

fot. Best Memories Patrycja 
Noworolska

Została Pani wybra-
na sołtysem podczas 
wyborów, które odby-
wały się na wiosnę we 
wszystkich sołectwach 
naszej Gminy. Proszę 
powiedzieć czym zajmu-
je się sołtys?

Funkcję sołtysa peł-
nię po raz pierwszy, więc 
wszystkiego muszę się 
nauczyć. Moim zdaniem 
sołtys to osoba, która 
jest pośrednikiem między 
mieszkańcami a urzędem 
gminy. Przedstawiciel lo-
kalnego społeczeństwa, 
który służy swoją pomo-
cą w rozwiązywaniu pro-
blemów, jakie przynosi 
codzienność. Mieszkańcy 
udzielili mi dużego kre-
dytu zaufania oddając na 
mnie głos. Postaram się 
sprostać powierzonym mi 
zadaniom. 

Proszę opowiedzieć 
o sołectwie Żelazko – 
przybliżyć Czytelnikom, 
jaki charakter ma to so-
łectwo, ilu liczy miesz-
kańców? Czym możecie 
się pochwalić?

Moje sołectwo skła-
da się z dwóch leżących 
obok siebie wsi: Śrubarni i 
Żelazka. Pomimo tego je-
steśmy najmniejszym so-
łectwem w Gminie Ogro-
dzieniec.

Śrubarnia to wieś 
wśród drzew. Położona 
w środku lasu, 5 km od 
Ogrodzieńca pozwala 
na całkowite wyciszenie 
od zgiełku miejskiego. 
Na stałe mieszka tu 67 

osób. A drugie tyle, albo 
nawet, więcej przyjeżdża 
do domków letniskowych 
położonych w górnej 
części wsi wśród drzew. 
Pomiędzy domami w gór-
nej części wsi powstaje 
kaplica. Mamy już zbudo-
waną wieżę, na której za-
mocowany będzie krzyż i 
dzwon. Za nią znajduje się 
plac zabaw dla dzieci.

Żelazko jest dużo więk-
szą wsią, która leży 2 km 
dalej w kierunku wschod-
nim. Mieszka w nim 129 
osób. Znajduje się tu bu-
dynek po byłej remizie 
OSP, w którym obecnie 
swoją siedzibę ma KGW 
i firma cateringowa, kapli-
ca parafialna oraz ośrodek 
turystyki aktywnej. Jest to 
również urocze i zaciszne 
miejsce. Za remizą znaj-
duje się plac zabaw dla 
dzieci, który w tym roku 
ma zostać przekształcony 
w strefę aktywności fizycz-
nej – czyli siłownię pod 
chmurką.

Atutem mojego sołec-
twa są przepiękne tereny 
turystyczne, które mają 
wiele pieszych, rowero-
wych i konnych szlaków 
turystycznych. Spokój i ci-
sza sprawia, że każdy kto 
tu przyjedzie odpoczy-
wa na pięknym jurajskim 
łonie natury. Okoliczne 
ostańce zachęcają do pie-
szych wycieczek. 

Nie wszyscy słyszeli, 
że powstało u Was Koło 
Gospodyń Wiejskich 
„Żelazne Śrubki”. Jaką 

Pani pełni w tym przed-
sięwzięciu rolę? Proszę 
opowiedzieć skąd ten 
pomysł i jakie macie pla-
ny?

Tak, to prawda. W 
grudniu ubiegłego roku 
poprzedni sołtys Pan Iwa 
przedstawił na zebraniu 
propozycje zawiązania ta-
kiej grupy. Pomysł bardzo 
się spodobał, ponieważ w 
naszej okolicy nie ma żad-
nej organizacji skupiają-
cej mieszkańców. Zebrała 
się grupa Kobiet Gospo-
darnych i Wyjątkowych 
(KGW) i zaczęła poma-
łu działać. Nasza nazwa 
„Żelazne Śrubki” wzięła 
się od połączenia nazw 
naszych wsi. Mnie przypa-
dła rola przewodniczącej. 
Jest nas niewiele, ale sta-
ramy się działać na rzecz 
naszego społeczeństwa. 
W maju zorganizowały-
śmy pierwszy rodzinny 
piknik odpustowy na św. 
Izydora w Żelazku. Nie-
stety pogoda pokrzyżo-
wała nam trochę plany. W 
przyszłym roku planujemy 
zorganizować następny. 
Myślę, że uda nam się coś 
zrobić dla sołectwa. Chce-
my również zagospoda-
rować nieużywaną od lat 
byłą remizę OSP. Miejsce 
na spotkania mamy, choć 
trzeba je doprowadzić do 
porządku. Udało mi się 
już pozyskać niewielkie 
fundusze na wykładzinę, 
stoliki i krzesła. Zgłosiłam 
również w urzędzie gminy 
prośbę o naprawę dachu 

Rozmowy 
„Gazety Ogrodzienieckiej”

Rozmowa z Agnieszką Piątek, sołtysem Żelazka
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prowadzone przez nas prace. Jestem im 
bardzo wdzięczna. Wiem, że szkoła ma 
wielu przyjaciół, na których zawsze może 
liczyć. Serdecznie wszystkim dziękuję. 

To prawda, że Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Ogrodzieńcu jest największą 
placówką oświatową w gminie. Fakt, że 
udało się zapewnić naszym uczniom dobre 
warunki do nauki, nie przysłania jednak 

problemu związanego z brakiem miejsca 
na prowadzenie zajęć opiekuńczych. Nie 
mamy w szkole świetlicy, ale staramy się 
zapewnić profesjonalną opiekę wszystkim 
uczniom i zadbać o ich bezpieczeństwo 
przed i po zajęciach szkolnych. Mam 
nadzieję, że i ten problem uda się niebawem 
rozwiązać. Wierzę, że nowy 2019/2020 rok 
szkolny będzie dla wszystkich szczęśliwy 
i przyniesie uczniom, nauczycielom i 

Joanna Piwowarczyk

Małgorzata Michalska

Jak witano nowy rok szkolny w naszej Gminie? 
W dniu  2 września uroczystymi apelami z udziałem przedstawicieli władz samorządowych 

zainaugurowano rok szkolny 2019/20 we wszystkich szkołach naszej Gminy – w  Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu  o godzinie 8.00, w Szkole Podstawowej w Gieble 
o godzinie 9.15, w Szkole Podstawowej w Ryczowie 10.30 oraz w Szkole Podstawowej w 
Podzamczu o godzinie 11.30.

Podczas uroczystych apeli omówiono sprawy związane z organizacją nowego 
roku szkolnego, przedstawiono nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów i 
wychowawców klas. 

Pani Magdalena Sitek, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy oraz Maria Milejska , Sekretarz 
Miasta i Gminy w imieniu władz samorządowych złożyły uczniom życzenia sukcesów w nauce, 
nauczycielom i pracownikom obsługi i administracji satysfakcji z pracy, rodzicom dobrej 
współpracy ze szkołami.

Wszystkie szkoły postarały się, aby zapewnić uczniom jak najlepsze warunki do nauki. 
Przez okres wakacyjny  poczyniono niezbędne prace remontowe, odnowiono pomieszczenia, 
uzupełniono wyposażenie techniczne i dydaktyczne.

Rok szkolny ruszył

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Dla uczniów i nauczycieli to 
czas ciężkiej pracy, ale także czas sukcesów, nowych wyzwań, 
odkrywania świata ...

Ostatni etap reformy oświaty, 
wprowadzonej prawie cztery lata temu 
przez rząd, wymusił na włodarzach 
naszego miasta podjęcie decyzji w sprawie 
reorganizacji sieci szkół prowadzonych 
przez Gminę. Zgodnie z nadrzędnymi 
założeniami reformy uczniowie klas I – 
VIII powinni uczyć się w jednym budynku 
szkolnym. Rada Miejska w Ogrodzieńcu 
postanowiła umieścić ośmioklasową szkołę 
podstawową w budynku przy ulicy T. 
Kościuszki 67. Na mocy  uchwały najstarsza 
i największa placówka oświatowa w gminie 
Ogrodzieniec, Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Stefana Żeromskiego, została poddana 
gruntownemu remontowi i przeszła 
prawdziwą metamorfozę. Okres wakacji 
nie był tym razem czasem odpoczynku, ale 
wzmożonej i ciężkiej pracy. Wyasygnowane 
przez władze miasta środki finansowe zostały 
efektywnie wykorzystane przez dyrekcję 
szkoły. Udało się wygospodarować miejsce 
na dodatkowe cztery pomieszczenia. Dwa 
z nich przeznaczono na klasy lekcyjne. 
Powstał nowy gabinet pedagoga szkolnego 
i tak zwany „pokój techniczny”, w którym 
utworzono cztery stanowiska komputerowe 
i ustawiono kserokopiarki. Przeniesiono 
bibliotekę szkolną, a pracownia fizyczno–
chemiczna „wróciła” na swoje dawne 
miejsce. Przebudowano szatnie przy sali 
gimnastycznej i ogólnodostępne szatnie 
szkolne. Zlikwidowano zabezpieczone 
kratami boksy i zamontowano indywidualne 
szafki prawie dla wszystkich uczniów. Na 
dolnym i górnym korytarzu zamontowano 
zapory przeciwdymne. W bibliotece i 

sali nr 1 zainstalowano klimatyzatory. W 
szkole działają dwie dobrze wyposażone 
pracownie językowe i dwie pracownie 
komputerowe. Wymieniono wszystkie 
kable internetowe, dzięki czemu uczniowie 
korzystają z szybkiego internetu w każdej 
klasie, w której mają zajęcia. Wszystkie 
sale lekcyjne wyposażono w tablice 
multimedialne. Wystrój zmienił sekretariat i 
pokój nauczycielski. Nawet portret Patrona 
i tablica upamiętniająca przedwojennego 
kierownika szkoły Jana Raja zostały poddane 
renowacji. Zmiany widać także wokół szkoły. 
Tak zwane „wewnętrzne boisko” przykryto 
płytami tartanowymi, dzięki czemu stało się 
miejscem bezpiecznych zabaw, zwłaszcza 
dla najmłodszych. Budynek i teren wokół 
szkoły został zabezpieczony nowoczesnym 
monitoringiem. 

