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Zostaw 1% podatku w Gminie Ogrodzieniec

RADA MIEJSKA
Joanna Piwowarczyk

Dochody i wydatki, przychody i rozchody  budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2021rok 
    

Dz.  Wyszczególnienie Dochody ogółem Wydatki ogółem 
    

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000,00 16 500,00 

400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 0,00 142 000,00 

600 Transport i łączność 0,00 1 568 469,40 
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 559 000,00 559 203,60 
710 Działalność usługowa 1 000,00 252 000,00 
750 Administracja publiczna 205 956,00 5 473 170,52 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

3 200,00 3 200,00 

752 Obrona narodowa 400,00 400,00 
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 900,00 535 306,43 

756 

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

16 129 161,00 0,00 

757 Obsługa długu publicznego 0,00 350 000,00 
758 Różne rozliczenia 9 231 748,00 510 000,00 
801 Oświata i wychowanie 69 496,00 11 964 571,67 
851 Ochrona zdrowia 0,00 220 332,00 
852 Pomoc społeczna 484 480,00 1 870 648,00 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 152 260,00 
855 Rodzina 10 575 975,00 11 076 062,00 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środ. 13 703 143,44 19 602 463,35 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narod. 483 510,24 3 505 805,66 
926 Kultura fizyczna 0,00 83 500,00 

  OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI 52 448 969,68 57 885 892,63 
     

§ Wyszczególnienie Przychody Rozchody 
 

905 

Przychody jednostek samorządu 
terytorialnego z niewykorzystanych środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 
wynikających z rozliczenia dochodów i 
wydatków nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 
określonymi w odrębnych ustawach 

3 500 000,00 0,00  

950 Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 
2 pkt 6 ustawy 2 536 922,95 0,00  

982 Wykup innych papierów wartościowych 0,00 200 000,00  

992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i 
kredytów 0,00 400 000,00  

  OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY 6 036 922,95 600 000,00  
     

DOCHODY I PRZYCHODY ORAZ  
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM 58 485 892,63 58 485 892,63  
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W dniu 29 grudnia 2020 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, 
na której radni jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetu Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec na rok 2021. Poniżej przedstawiamy dochody i wydatki, przycho-
dy i rozchody  budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2021rok. Więcej na temat 
uchwały budżetowej oraz innych uchwał podjętych w dniu 29.12.2020r. na 
BIP Ogrodzieniec.

Budżet na 2021r. jednogłośnie przyjęty!  

Od dnia 1 stycznia 2021r., na mocy 
Uchwały Nr XXXIX/278/2020 Rady Miej-
skiej w Ogrodzieńcu z dnia 6 październi-
ka 2020r. w sprawie zwolnienia w części 
z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalny-
mi jednorodzinnymi kompostującymi 
bioodpady stanowiące odpady komu-
nalne w kompostowniku przydomowym, 
przysługuje zwolnienie w wysokości 2,00 
zł od stawki obowiązującej opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
od jednego mieszkańca (stawka obowią-
zująca to 25,00 zł – 2,00 zł zwolnienie = 
23,00 zł miesięcznie od osoby). 

W celu uzyskania przedmiotowego 
zwolnienia należy wypełnić i złożyć w 
Urzędzie Miasta i Gminy  w Ogrodzień-
cu „Deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi”. Druk deklaracji dostępny jest na 
stronie internetowej  www.ogrodzieniec.
bip.jur.pl oraz można pobrać w budynku 
Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu.

Jednocześnie informuję, iż w sytuacji 
kiedy podatnik będzie korzystał ze zwol-
nienia i opłacał tym samym niższą staw-
kę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, odpady bio nie będą od 
niego odbierane. 

Justyna Sojka
Z-ca Kierownika Ref. Finansowego 

ds. Podatków i Opłat

Niższa stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla osób 
kompostujących bioodpady

Ponadto radni przyjęli: plan nadzoru 
nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 
dziennymi opiekunami, których miej-
scem sprawowania opieki jest gmina 
Ogrodzieniec; Gminny Program Ochro-
ny Zdrowia Psychicznego na lata 2021-
2022; Gminny Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na rok 
2021; „Wieloletni program gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem Gmi-
ny Ogrodzieniec na lata 2021 - 2025”; 
Gminny Program Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2021-
2026; strategię rozwiązywania proble-
mów społecznych Gminy Ogrodzieniec 
na lata 2021-2027; uchwałę przekazania 
petycji zgodnie z właściwością rzeczo-
wą.

Więcej BIP
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OKIEM BURMISTRZA
Anna Pilarczyk

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Ogrodzieniec, 
zdrowie jest wartością nadrzędną, dlatego głównym tematem 
niniejszego  wydania jest proces szczepień przeciw COVID- 19. 
Dzięki współpracy z Panią mgr inż. Ewą Borowską- mikrobiologiem 
Uniwersytetu Warszawskiego i zarazem mieszkanką naszej Gminy, 
chciałabym przedstawić kompendium rzetelnych informacji 
dotyczących szczepionki.  Sięgniemy do informacji z ,,Białej 
Księgi” przygotowanej przez uznanych ekspertów ze środowiska 
naukowego pod przewodnictwem prof. Andrzeja M. Fala, którzy 
zjednoczyli się na rzecz szerzenia rzetelnej informacji dotyczącej 
konieczności szczepień przeciw COVID-19 oraz innowacyjnych 
technologii zastosowanych w szczepionkach.

Największym bogactwem każdej gminy 
są ludzie. Naszym obowiązkiem jest 
stworzenie najlepszych warunków do 
życia każdej grupy wiekowej. Starzejące 
się społeczeństwo to wciąż kluczowy 
problem dla każdej społeczności, 
dlatego niezmiernie cieszy fakt, iż ku 
końcowi zmierzają prace nad oddaniem 
do użytkowania kolejnego Domu 
Seniora, tym razem  mieszczącego 
się w Budynku Remizy OSP Mokrus 
oraz Klubu Seniora zlokalizowanego w 

budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu. 
Realizacja wspomnianych inwestycji jest 
możliwa dzięki dofinansowaniom - Dla 
Domu Seniora w Mokrusie w wysokości 
300 tys. złotych w ramach Programu 
Wieloletniego „SENIOR+” na lata 
2015-2020 edycja 2020, a Klubu Seniora 
- Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa 
Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej na 
kwotę ok. 180 tys. złotych. To nie jedyne 
inwestycje, programy realizowane  
przez Gminę - o czym więcej na łamach 
gazety. 
Za nami pierwszy miesiąc nowego 
roku, w który wchodzimy pełni 
nadziei i optymizmu. Wierzę, że mimo 

niesprzyjającej sytuacji epidemicznej 
uda nam się zrealizować kolejne  
inicjatywy i zadania, które sprawią, 
że nasza gmina stanie się miejscem 
jeszcze piękniejszym, jeszcze bardziej 
przyjaznym swoim mieszkańcom. Praca 
na rzecz naszego wspólnego dobra, 
troska o Państwa bezpieczeństwo  
i podejmowanie działań zmierzających 
do poprawy jakości życia każdego 
mieszkańca gminy, jest dla mnie, jako 
burmistrza i jednej z Was - zadaniem 
najważniejszym. Wierzę, że szczęście, 
radość i wszelka pomyślność, a przede 
wszystkim zdrowie wypełni każdy 
kolejny dzień nowego roku, czego życzę 
Państwu z całego serca.