Katarzyna Romańska – Bujak:  A to nie 
koniec zamian, poprawek i udoskonaleń. 
Mam jeszcze wiele pomysłów na 
modernizację budynku. Przerwę wakacyjną 
wykorzystaliśmy maksymalnie, by 2 września 
przywitać uczniów w szkole zapewniającej 
im jak najlepsze warunki do nauki. Cieszę 
się, że widać efekty mojej pracy, że udało 
się zrealizować większość pomysłów. Było 
to możliwe dzięki ogromnemu wysiłkowi 
pracowników szkoły. Ich zaangażowanie 
i pełna dyspozycyjność pozwoliły na 
zintensyfikowanie podjętych działań. 
Bezcenna była również  pomoc osób 
pośrednio związanych ze szkołą – członków 
rodzin nauczycieli i pracowników obsługi, 
którzy poświęcili swój czas, by usprawnić 

Z wizytą w szkole 
w Ogrodzieńcu

pracownikom szkoły wiele sukcesów, a 
rodzice będą naprawdę dumni ze swoich 
pociech. 

* Z Panią mgr Katarzyną Romańską 
– Bujak, dyrektorem Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Ogrodzieńcu rozmawiała  
Małgorzata Michalska

Zdjęcia: Joanna Piwowarczyk

Zgodnie z założeniami Prawa oświa-
towego ośmioletnie szkoły podstawowe 
powinny być szkołami o pełnej strukturze 
organizacyjnej, funkcjonującymi w jednej 
lokalizacji. Z uwagi na fakt, iż w 2017r. 
lokalizacja przy ul. E.Orzeszkowej 13 nie 
została wskazana w uchwale Rady Miej-
skiej w sprawie sieci szkół, Śląski Kurator 
Oświaty nie wyraził zgody na prowadzenie 
zajęć dydaktycznych od września 2019r. w 
tej lokalizacji, a jedynie w siedzibie szkoły 
przy ul. Kościuszki 67.
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Historia – Księga Kondolencyjna

Odnalazłam kilka osób w różnych miejscach kraju i 
skontaktowałam się z nimi telefonicznie. Nie uzyskałam 
jednak takich informacji, które pozwoliłyby mi spisać 
rzetelne wspomnienia i pokazać prawdziwe życie tych, którzy 
tam wyjechali. Większość zresztą szybko wróciła, a ci którzy 
zostali nie mieli chęci opowiadać o tych czasach. Dlaczego? 
Bo był to czas pełen ludzkich dramatów, były tragiczne 
śmierci, były poplątane ludzkie losy, były wstydliwe sprawy. 
Szanuję to, że nie każdy chce dzielić się swoimi porażkami, 
czy czynami, które chluby nie przynoszą. Swoim rozmówcom 
zawsze powtarzam, że nie upublicznię nic z tego co mi 
opowiadają, na co nie wyrażą zgody. Nie myślałam, że 
prawie 70 lat, które upłynęły od wielkiego eksodusu, to 
nadal za krótko, żeby zaleczyć rany i zyskać dystans. No i na 
razie niech tak zostanie. 

Do majowego numeru GO napisałam artykuł o Konstytucji  
3 Maja, ale nie zmieścił się. Dałam więc odpocząć sobie 
i innym od moich artykułów, a raczej gawęd przez kilka 
miesięcy, wykorzystując ten czas na zbieranie następnych 
informacji, na odwiedziny w archiwach w Kielcach i 
Katowicach, na przeszukiwanie Internetu, na poznawanie 
ciekawych osób.

Pierwsza gawęda będzie o odnalezionej w Archiwum 
Państwowym w Kielcach Księdze Kondolencyjnej ku czci 
zmarłego 12 maja 1935 roku Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Księga niewielka, bo zawiera 21 stron, z czego pierwsze 

Maria Lipka-Stępniewska

Witam się z Wami, Drodzy Czytelnicy, po prawie półrocznej przerwie. Ostatni mój artykuł 
ukazał się w kwietniowym numerze Gazety i opisywałam tam losy osadników na Ziemiach 
Zachodnich. Sądziłam, że będzie dalszy ciąg, że odezwie się do mnie wiele osób, potomków 
tych, którzy byli pionierami zasiedlającymi te tereny, ale okazało się, że jest to temat trudny. 

osiem stron to wpisy organizacji, samorządu, a następne to 
podpisy mieszkańców Ogrodzieńca i okolicznych wsi. 

A teraz największe zaskoczenie!
Sądziłam, że nasza księga to jedna z wielu zachowanych 

w archiwach, sprawdziłam więc na stronach różnych 
archiwów i okazało się, że to unikat. W Archiwum w Kielcach 
– jedna jedyna, a w całej Polsce jedna z trzech.  Znalazłam 
jeszcze „Księgę kondolencyjną z powodu zgonu Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego” w Archiwum Państwowym w 
Katowicach Oddział w Cieszynie i „Księgę kondolencyjną od 
dzieci kaszubskich dla córek J. Piłsudskiego” w Archiwum 
Akt Nowych.

Myślę, że to walec historii przetoczył się po wojnie przez 
archiwa miast i miasteczek i zniszczył ślady po niewłaściwej, 
w ocenie nowej władzy, sanacyjnej przeszłości i prawdziwej 
rozpaczy po śmierci Marszałka. 

Powstaje teraz pytanie „co zrobimy z tym ciekawym 
znaleziskiem”? Czy pozwolimy mu leżeć spokojnie w 
archiwum i pokrywać się kurzem, czekając aż znowu jakiś 
pasjonat czy pasjonatka historii przejrzy, może na 100-lecie 
śmierci, pożółkłe strony?

Czy może wykorzystamy niezwykłość tej księgi?
Dlatego mam propozycję!
Zróbmy reprint, czyli dokładną kopię tej księgi w formie 

książkowej. W tym celu należy księgę zeskanować bardzo 
starannie, bądź sfotografować bardzo dobrym sprzętem, a 

następnie odtworzyć to na dobrym papierze i w twardych 
okładkach, tak jak w oryginale.

Jeżeli udałoby się znaleźć finansowanie z dotacji 
państwowej czy samorządowej, wtedy książka byłaby 
za darmo czy z niewielką opłatą. Natomiast, jeżeli nie 
znajdziemy sponsorów, wówczas taki egzemplarz może 
kosztować nawet 50 złotych.

Jestem bardzo ciekawa, czy znajdzie się tych chętnych, 
aby zapłacić za taką unikatową pozycję, w której własnoręczny 
podpis złożył nasz przodek. 

Czytając bardzo dokładnie każdy wpis i analizując różne 
źródła historyczne, mogę powiedzieć, że nie ma żadnego 
śladu na potwierdzenie rzekomego pobytu Marszałka 
w Ogrodzieńcu. Myślę, że w czasach przedwojennych w 
dobie kultu i wręcz uwielbienia dla Marszałka, fakt pobytu 
Komendanta w Ogrodzieńcu, choćby tylko krótkotrwałego, 
znalazłby odbicie w tych wpisach.

Mam zasadę, której ściśle przestrzegam – nie można 
naginać faktów, stuprocentową pewność zyskuję, jeżeli mam 
przynajmniej dwa źródła informacji, w tym jedno pisane 
bądź w postaci fotografii.

Nie ulegajmy pokusom tworzenia historii, dodawania 
sobie czy naszemu miasteczku splendoru poprzez małe 
naciąganie faktów.

W latach dwudziestych na fali uniesienia po odzyskaniu 
niepodległości wiele małych miejscowości chciało fundować 
pomniki, tablice pamiątkowe, (o nazwach ulic nie wspomnę) 
upamiętniających postać Naczelnika Tadeusza Kościuszki. 
Nie pamiętam, który z uznanych publicystów skwitował to 
krótkim dwuwierszem: 

„Tu pod tą gruszką
sikał Kościuszko” .
I z patosu zrobiło się śmiesznie. Czekam na Waszą, 

Drodzy Czytelnicy, opinię w sprawie reprintu. Jeżeli uznacie, 
że warto zabiegać o środki z różnych źródeł, że ten pomysł 
ma sens to dzwońcie – mój telefon 32 67 32 082.

Żeby pokazać, co Księga zawiera zamieszczam kilka 
fotografii, jakość może nie najlepsza, bo zrobiona telefonem 
komórkowym

Pozdrawiam serdecznie 
ML-S

Z życia Pracowni Artystycznej
- dzieci prężnie tworzą i świetnie się przy tym bawią. 
Kolory, formy i kształty w plastycznej przygodzie. A ile jeszcze przed nami....

Pracownia Artystyczna MGOK w Ogrodzieńcu zaprasza:
Poniedziałki   godz. 15.30 dzieci starsze/młodzież
  godz. 17.00  - dorośli
Wtorki  godz. 16.00 – dzieci gr. w średnim wieku i mieszane
Czwartki  godz. 15.30 – gr. najmłodsza  
  godz. 17.00 – dorośli
Piątki   godz. 16.00 Dworek w Gieble

Zajęcia w poniedziałki, wtorki i czwartki odbywają się w Ogrodzieńcu przy ulicy Kościuszki 66.

Pracownia Artystyczna
w Ogrodzieńcu

Zostań Mażoretką
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu 
ogłasza nabór do Zespołu Mażoretek „Fantazja”

Prowadzimy zapisy do grupy przygotowawczej. 
Szczegółowe informacje i zapisy w biurze MGOK, 

Plac Wolności 24, Ogrodzieniec 
lub pod numerem telefonu 32 6732044.

Dołącz do naszego zespołu i zdobywaj z nami 
kolejne medale!

Serdecznie zapraszamy!
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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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Opowieści 
z zamku,
czyli interaktywne 
zwiedzanie 

„Opowieści z zamku”  to projekt  realizowany przez Zamek Sp. z o.o. dofinansowany przez 
Commercial Metals przy współpracy z Dziennikiem Zachodnim. W ramach projektu została stworzona 
interaktywna rozmowa zagubionego wędrowca z kustoszem Ogrodzienieckich ruin. Projekt jest  dostępny 
dla wszystkich turystów/widzów poprzez zamieszczenie go na stronach www. m.in. www.zamek-ogrodzieniec.
pl  oraz artykule w serwisu  www.dziennikzachodni.pl. , w mediach społecznościowych Zamku Ogrodzieniec 
oraz serwisach Polska Press Grupy. Docelowo ten interaktywny projekt będzie również dostępny w zamkowym 
muzeum jako multimedialny pulpit dla turystów.

Interaktywna rozmowa została nagrana za pomocą specjalnej kamery POV  zamontowanej na kasku 
wędrowca przybywającego do Zamku Ogrodzienieckiego. Dzięki takiej realizacji widz będzie miał poczucie, 
że on sam jest tym zagubionym wędrowcem. Projekt polega na prowadzeniu rozmowy z kustoszem zamku 
poprzez zadawanie pytań (przygotowanych wcześniej w scenariuszu). 

Widz projektu będzie miał zawsze do wyboru dwa różne pytania, dzięki którym poprowadzi dalszą rozmowę 
z kustoszem. W puli znajduje się około 30 pytań. W zależności od tego jakie wybierze, tak potoczy się ta 
interaktywna rozmowa. Widz będzie mógł poprowadzić rozmowę za każdym razem inaczej, odkrywając inne 
opowieści z zamku. Projekt ma za zadanie zwiększyć popularność obiektu. oraz zachęcić do odwiedzenia Zamku 
i dalszego poznawania historii i legend.

Pierwszym etapem procesu realizacji jest stworzenie scenariusza pytań, w których jest  rozmowa z kustoszem. 
Kolejnym etapem jest nagranie rozmowy wędrowca z kustoszem na podstawie przygotowanych wcześniej w 
scenariuszu pytań. Realizacja nagrania została przeprowadzona w specjalnie przygotowanym do tego celu 
miejscu. W przepięknej scenerii  przy ognisku, pośród ostańców skalnych a dokładnie u podnóża zamku. 
Ostatnim etapem jest postprodukcja nagranych materiałów, a także przygotowanie interaktywnego scenariusza, 
który finalnie będzie odtwarzany przez widza/turystę. Widz będzie mógł poprowadzić rozmowę za każdym 
razem inaczej, odkrywając inne opowieści z zamku. Stworzony przez nas projekt był jednym z najważniejszych 
interaktywnych punktów Juromanii 2019 oraz materiałem promocyjnym dla Zamku Ogrodzienieckiego  na 
kolejne lata.

W ramach realizacji podobnych projektów, finalny produkt z podobnej poprzedniej realizacji można znaleźć 
pod tytułem Węgiel w życiorys wpisany wyprodukowany również w współpracy z Dziennikiem Zachodnim. 
Nasz projekt pozwoli uczestnikowi poznać  barwną opowieścią oraz wczuć się w rolę wędrowca który prowadzi 
własny dialog z kustoszem. Uważamy że projekt znacznie przyczyni się do zwiększenia popularności Zamku 
Ogrodzienieckiego, a w szczególności zachęci on do  realnych podróży po zamkowych zakamarkach i 

Zamek Sp. z o.o.

Podziękowania 
dla CMC Poland Sp. z o.o.

za udzielone
wsparcie finansowe przy realizacji projektu

„Opowieści Zamkowe” współtworzonego wraz
z Dziennikiem Zachodnim.

 
Prezes ,,Zamek” Sp.z o.o.

Paweł Skóra

Innowacyjny projekt pierwszy w historii Ogrodzieńca

UWAGA 
WCIĄŻ MOŻNA SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA!

 
Szanowni Mieszkańcy Sołectw Gminy Ogrodzieniec,
Nadal  każdy z Was, dzięki dużemu dofinansowaniu środków 

europejskich, może mieć wybudowaną  na swojej działce  nowoczesną, 
biologiczno-tlenową przydomową oczyszczalnię ścieków.

Koszt tej eksploatacji tj.  energii elektrycznej to  niespełna 70,00 zł 
w skali roku plus jednoroczny wywóz osadu stałego.

W ramach przyznanego dofinansowania Gmina ma możliwość 
włączyć do projektu jeszcze kilka  osób. W związku z faktem, iż  
wykonawca już  rozpoczął realizację  prosimy  o szybką decyzję.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o pilny kontakt w tej sprawie 
pod nr tel. 32  67 09 729 lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w 
Ogrodzieńcu pok. 35 II piętro.
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WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA

NOWOŚĆ!

KOCIOŁKI NA PRAŻONKI! tel. 32 672 37 12
Zawiercie

ul. Paderewskiego 112 a

Zarząd Oddziału 
Miejsko-Gminnego ZOSP 

w Ogrodzieńcu zaprasza na 

VI Turniej 
Tenisa Stołowego 

Strażaków Ochotników 
Gminy Ogrodzieniec 

o Puchar Burmistrza

12.10.2019r.

godz.9.00
Remiza OSP w Ryczowie
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22 sierpnia br. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Ogrodzieńcu odbył się wernisaż 
wystawy malarstwa warsztatów artystycznych prowadzonych przez Dorotę Supkowską z 
Fundacji „Stara Szkoła” w Podzamczu. Wernisaż zaszczycili: wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej  Zbigniew Fabiańczyk, radni: Ilona Guzik i Bożena Bednarz oraz liczni wielbiciele 
dzieł sztuki. W obrazach realistycznych tej wystawy znajdujemy obrazy, które wyrażają 
emocjonalny stosunek do świata. Pełne wyrazu i świetne w rysunku wizje zamku i miejskich 
zaułków. W scenerii wiejskiej dominują szczegóły, przydrożne kapliczki, krzyże Męki Pańskiej, 
bocianie gniazdo, urokliwe ptaki, łaciate krowy, łagodne wilczki. Sielskość i harmonia z 
rozległą tonią morza, z łódkami i żaglowcem to  jak esencja wspomnień z wakacji.

Obrazy abstrakcyjne prowokują widza do różnych skojarzeń ekspresją wzmocnioną 
kolorem, światłem, a czasem i ruchem. Znaleźć tu można prace świadczące o poszukiwaniu 
artystycznych form wyrazu myśli twórczej. Wspomnę ledwie zarysowaną postać kobiecą, czy 
zmysłową czerwień ust kobiecej twarzy. 

Uczestnicy warsztatów artystycznych malują od lat. Umieją operować kolorem, 
światłocieniem. Wizje twórcze i malarskie ich wyrażanie daje im wiele radości i spełnienia. 
Do nich dołączają nowi z pomysłami kreacyjnymi świata.

Tak to widzimy
Alicja Kmita-Żak

Serdecznie zapraszamy do 
odwiedzania naszej biblioteki, która 
bierze udział w ogólnopolskim 
projekcie „Mała Książka, Wielki 
Człowiek”. Projekt skierowany jest 
do dzieci w wieku 3 - 6 lat.

Co czytanie książek daje dziecku? 
Czytanie rozwija wyobraźnię, przynosi 
wiedzę, podczas wspólnego czytania buduje 
się więź między dzieckiem i rodzicem, jest 
świetną rozrywką, wspiera rozwój, uczy 
odróżniać to co dobre od tego co złe.

Warto wygospodarować czas tylko dla 
dziecka: odłożyć telefon, wyłączyć telewizor, 
znaleźć wygodne miejsce do siedzenia i 
rozpocząć wspólne czytanie.

Informacja dla rodziców: Odwiedź z 
dzieckiem naszą bibliotekę. Poinformuj 

pracownika biblioteki o chęci przystąpienia 
do akcji. Zapisz dziecko do biblioteki, 
wypożyczcie przynajmniej jedną książkę i 
odbierzcie Wyprawkę Czytelniczą (w niej: 
książka „Pierwsze czytanki dla...” oraz Karta 
Małego Czytelnika, w pakiecie znajduje 
się także broszura „Książką połączeni, czyli 
przedszkolak idzie do biblioteki”).

Za każdą wizytę, która zostanie 
zakończona wypożyczeniem książki z 
księgozbioru dla dzieci – mały czytelnik 
otrzymuje naklejkę, która zostaje przyklejona 
na Karcie Małego Czytelnika. Po uzbieraniu 
10 naklejek dziecko zostanie uhonorowane 
imiennym dyplomem.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału 
w akcji! 

Więcej informacji o projekcie w załączniku 
oraz na stronie: http://wielki-czlowiek.pl/

Mała Książka, Wielki Człowiek

9 września 2019 roku 
Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Ogrodzieńcu 
wzięła udział w ogólnopol-
skiej akcji Narodowe Czyta-
nie. W tym roku odczytane 
zostały fragmenty ośmiu 
lektur na ósme Narodowe 
Czytanie:

„Dobra pani” Eliza 
Orzeszkowa, „Katarynka” 
Bolesław Prus, „Mój ojciec 
wstępuje do strażaków” 
(ze zbioru: Sanatorium pod 
Klepsydrą) Bruno Schulz, 
„Orka” Władysław Stanisław 
Reymont, „Rozdziobią nas 
kruki, wrony...” Stefan Że-
romski, „Sachem” Henryk 
Sienkiewicz, „Sawa” (z cyklu: 
Pamiątki Soplicy) Henryk 
Rzewuski.

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy uczestni-
czyli w akcji Narodowe Czy-
tanie:

Narodowe
Czytanie

Przepis miesiąca

Anna Lipka

Składniki:
½ kg śliwek
3 jajka
¾ szklanki cukru,
1 szklanka mąki pszennej
1/3 szklanki mąki tortowej 
1 budyń waniliowy
2 łyżeczki proszku do pieczenia
¾ margaryny

Jajka miksujemy z cukrem na puszystą masę. Przesiewamy do masy mąkę pszenną 
i tortową oraz proszek do pieczenia i budyń. Margarynę roztapiamy (najwygodniej w 
mikrofalówce) i powoli wlewamy do  masy, jednocześnie mieszając mikserem. Wlewamy 
masę na wysmarowana tłuszczem i obsypana bułką tartą formę do pieczenia. Śliwki myjemy i 
kroimy na pół, pozbawiamy pestek i rozkładamy na ciasto. Pieczemy w 180 st.C (termoobieg) 
ok. 30 minut.

Ciasto na 
budyniu 
ze śliwkami

Biblioteka poleca

Szkoła Podstawowa w Gieble złożyła  
wniosek o sfinansowanie remontu kuchni 
i stołówki szkolnej w ramach rządowego 
programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i 
szkoła otrzymała 80.000 zł. W ramach tych 
środków został przeprowadzony remont 
generalny w kuchni. Położono płytki na 
podłodze i ścianach, wymieniono rury 
odpływowe, zakupiono wyposażenie w 
postaci: lady chłodniczej, taboretów i kuchni 
gazowych, zlewozmywaków.

Część środków przeznaczono na 
wyposażenie stołówki szkolnej. Zakupiono 
nowe stoły oraz ergonomiczne krzesła.

Przeprowadzone remonty oraz zakupy 
usprawniły pracę kuchni, a zakupione na 
stołówkę sprzęty pozwalają na spożywanie 
posiłków w bardziej komfortowych 
warunkach.

Posiłek w szkole
i w domu Iga Łypaczewska

• Pani Annie Pilarczyk-Sprycha - Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec,

• Pani Magdalenie Sitek - Wiceburmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec,

• Pani Marii Milejskiej - Sekretarz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec,

• Pani Karolinie Matuszewskiej - Dyrektor Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury,

• Pani Joannie Piwowarczyk – Redaktor Naczelnej Gazety 
Ogrodzienieckiej,

• Pani Alicji Żak,
• Członkom Sekcji Literackiej działającej przy Uniwersytecie 

Trzeciego Wieku, w składzie:
• Pani Marianna Guzik,
• Pani Lucja Andrzejewska,
• Pani Ewa Pilarska,
• Pani Alfreda Radke,
• Pani Jadwiga Miśta,
• Pani Irena Molenda
• oraz Panu Marianowi Witczakowi.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość  ostemplowania 
swoich egzemplarzy książek okolicznościową pieczęcią.
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Jak poprawnie przejść przez jezdnię? Jak bezpiecznie iść 
do szkoły? Jak udzielić pierwszej pomocy? Jak istotną rolę 
odgrywają kaski i ochraniacze? – na te i wiele innych pytań 
można było uzyskać odpowiedź uczestnicząc w sobotnim 
wydarzeniu 7 września zorganizowanym w budynku remizy 
OSP Mokrus. Dzięki bogatej ofercie programowej, każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. Mundurowi - zawierciański 
profilaktyk sierż.szt. Marta Wnuk oraz dzielnicowy z 
Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu - Sebastian Molik, mówili 
o bezpieczeństwie najmłodszych, dając proste przykłady 
bezpiecznych zachowań. Niespodzianką dla dzieci okazało 
się być ujawnianie śladów daktyloskopijnych. Policjantom 
towarzyszył przewodnik druh dr n.med. Tomasz Męcik-
Kronenberg dowódca Sekcji Wspomagającej Działania 
Ratownicze wraz z psem tropiącym Zosią, który wytłumaczył 
na czym polegają poszukiwania zaginionej osoby i co 
robić, aby nie zgubić się w lesie. Dodatkowo przedstawił 
sprzęt, którym dysponuje w trakcie poszukiwań zaginionych 
osób. Zaprezentował też, po czym poznać, że pies może 
zaatakować. Wspólnie z mundurowymi zaprezentował, 
jak należy zachować się w sytuacji ataku niebezpiecznego 
zwierzęcia. Nie zabrakło części medycznej pod 
przewodnictwem ratownika medycznego - Krzysztofa Pucka, 
podczas której dzieci mogły zapoznać się z wyposażeniem 
karetki, wykonać badanie EKG, a co najważniejsze przejść 
kurs pierwszej pomocy. Miłą niespodzianką była wizyta 
instruktora zumby- Agaty Wdowik, której zajęcia jak zwykle 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Dzięki zajęciom 
instruktor plastyki Ani Kuśpiel, odkryto nowe ,,talenty 
plastyczne”. Dla wszystkich uczestników przygotowano 
nagrody oraz poczęstunek. Głównymi organizatorami 
przedsięwzięcia byli: Sołtys wraz z Radą Sołecką Mokrusa 
pod patronatem Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu. 
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA: Sponsora 
Wydarzenia Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
Spółka Akcyjna oraz osób, firm, które bezinteresownie 
włączyły się w organizację przedsięwzięcia: - Komendanta 
Policji Powiatowej w Zawierciu Jacka Kurdybelskiego,  
zawierciańskiego profilaktyka sierż.szt. Marty Wnuk - 
Dzielnicowego z Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu 
Sebastiana Molika, Jura Rescue TEAM- Krzysztofa Pucka, 
Michała Mikody, druha dr n.med. Tomasza Męcika-
Kronenberga dowódcy Sekcji Wspomagającej Działania 
Ratownicze, instruktora zumby Agaty Wdowik, instruktora 
plastyki MGOK w Ogrodzieńcu Ani Kuśpiel.

Karolina Matuszewska

W sobotę, 31 sierpnia  br. Zarząd OSP Gulzów we 
współpracy z MGOK w Ogrodzieńcu zorganizował piknik dla 
dzieci i młodzieży z okazji  zakończenia wakacji.  Na boisku 
za remizą OSP odbywało się wspólne biesiadowanie przy 
ognisku. Całą imprezę poprowadziła animatorka Joanna 
Plutka. Dzieciaki mogły tańczyć przy świetnej muzyce, 
brać udział w przeróżnych konkursach, grach i zabawach 
zręcznościowych. Dla wszystkich był poczęstunek – kiełbaski 
z grilla i napoje.

Przez całe lato trwał cykl zajęć dla mieszkańców Gminy 
Ogrodzieniec oraz wakacyjnych gości, w świetlicy w 
Podzamczu.

Grupa dorosłych uczęszczała na zajęcia z malarstwa, 
dzieci i młodzież mogą uczestniczył w różnych formach zajęć 
kreatywnych. Odbyły się już m.in. zajęcia  z projektowania 
graficznego, malowania na szkle, papieroplastyki, 
zabawkarskie, wykonywania biżuterii i metaloplastyki.

W przyległym ogródku edukacyjnym odbyły się „mini” 
plenery dla dzieci, warsztaty rycerskie, recyklingu i tworzenia 
„slimów”, warsztaty ekologiczne, szycie maskotek i 
malowanie obrazów.

Organizatorem zajęć w świetlicy jest Fundacja „Stara 
Szkoła”. Zajęcia wakacyjne zostały dofinansowane przez 
Lokalną Grupę Działania „Perła Jury” w Łazach. Warsztaty 
kreatywne i zajęcia z malarstwa odbyły się w ramach realizacji 
projektu „Letnia Akademia Kultury i Sztuki w Sołectwach”, 
który dofinansowano ze środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencja 2019”. 
Prace malarskie autorstwa uczestników zajęć w świetlicy w 
Podzamczu zostały zaprezentowane na wystawie w Miejsko-
Gminnej Bibliotece Publicznej w Ogrodzieńcu.

W Podzamczu już po raz trzeci odbył się przegląd 
teatralny „Baśniogród”. Nie tylko najmłodsi pasjonaci sceny, 
teatru, baśni, magii i cyrkowych sztuczek mogli przez 3 dni 
oglądać spektakle i brać udział w warsztatach teatralnych i 
cyrkowych, zabawach, animacjach i konkursach.

Na scenie u podnóża Zamku Ogrodzieniec prezentowały 
się następujące grupy i formacje:

- Teatr Bajkowe Skarbki Śląska z Rybnika
- Agencja „ Klauni z Centrum Europy”
- Teatr „Ja Się” z Wrocławia
- Duet Artystyczny „Ti-Tu” z Gdańska.
Organizatorami wydarzenia była Spółka „Zamek” i 

Fundacja „Stara Szkoła”.
Fundacja „Stara Szkoła”

W sobotnie popołudnie, 7 września 2019 roku, 
mieszkańcy Ryczowa-Kolonii spotkali się na pikniku 
pokoleniowo-rodzinnym. We wspólnym biesiadowaniu 
nie przeszkodził nawet deszcz. 

Gospodynią pikniku była pani Sołtys Beata Jakacz, 
która wspólnie z Radą Sołecką miejscowości zadbała 
o biesiadne jadło oraz słodkości dla najmłodszych 
uczestników wydarzenia. Mieszkańców odwiedziła 
Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec pani Maria 
Milejska.

Organizacja pikniku możliwa była dzięki nagrodzie, 
którą Sołectwo zdobyło w gminnym konkursie na 
„Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną” oraz zaangażowaniu 
wielu osób, które nie sposób wszystkie tutaj wymienić. 

Mieszkańcy już czekają na kolejne wspólne wydarzenia!

mieszkanka Iwona

Mokrus – piknik dla dzieci Gulzów
Piknik dla dzieci

Podzamcze
Lato z Fundacją

Piknik RYKOMANIA
W KOLONII 2019

Z dziennika Jury
 I
Święto Gminy Ogrodzieniec
to dni bogate w uroki
ziemi przyjaznej, gościnnej.
W pieśniach ludowych otwarta 
jej księga. Z niej jak jaskółki
wyfruną dźwięki pogodne
szczęściem rozświetlone, by na
scenie folklorystycznego
festiwalu w nowym głosów
brzmieniu olśnić ją i sławić.
 II
W to jurajskie powietrze,
gdzie zamek Bonerów przywykł
swym pięknem wyrażać zachwyt,
koncertujące zespoły
wlewają z mocą świateł,
melodyjne w żarze uczuć,
żywe rytmy kołyszące
rozbawione tłumy gości.
Nie wiedzą pewnie, że nocą 
w drgającej kaskadzie świetlnej
zobaczą na skalnym zrębie
w bieli sukni księżycowej
pełni Damę tego zamku
z iskrą radości pod powieką.

Alicja Kmita-Żak
sierpień 2019
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Na Powiatowych Zawodach...

W niedzielę, 18 sierpnia br. w miejscowości Goleniowy 
w gminie Szczekociny odbyły się Dożynki Diecezjalno-
Powiatowo-Gminne organizowane przez Powiat 
Zawierciański, Gminę Szczekociny oraz Śląski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w ramach projektu pn.:„Czas na 
mleko czas na zbiory” – najlepsze tradycje wsi jurajskiej 
i kieleckiej. Zadanie współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej – „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie” w ramach „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” 
PROW na lata 2014–2020 – pod patronatem Honorowym 
Jakuba Chełstowskiego – Marszałka Województwa 
Śląskiego.

Gminę Ogrodzieniec reprezentował Zespół 
Folklorystyczny „Wrzos” z Ryczowa-Kolonii, który na tę 
okazję przygotował okazały wieniec ze zbóż i kwiatów. 
Anna Rozlach z Gulzowa wywalczyła tytuł Gospodyni Roku. 
Michał Kowalczyk z Giebła zajął III miejsce w kategorii 
Gospodarz Roku. Podczas uroczystości odbyło się oficjalne 
rozstrzygnięcie Konkursu na najlepszą Miejscowość 
Powiatu Zawierciańskiego 2019. Trzecie miejsce i nagrodę 
4.000 złotych wywalczyło sołectwo Gulzów. Serdecznie 
gratulujemy!

Fot. Iwona Rajca

Dożynki
Joanna Piwowarczyk

Po raz kolejny osiągnęła podium i zajęła II miejsce w grupie 
A - męskie drużyny pożarnicze. Natomiast w konkurencji 
musztra drużyna uplasowała się na I miejscu. Tradycyjnie 
drużyna była dopingowana przez kibiców oraz sympatyków. 
Warto wspomnieć, że w organizację zawodów zaangażowani 
byli druhowie z jednostek OSP: Mokrus, Ogrodzieniec i 
Ryczów. Podczas Zawodów wręczone zostały Odznaki „Za 
Zasługi Dla Pożarnictwa Powiatu Zawierciańskiego”, które 
otrzymali m.in. druhowie z naszej gminy. Byli to: Henryk 
Karcz, Paweł Grobelak, Jan Chudek, Andrzej Żak, Edward 
Zieliński oraz jednostka OSP Ogrodzieniec. Nagrodzonym 
oraz odznaczonym serdecznie gratulujemy!

W sobotę, 14 września br., jednostka 
OSP Ryczów-Kolonia reprezentowała 
Gminę Ogrodzieniec w XI Powiatowych 
Zawodach Sportowo-Pożarniczych 
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
Powiatu Zawierciańskiego.

Iwona Rajca

Serdeczne podziękowania i gratulacje dla 
OSP Ryczów-Kolonia za zajęcie drugiego 

miejsca podczas 
XI Powiatowych Zawodów Sportowo-

Pożarniczych w dniu 14 września 2019r.

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk-Sprycha

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Janoska

wraz z Radnymi Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu

Serdeczne podziękowania dla właścicieli 
straganów ulicy Zamkowej w Podzamczu 

za zaangażowanie i pomoc w wystroju 
ulicy i swoich stoisk, oddając tym 

sposobem klimat epoki średniowiecza 
oraz dla mieszkańców miasta i gminy 

Ogrodzieniec, przybyłych gości za udział 
w korowodzie i wydarzeniu w dniu  
21 września – Juromania 2019 – na 

Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
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Rozmawiała Joanna Piwowarczyk

Polub nas, obserwuj nas 
i ćwicz razem z nami – krótka 
historia bjjfamily.

21 wiek owładnęła mania 
sportu i zdrowego stylu życia. 
Sieć przepełniona jest zdję-
ciami osób, które bezustannie 
poprawiają swoją sylwetkę, 
udoskonalają swoje ciało lub 
chwalą się swoimi wyczynami 
sportowymi. Nasycenie prze-
chodzi z czasem w przesyce-
nie, bo w końcu ileż można 
oglądać filmików instruktarzo-
wych, jak poprawnie ćwiczyć, 
żeby rozbudować muskulatu-
rę czy wysmuklić sylwetkę. W 
gąszczu autopromocyjnych 
profili na facebook.com, wart 

zauważenia jest jeden, z nich 
zatytułowany Bjjfamily. Fan-
page przedstawia „sportową 
historię ojca i syna” Patryka i 
Louis’a Szczygła, a ponieważ 
starszego z panów znamy nie 
od dziś, poprosiłam go o przy-
bliżenie historii pomysłu.

 
Skąd pomysł na założenie 

strony i jakie jest jej ogólne 
założenie?

Patryk Szczygieł: Nasza 
strona jest swojego rodzaju 
dziennikiem, w którym poka-
zuję sportowy rozwój mojego 
syna. Ogólne założenie jest 
takie, aby spędzać jak najwię-
cej czasu z dzieckiem. Cieszyć 

się wspólnym czasem i razem 
przeżywać sportowe przygody. 
Jedną z motywacji do prowa-
dzenia Bjjfamily były rozmowy, 
jakie miałem okazję przepro-
wadzać z ludźmi sukcesu pod-
czas mojej pracy zawodowej. 
Wielu z nich żałowało tego, 
że nie poświęcali dostatecznie 
dużo czasu swoim pociechom, 
wtedy kiedy te najbardziej 
tego potrzebowały. Czasu nie 
da się cofnąć, a ja nie chcę 
żałować, że ominęły mnie naj-
ważniejsze chwile w życiu syna. 
Drugą z motywacji był mój syn 
Louis, który wręcz domagał się 
„abym robił mu fotkę podczas 
wspólnych treningów”. Od fo-

Rozmowa z Patrykiem Szczygłem

Łapiemy życie, uczymy się od siebie 
i jesteśmy coraz silniejsi

tek, do filmów i tak trafiliśmy 
do Internetu.

Dlaczego akurat sporty 
walki i brazylijskie jiu jitsu?

P.SZ.: Każdy ma ojca ja-
kiego ma i nie ma co od nie-
go wymagać tzw. „rzeczy na 
siłę”, bo nie przyniesie to 
najlepszych efektów. Nigdy 
nie byłem dobrym piłkarzem, 
dlatego nauka gry w piłkę nie 
poszłaby mi pewnie najlepiej. 
Natomiast brazylijskie jiu jitsu 
ćwiczę od kilkunastu lat, mam 
w tej dziedzinie pewne osią-
gnięcia, sporo medali i jestem 
czynnym zawodnikiem Ba-
stion Tychy. Znalazłem w tym 
sporcie i środowisku swoje 
miejsce, ale także nawiązałem 
ciekawe przyjaźnie, wiele się 
nauczyłem także o samym so-
bie. Jest to piękny sport, który 
uczy samodyscypliny i myśle-
nia w sytuacjach stresowych, 
nie wspominając już o stronie 
profilaktycznej i zdrowotnej. 
Zatem wybór był oczywisty. 
Uczę i pokazuję to, w czym je-
stem dobry.

Skąd czerpiecie inspira-
cje?

P.SZ.: Każdy dzień i miej-
sce jest dla nas źródłem in-
spiracji. Jeździmy na zawody, 
gdzie uczymy się kibicować, 
wspierać naszych przyjaciół. 
Cieszymy się chwilami triumfu, 
ale uczymy się także przełykać 
gorzkie łzy porażki (nie raz Lo-
uis widział jak wygrywałem, ale 
także przegrywałem, co było 
dla mnie równie ważne). Ro-

biliśmy przysiady na Sacharze 
o wschodzie słońca, wbiegali-
śmy na 87 stopni góry Birów, 
robiliśmy pompki pod palmą 
ogrodzieniecką, czy na górze 
Żar, robiliśmy pokazy na festy-
nach. Nasze treningi często są 
realizowane z przymrużeniem 
oka, na dużym luzie. Najważ-
niejsza jest dobra zabawa i 
wspólnie spędzony czas. Wy-
obraźnia dziecka nie zna gra-
nic, co łatwo pomaga nam 
się „nakręcać” wzajemnie. 
Ważne, żeby było bezpiecznie 
i ciekawie, korzyści fizyczne są 
efektem „ubocznym”.

Jakie macie plany związa-
ne z rozwojem strony?

P.SZ.: Bjjfamily to nie tylko 
sporty walki, to także wywia-
dy ze znanymi zawodnikami, 
często legendami takimi jak 
Joe Moreira, Roberto Cy-
borg  Abreu, Tomek Drwal, 
Marcin Held. Zawsze proszę 
ich, aby odpowiedzieli na jed-
no ważne pytanie: dlaczego 
Jiu Jitsu jest dobre dla dzieci. 
Odpowiedzi są zaskakujące. 
Przykładowo Joe Moreira, pro-
fesor, który uczestniczył w po-
czątkach rozwoju tego sportu, 
podczas naszego spotkania 
powiedział bardzo ważne zda-
nie, „Nie trenujemy dzieci do 
walki, trenujemy je aby byli 
mistrzami w swoim życiu”. To 
jest chyba kwintesencja tego, 
co robimy. Louis w wieku 5 lat 
4 miesięcy jest w stanie zro-
bić 50 przysiadów, 7 pompek, 
pełny mostek czy zanurkować 

na 2 metry po „małą śrubkę”. 
Myślę, że są to osiągnięcia im-
ponujące nawet dla 10 latka. 
Jeśli chodzi o naszą stronę - 
jest ona tylko dodatkiem do 
naszej przygody. Promujemy 
sport, promujemy rodzinność 
i zdrowy styl życia. Mamy swo-
je logo, ubrania, ale przede 
wszystkim łapiemy życie, uczy-
my się od siebie i jesteśmy co-
raz silniejsi.

Kilka rad dla rodzin, chcą-
cych podążać waszą ścieżką?

P.SZ.:Warto zajrzeć na na-
szą stronę, podpatrzyć kilka 
pomysłów na wspólne ćwi-
czenia. Muszę podkreślić, że 
stale konsultuję moje pomysły 
treningowe z topowymi trene-
rami, zawodnikami, fizjotera-
peutami i lekarzami. Choć sam 
z wykształcenia jestem również 
pedagogiem, jestem świado-
my tego, że trening dla dziec-
ka nie jest łatwy i często może 
je znudzić. Szczęśliwie miałem 
zawsze dobre podejście do 
edukacji sportowej Louis’a. 
Nasze treningi niekiedy trwają 
zaledwie 3 minuty. Ważna jest 
regularność. Ona daje efekty, 
a te z kolei radość. Szczególna 
rada dla rodziców - spędzajcie 
czas ze swoimi dzieciakami! 
Wyznaczcie sobie cel sporto-
wy i wspólnie do niego zmie-
rzajcie. Gwarantuję, że kiedy 
go osiągniecie, odkryjecie, że 
zyskaliście coś zupełnie inne-
go… Zachęcam do oglądania 
i lajkowania www.facebook.
com/bjjfamily

O B W I E S Z C Z E N I E  
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

z dnia 13 września 2019 roku 
 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Burmistrz Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.: 

 

 

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 

Ogrodzieniec-ulice: Bolesława Chrobrego, Cicha, 

Hetmańska, Jana III Sobieskiego, Kolorowa, 

Konopnickiej, Kopernika, Krasickiego, Królowej 

Jadwigi, Krótka, Książęca, Lachowizna, Leśna, 

Malinowa, Mieszka I, Mostowa, Narutowicza, Nowy 

Świat, Ogrodowa, Olkuska, Paderewskiego, 

Piastowska, Plac Piłsudskiego, Plac Wolności, Polna, 

Południowa, Różana, Sawickiej, Generała Sikorskiego, 

Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Stefana Batorego, 

Szeroka, Władysława Jagiełły, Wrzosowa, Wschodnia 

Biuro Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu,  

Plac Wolności 42, 42-440 Ogrodzieniec 

2 

Ogrodzieniec-ulice: Bzowska, Centuria, Cmentarna , 

Kościuszki od Nr 2 do 188 i od Nr 1 do Nr 73, 1 Maja, 

Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Szkolna, 

Wodna 

Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Kościuszki 67, 

42-440 Ogrodzieniec 

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

3 

Sołectwo Fugasówka (Fugasówka, Markowizna), 

Ogrodzieniec-ulice: ul. Józefów, ul. Elizy Orzeszkowej, 

Kościuszki od Nr 192 do Nr 216 i od Nr 79 do Nr 135 

Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Elizy 

Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

4 
Sołectwa: Ryczów, Ryczów-Kolonia, Żelazko 

(Śrubarnia, Żelazko) 

Szkoła Podstawowa, Ryczów ul. Armii Krajowej 

26, 42-440 Ogrodzieniec 

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

5 Sołectwo Podzamcze 
Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz, 

Podzamcze ul. Szkolna 6, 42-440 Ogrodzieniec 

6 
Sołectwa: Giebło, Giebło-Kolonia, Gulzów, 

Kiełkowice, Mokrus 

Szkoła Podstawowa, Giebło ul. Edukacyjna 6,  

42-440 Ogrodzieniec 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

z dnia 13 września 2019 roku 
 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Burmistrz Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.: 

 

 

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 

Ogrodzieniec-ulice: Bolesława Chrobrego, Cicha, 

Hetmańska, Jana III Sobieskiego, Kolorowa, 

Konopnickiej, Kopernika, Krasickiego, Królowej 

Jadwigi, Krótka, Książęca, Lachowizna, Leśna, 

Malinowa, Mieszka I, Mostowa, Narutowicza, Nowy 

Świat, Ogrodowa, Olkuska, Paderewskiego, 

Piastowska, Plac Piłsudskiego, Plac Wolności, Polna, 

Południowa, Różana, Sawickiej, Generała Sikorskiego, 

Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Stefana Batorego, 

Szeroka, Władysława Jagiełły, Wrzosowa, Wschodnia 

Biuro Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu,  

Plac Wolności 42, 42-440 Ogrodzieniec 

2 

Ogrodzieniec-ulice: Bzowska, Centuria, Cmentarna , 

Kościuszki od Nr 2 do 188 i od Nr 1 do Nr 73, 1 Maja, 

Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Szkolna, 

Wodna 

Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Kościuszki 67, 

42-440 Ogrodzieniec 

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

3 

Sołectwo Fugasówka (Fugasówka, Markowizna), 

Ogrodzieniec-ulice: ul. Józefów, ul. Elizy Orzeszkowej, 

Kościuszki od Nr 192 do Nr 216 i od Nr 79 do Nr 135 

Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Elizy 

Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

4 
Sołectwa: Ryczów, Ryczów-Kolonia, Żelazko 

(Śrubarnia, Żelazko) 

Szkoła Podstawowa, Ryczów ul. Armii Krajowej 

26, 42-440 Ogrodzieniec 

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

5 Sołectwo Podzamcze 
Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz, 

Podzamcze ul. Szkolna 6, 42-440 Ogrodzieniec 

6 
Sołectwa: Giebło, Giebło-Kolonia, Gulzów, 

Kiełkowice, Mokrus 

Szkoła Podstawowa, Giebło ul. Edukacyjna 6,  

42-440 Ogrodzieniec 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

z dnia 13 września 2019 roku 
 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Burmistrz Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.: 

 

 

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 

Ogrodzieniec-ulice: Bolesława Chrobrego, Cicha, 

Hetmańska, Jana III Sobieskiego, Kolorowa, 

Konopnickiej, Kopernika, Krasickiego, Królowej 

Jadwigi, Krótka, Książęca, Lachowizna, Leśna, 

Malinowa, Mieszka I, Mostowa, Narutowicza, Nowy 

Świat, Ogrodowa, Olkuska, Paderewskiego, 

Piastowska, Plac Piłsudskiego, Plac Wolności, Polna, 

Południowa, Różana, Sawickiej, Generała Sikorskiego, 

Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Stefana Batorego, 

Szeroka, Władysława Jagiełły, Wrzosowa, Wschodnia 

Biuro Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu,  

Plac Wolności 42, 42-440 Ogrodzieniec 

2 

Ogrodzieniec-ulice: Bzowska, Centuria, Cmentarna , 

Kościuszki od Nr 2 do 188 i od Nr 1 do Nr 73, 1 Maja, 

Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Szkolna, 

Wodna 

Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Kościuszki 67, 

42-440 Ogrodzieniec 

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

3 

Sołectwo Fugasówka (Fugasówka, Markowizna), 

Ogrodzieniec-ulice: ul. Józefów, ul. Elizy Orzeszkowej, 

Kościuszki od Nr 192 do Nr 216 i od Nr 79 do Nr 135 

Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Elizy 

Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

4 
Sołectwa: Ryczów, Ryczów-Kolonia, Żelazko 

(Śrubarnia, Żelazko) 

Szkoła Podstawowa, Ryczów ul. Armii Krajowej 

26, 42-440 Ogrodzieniec 

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

5 Sołectwo Podzamcze 
Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz, 

Podzamcze ul. Szkolna 6, 42-440 Ogrodzieniec 

6 
Sołectwa: Giebło, Giebło-Kolonia, Gulzów, 

Kiełkowice, Mokrus 

Szkoła Podstawowa, Giebło ul. Edukacyjna 6,  

42-440 Ogrodzieniec 

 
 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:  
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy;  
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;  
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;  
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek 
pielęgnacyjny. 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Katowicach III 
najpóźniej do dnia 30 września 2019 r. 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o 
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu 
rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek 
pielęgnacyjny. 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
najpóźniej do dnia 4 października 2019 r. 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100. 
 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
 

Anna PILARCZYK-SPRYCHA 
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Gmina Ogrodzieniec otrzymała dofinansowanie z 
Funduszu Dróg Samorządowych na modernizację ulicy 
Cmentarnej w Ogrodzieńcu. Wartość dofinansowania: 
497.725,60 zł.

Całkowita wartość zadania: 622.157,00 zł.

Gmina Ogrodzieniec otrzymała dofinansowanie na 
przebudowę i modernizację drogi dojazdowej do kompleksu 
gruntów rolnych „Huby” w Mokrusie – ul. Akacjowa.

Koło Gospodyń Wiejskich z Gulzowa we współpracy 
z Gminą Ogrodzieniec i partnerstwie z Zespołem 
Folklorystycznym „Wrzos” z Ryczowa-Kolonii złożyło wniosek 
do Zarządu Województwa Śląskiego na realizację projektu 
„Aktywni Seniorzy na start” i otrzymało dofinansowanie 
5.000 złotych. Dla 20 seniorów realizowane będą dwie formy 
-  Akademia Twórczego Seniora (warsztaty rękodzieła, kino 
dla seniora, projekcje filmów, mini festiwal kulturalny) oraz 
Akademia Aktywnego Seniora (zajęcia nordic wal king). 
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do UMiG w 
Ogrodzieńcu tel.  32 6709703.

Został złożony wniosek na projekt „Rośnie we mnie moc” 
dla 30 dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych 
w Ogrodzieńcu. W programie  zajęć wyjazd edukacyjny do 
Centrum Nauki Kopernik oraz lokalny piknik integracyjny, 
który będzie przygotowany przez dzieci przy wsparciu 
opiekunów.

Tesco „Decydujesz, pomagamy”
Gmina Ogrodzieniec otrzymała grant w wysokości 3.000 

złotych, w ramach którego realizowany będzie projekt 
Robokreatywni – warsztaty kreatywności dla dzieci i młodzieży 
gminnych szkół – SP Ryczów, SP Giebło i SP Ogrodzieniec 
weźmie udział w projektowaniu i konstruowaniu robotów 
z klocków lego. Zajęcia prowadzone będą w okresie 
październik-listopad br. 

Otrzymaliśmy grant na projekt „Cyfrowo aktywni gminy 
Ogrodzieniec” skierowany do 80 mieszkańców powyżej 25 
roku życia. W ramach projektu zrealizowane zostaną szkolenia 
z kompetencji cyfrowych w 7 obszarach tematycznych: 
Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i 
transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, 
Tworzymy własne strony internetowe, Rachunek w sieci, 
Kultura w sieci. Mieszkańców zainteresowanych udziałem 
w projekcie zapraszamy do kontaktu z biurem projektowym 
UMiG w Ogrodzieńcu, Tel 32 6709703.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu 
otrzymała grant z Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego 
w ramach konkursu Moja Mała Ojczyzna. Wysokość grantu 
wynosi 21.155 złotych i przeznaczony jest na modernizację 
działu dla dzieci i młodzieży. 

MGOK w Ogrodzieńcu otrzymał dofinansowanie w 
wysokości 84.000 złotych z Narodowego Centrum Kultury 
w ramach Programu Kultura - Interwencje 2019, z którego 
został zrealizowany Festiwal Jurajskiej Kultury – Światło, 
Muzyka, Taniec i Śpiew  w dniach 23-24 sierpnia br. na Zamku 
Ogrodzienieckim w Podzamczu.

MGOK w Ogrodzieńcu otrzymał dotację w wysokości 
5.300 złotych w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 
2019” w programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz Centrum Inicjatyw Lokalnych. 
Projekt polega na organizacji działań wspierających rozwój 
i popularyzację lokalnej muzycznej twórczości ludowej, m.in. 
organizacja warsztatów muzycznych dla gminnych zespołów, 
zorganizowanie I Festiwalu Muzyki Folklorystycznej „Na 
ludową nutę” w dniu 25 sierpnia 2019r.

INFORMACJE
We wrześniu br. Gmina zakupiła i zamontowała nowe 

ławki, które zlokalizowano w następujących miejscach:  
Ogrodzieniec – koło fontanny przy MGOK, ul.Słowackiego 
bloki,  przy drodze na Krępę, ul. Mieszka I plac zabaw, 
„piaskownia” plac zabaw, Podzamcze ul. Zamkowa, 
droga na Birów, Morusy, Ryczów przy pomniku, Ryczów-
Kolonia przy remizie OSP, Śrubarnia, Giebło przy studni  
ul. Częstochowska, Gulzów  plac zabaw.

Ławki w nowych 
miejscach

Dotacja dla OSP
Ochotnicza Straż Pożarna w Ogrodzieńcu otrzymała 

dofinansowanie w wysokości 5000zł z Fundacji Orlen. 
W ramach tegorocznej edycji programu Fundacja 

ORLEN z ponad 2500 złożonych  wniosków wyróżniła 249 
ochotniczych i zawodowych jednostek Straży Pożarnej z 
całej Polski. 

Gala Finałowa Programu „ORLEN dla Strażaków” odbyła 
się w czwartek 19 września w Teatrze Małym w Tychach. 
Podczas Gali zostały wręczone symboliczne czeki wybranym 
jednostkom Straży Pożarnej w tym jednostce z Ogrodzieńca.

W spotkaniu wzięli udział premier Mateusz Morawiecki, 
minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz 
Kamiński Zastępca Komendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej oraz przedstawiciele zarządu PKN ORLEN z 
Prezesem na czele. 

Dzięki przyznanemu grantowi w połączeniu z 
dofinansowaniem z budżetu Gminy Ogrodzieniec 
zakupimy specjalistyczną kamerę termowizyjną, która  m.in 
zdecydowanie ułatwi odnalezienie źródła pożaru.

Marcin Stanek
OSP Ogrodzieniec

Rozpoczął się nabór wniosków do programu „Mój Prąd” 
realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo 
Środowiska.

O dofinansowanie w ramach „Mojego Prądu” mogą 
ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną 
na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową 
regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci 
energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Forma 
dofinansowania: Dofinansowanie w formie dotacji do 50% 
kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład 
przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
Terminy i sposób składania wniosków: Nabór wniosków 
odbywać się będzie w trybie konkursowym. Termin pierwszego 
naboru od 30.08.2019 r. do 20.12.2019r. lub do wyczerpania 
alokacji środków. Kolejny nabór planowany od początku 2020 
roku. Szczegółowe informacje o programie:Informacji o nowym 
programie Mój Prąd udzielają doradcy z Wydziału Projektu 
Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-
energetyczne.gov.pl/ Regulamin naboru oraz wzory wniosków 
o dofinansowanie dostępne pod adresem http://nfosigw.gov.
pl/moj-prad

Dotacje do fotowoltaiki

Uczcili pamięć
Iwona Rajca

Przedstawiciele władz samorządowych na czele z Marią 
Milejską, Sekretarzem Miasta i Gminy Ogrodzieniec, radną 
Rady Powiatu Zawierciańskiego oraz radni Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu wraz z wiceprzewodniczącymi: Michałem 
Kusiakiem i Zbigniewem Fabiańczykiem, przedstawiciele 
urzędu, parafii, jednostek organizacyjnych, uczniowie 
rozpoczynający rok szkolny upamiętnili 80. rocznicę wybuchu 
II Wojny Światowej, spotykając się w kilku symbolicznych 
miejscach pamięci na terenie Gminy Ogrodzieniec.

Z tej okazji pod pomnikiem „w lasku” w Ogrodzieńcu, 
przy mogile poległych w Ryczowie oraz pod pomnikiem 
bohaterów na cmentarzu komunalnym w Ogrodzieńcu 
złożone zostały okolicznościowe wiązanki kwiatów i wieńce 
oraz zapalono znicze. Przy dźwiękach „Ciszy” oddano cześć 
poległym podczas wojny.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 
 i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 
r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 
pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 
2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską w Ogrodzieńcu uchwały nr XI/95/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec.

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany studium oraz do 
prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzanej na potrzeby 
dokumentu, w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec oraz ustnie do 
protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na 
adres e-mailowy: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl, w terminie do dnia 
04.10.2019 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych 
wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk-Sprycha

OGŁOSZENIE

Z wielkim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Kornela Morawieckiego
założyciela i przewodniczącego Solidar-

ności Walczącej, posła i marszałka seniora 
Sejmu VIII kadencji, Kawalera Orderu Orła 

Białego

Łączymy się w smutku z Premierem RP 
Mateuszem Morawieckim, Rodziną  

i Przyjaciółmi

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk- Sprycha

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Małgorzata Janoska

Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
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Jedno z najstarszych so-
łectw w gminie Ogrodzie-
niec, źródłowo wymieniane 
już w 1326 r., na początku 
XIV w. znane jako parafia 
„Kebl” i „Kbel”, gwarowo 
do dzisiaj „Kiebło”. W 1414r. 
wzmiankuje się młyn w Gie-
ble, a w 1429 - „stary dwór” 
i karczmę. Początkowo Gie-
bło należało do Dekanatu 
Irządzkiego, później Lelow-
skiego (woj.krakowskie), 
następnie dóbr Pileckich 
jako folwark, a potem jako 
dom szpitalny dla ubogich 
(pocz.XVII w.). Z okresu tego 
pochodzi legenda, ściśle 
związana z Giebłem o tzw. 
„dziadach giebelskich” lub 
„łychach giebelskich”. We-
dług lokalnych podań Sta-
nisław Warszycki - ówczesny 
właściciel Giebła i Pilicy, w 
której znajdował się szpital 
dla ubogich (nazywano ich 
dziadami), przygotował dla 
nich wystawny obiad. Nie 
było to jednak w dobrej 

Giebło

wierze, gdyż znany ze zło-
śliwości magnat podał im 
olbrzymie łychy, którymi nie 
sposób było jeść samemu. 
Spryt dziadów przewyższył 
spryt pana Warszyckiego, 
bowiem ubodzy karmili się 

wzajemnie tymi łychami, ku 
złości i jednoczesnemu roz-
bawieniu magnata.

Ostatnio park przy Dwor-
ku w Gieble wzbogacił się o 
nową atrakcję, nawiązującą 
do starej legendy.

Zadbany, piękny, pełen krzewów i 
kolorowych kwiatów ogród przyciąga swym 
bogactwem oczy przechodniów i jest 
zarazem oazą spokoju i odpoczynku dla swej 
gospodyni. To ogród pani Wandy Nowak 
przy ulicy 1 Maja w Ogrodzieńcu. 

Przy wejściu na posesję królują hortensje, 
begonie, piękne kolorowe kanny ustawione 
w donicach, z balustrady zwisają bujne 
pelargonie. W tej części wzrok przyciąga 
krzew z amarantowymi kwiatami przywieziony 
z Grecji. W przydomowym zaciszu za 
dekorację służą fuksje, rododendrony, 
kolorowa koniczynka, różaneczniki.

Oczkiem w głowie gospodyni jest 
ogród bylinowy. Wiosną na rabatach kwitną 
przebiśniegi, rojniki, krokusy, tulipany, żonkile, 
narcyzy, forsycje, magnolie, korony cesarskie 
i piękny krzew Mojżesza. Wczesnym latem 
królują piwonie i żarnowiec, później zakwitają 
liliowce, maki, jeżówka, łubin ozdobny, floksy, 
juki. Do późnej jesieni kwitną dalie, hibiskusy, 

chryzantemy, astry górskie, zimowity. Zimą, 
grudzień-styczeń, zakwitają ciemierniki. 

Praca ogrodniczki to przyjemność i 
potrzeba serca. Kocham wszystko, co kwitnie 
- nawet chwasty, które też mają piękne 
kwiaty – mówi pani Wanda Nowak, która 
przez cały rok zajmuje się swoim ogrodem. 
Latem dogląda, podlewa, usuwa uschłe liści 
i przekwitłe kwiaty. Zimą wysiewa nasiona 
i pielęgnuje młode sadzonki, by wiosną je 
wysadzić do gruntu. W ten sposób uprawia 
wyhodowane przez siebie: cynie, aksamitki, 
szałwie. Pani Wanda pięknie opowiada o 
swoim kwietnym ogrodzie, zna każdą roślinę. 
W tym królestwie barw i zapachów nie 
brakuje miejsca dla odpoczynku i relaksu. 
Pani Wanda w wolnych chwilach lubi spacery 
z kijkami nornic walking.

Pani Wandzie dziękujemy za możliwość  
odwiedzenia tego urokliwego zakątka w 
naszym mieście i życzymy dużo sił i zdrowia 
przy prowadzeniu kwietnego ogrodu.

Posesja wśród kwiatów
Joanna Piwowarczyk

Dwudziestu trzech małych 
żaków rozpoczęło kształcenie 
w Uniwersytecie Dziecięcym w 
Ogrodzieńcu. To już VI edycja 
projektu, którego współorga-
nizatorami są Akademia WSB 
w Dąbrowie Górniczej oraz 
Gmina Ogrodzieniec. Patro-
nem honorowym Uniwersytetu 
jest Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec Anna Pilarczyk-
-Sprycha, natomiast gospoda-
rzem spotkań Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Ogrodzień-
cu. Głównym celem UDO jest 
pomoc w rozwoju potencjału 

twórczego i intelektualnego 
dzieci w wieku 6-12 lat. W so-
botę, 28 września w inauguracji 
kolejnej- już VI edycji UDO 
udział - obok studentów wzięli: 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu-Małgorzata 
Janoska, Sekretarz Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec-Maria 
Milejska, Radni Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu-Ilona Guzik 
i Stanisław Smętek, rodzice, 
przedstawiciele Akademii WSB 
na czele z dr hab. Markiem 
Walancikiem, prof. AWSB, p.o. 
Dyrektor Miejsko- Gminnego 

UTW Uniwersytet Trzeciego Wieku

UDO
News

Uniwersytet Dziecięcy Ogrodzieniec

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu działający przy 
Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu 

ogłasza nabór na rok akademicki 2019/2020

Zapraszamy nowych słuchaczy do zapisywania się 
na UTW w Ogrodzieńcu

Prosimy dotychczasowych słuchaczy UTW  
o dokonywanie wpisów 

na nowy rok akademicki 2019/2020

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Biura UTW 
w siedzibie MGOK w Ogrodzieńcu

lub pod numerem telefonu (32) 67 32 044

Prosimy o zapisywanie się do poszczególnych sekcji oraz 
czekamy na propozycję utworzenia nowych

Ośrodka Kultury w Ogro-
dzieńcu-Karolina Matuszew-
ska oraz Dyrektor Biblioteki 
Publicznej w Ogrodzieńcu-
-Anna Lipka. Inaugurację 
rozpoczęła pieśń ,,Gaude-
amus igitur” wykonana przez 
Sekcję Wokalną przy UTW 
w Ogrodzieńcu. Studenci 
pierwszego roku otrzymali 
indeksy, po czym rozpoczął 
się pierwszy z 10 wykładów 
planowanych do realizacji w 
roku akademickim 2019/2020.
Wykład inauguracyjny pt: 
„Co w stawie piszczy?”po-
prowadził mgr Maciej 
Kupczak, który zaprezentował 
dzieciom niezwykły świat 
płazów.
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Sporo atrakcji czekało na turystów na 
Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu. 
Przez trzy dni 20-21-22 września odbywały 
się pokazy, konkursy, warsztaty, animacje, 
zabawy ruchowe, zwiedzanie okolicznych 
atrakcji juro busem. Punktem kulminacyjnym 
była gala koncertowa w sobotę 21 września - 
koncert Filharmonii Zabrzańskiej z muzyką fil-
mową, koncerty zespołów Future Folk i Obe-
rschlesien i po raz pierwszy w tym miejscu 
mapping, czyli audiowizualny pokaz na tle 
ruin. Organizatorzy zaproponowali podróż w 
czasie - kto w tym dniu odwiedził ogrodzie-
niecką warownię poczuł klimat średniowie-
cza i dobrze się bawił. Juromania na Zamku 
Ogrodzienieckim transmitowana była przez 
„Studio TVP 3 na lato”. Ekipa telewizyjna od 
rana relacjonowała wydarzenie, prowadząc 
rozmowy z uczestnikami święta Szlaku Orlich 
Gniazd. 

Na czas Juromanii w klimacie średnio-
wiecznym zagospodarowana została ulica 
Zamkowa oraz rynek, czyli Plac Jurajski w 
Podzamczu, skąd wyruszył barwny korowód 
z udziałem przebranych w średniowieczne 
stroje uczestników. Wśród nich byli przedsta-
wiciele samorządów Województw Śląskiego 
i Małopolskiego - Wojciech Kałuża wice-
marszałek Województwa Śląskiego i Tomasz 
Urynowicz Wicemarszałek Województwa 
Małopolskiego  oraz przedstawiciele władz 

samorządowych: Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec Anna Pilarczyk-Sprycha, rad-
ni Rady Miejskiej  wraz z przewodniczącą 
Małgorzatą Janoską, zaproszeni goście oraz 
mieszkańcy i turyści, którzy przybyli na Ju-
romanię. Korowód prowadził konny orszak 
wraz ze strażą zamkową, za nimi w tanecz-
nym rytmie maszerowały kadetki, juniorki i 
seniorki z Zespołu Mażoretek Fantazja oraz 
Orkiestra Dęta z Ryczowa i ogrodzienieckie 
zespoły: Echo i Seniorzy. Stroje mażoretek 
oraz członków zespołów Echo i Seniorzy 
dofinansowano ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach Programu Et-
noPolska 2019. Wartość dofinansowania ze 
środków NCK - 108 000,00 zł. Projekt pn. 
„Ogrodzieniec - współczesna gmina z tra-
dycjami” realizowany jest przez MGOK w 
Ogrodzieńcu.

Przez cały dzień 21 września odbywały 
się pokazy, konkursy, warsztaty, animacje, 
zabawy ruchowe. Na przedzamczu swoje 
stanowiska rozbili grupy rzemieślników, m.in. 
garncarze, snycerze, kowale, pszczelarze. 
Podczas tych zajęć można było spróbować 
swych sił na kole garncarskim, nauczyć się 
czerpania papieru i pisania gęsim piórem, 
samemu wytworzyć masło, czy mydło, uszyć 
lalkę, wykonać witraż lub figurkę ze słomy. 
Nie zabrakło również rycerskich pokazów, 
walk, pojedynków. Szczudlarze, kuglarze, 

Juromania 2019
Joanna Piwowarczyk

bębniarze i wędrowni grajkowie dostarczali 
rozrywki zgromadzonej publiczności. Od-
twórcy katów  pokazali jak wyglądał dawny 
wymiar sprawiedliwości. Straż zamkowa 
strzegła bram wjazdowych, a ruchomy patrol 
krążył po terenie zamku, inscenizując realia 
zawodu strażnika. Na dziedzińcu  Zamku 
Górnego można było obejrzeć pokazy mody 
dawnej, wysłuchać prelekcji na temat historii 
ubioru i wykonać pamiątkową fotografię. 

Finałem zamkowej Juromanii była gala 
koncertowa, którą poprowadzili znani kon-
feransjerzy: Dominika Tajner-Wiśniewska i 
Krzysztof Ibisz.. Wieczorne koncerty rozpo-
częła Filharmonia Zabrzańska, która zagrała 
m.in.  muzykę filmową produkcji realizowa-
nych na zamku w Podzamczu, tj.” Janosik” 
i „Zemsta”. Wydarzeniem wieczoru była 
prezentacja impresji „Echa zamku w Ogro-
dzieńcu”  autorstwa Henryka Kuźniaka, któ-
rą kompozytor zadedykował swojemu ojcu, 
pochodzącemu z Ryczowa. Wraz z Filhar-

monią wystąpili: Adam Asanov, Stanisław 
Karpiel-Bułecka.  W dalszej części wieczoru 
wystąpiły zespoły Future Folk i Oberschle-
isen.  Atrakcji w tym dniu dopełnił mapping, 
który można porównać do audiowizualnego 
spektaklu teatralnego, gdzie główni bohate-
rowie to zamek i laser. Niesamowity pokaz, 
którego naturalną bazę stanowiły ruiny zam-
ku. Scenariusz widowiska zawierał różne for-
my przekazu audiowizualnego, wywierające 
efekt zaskoczenia, przerażenia, wzruszenia u 
odbiorców. Była to gra świateł i obrazów.  W 
punkcie kulminacyjnym pokazu przedstawio-
ne zostały wszystkie miejsca, gdzie odbywała 
się Juromania, wraz z zaproszeniem na kolej-
ną Juromanię w 2020 roku. Pokaz mappingu 
na zamku w Podzamczu został wykonany po 
raz pierwszy i wywarł niesamowite wrażenie 
na odbiorcach. 

Trzydniową imprezę zakończyło niedziel-
ne zwiedzanie zamku z przewodnikiem. Za-
praszamy za rok na Juromanię 2020.

fot. D. Janocha
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Obecna na uroczystości Pani Poseł na Sejm RP Ewa Malik w imieniu Premiera RP Mateusza 
Morawieckiego odczytała list skierowany do uczestników Juromanii, który zamieszczamy obok.

Korzystając z okazji, że Pani Poseł Ewa 
Malik gościła na święcie Szlaku Orlich 
Gniazd poprosiliśmy ją o krótką wypowiedź 
na temat wydarzenia w naszej gminie.

Pani Poseł, podczas tegorocznego finału 
Juromanii odczytała Pani list Prezesa Rady 
Ministrów - Mateusza Morawieckiego. Jak 
ocenia Pani samo wydarzenie? 

Z pewnością to bezprecedensowe 
przedsięwzięcie zakończone ogromnym 
sukcesem, a ten był możliwy do osiągnięcia 
tylko dzięki stabilnej sieci współpracy 
dwóch województw, kilkunastu jurajskich 
gmin i miast. Niewiele mamy okazji tak 
wyjątkowych jak właśnie Juromania, aby 
móc cofnąć się do czasów świetności 
jurajskich zamków i warowni, podziwiać 
pokazy taneczne, warsztaty i koncerty. 
Co ważne - celebrowanie największego 
Święta Szlaku Orlich Gniazd to również 
prawdziwa uczta wrażeń pozwalająca nie 
tylko na wypromowanie regionu, ale również 
przedłużenie sezonu turystycznego na Jurze.

Pani Poseł, jest Pani częstym gościem w 

Gminie Ogrodzieniec. Jak postrzega Pani 
naszą Gminę i jej mieszkańców? 

Przy każdej okazji, jak tylko mogę i 
pozwala mi na to kalendarz pracy w sejmie, 
przyjeżdżam do Waszej Gminy. Spotykam 
się zawsze z życzliwością mieszkańców 
oraz władz gminy. Macie piękną gminę, 
urocze zakątki i można tu zrelaksować 
się oraz odpocząć od codziennych trosk. 
Pozdrawiam Mieszkańców i Czytelników 
,,Gazety Ogrodzienieckiej”. Niech wzajemna 
życzliwość i uśmiech przyniosą Państwu 
sukcesy zarówno w życiu zawodowym jak i 
osobistym oraz przyczynią się do realizacji 
zamierzonych celów.

Dziękujmy za rozmowę. Redakcja Gazety 
Ogrodzienieckiej.

Ewa Malik - Posłanka na Sejm V, VI, VII i VIII 
kadencji. Należy do Prawa i Sprawiedliwości. 
Urodzona 11 stycznia 1961 roku w Sosnowcu. 
Magister inżynier metalurg. Absolwentka 
Politechniki Śląskiej. Ukończyła także studia 
podyplomowe z zakresu dziennikarstwa na 
Uniwersytecie Śląskim.

Serdeczne podziękowania
 za pomoc przy współorganizacji gali koncertowej tegorocznej Juromanii 

 dla organizatorów oraz partnerów wydarzenia:
Urządu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Małopolskiego, 

Gminy Ogrodzieniec, Tauron, CMC Poland, 
TVP 3 Katowice, Dziennika Zachodniego, Radio Zet, TVS, 
Radio Sielsia, Mapping - Pracowni Architektonicznej Qbik 

S.C. oraz wszystkim osobom zaangażowanym 
w przygotowanie Święta Szlaku Orlich Gniazd

 
Podziękowania dla Pana Jerzego Janoski 

za udostępnienie terenu przy ulicy Zamkowej w Podzamczu, 
na którym ustawiono stoisko 

Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach
 

Prezes ,,Zamek” Sp. zo.o.
Paweł Skóra
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Mapping po raz pierwszy 
na Zamku Ogrodzienieckim 

w Podzamczu, uświetnił 
tegoroczną Juromanię, czyli 
święto Szlaku Orlich Gnizd

więcej na www.facebook.com/pg/Qbik.Michal.Kaczmarzyk


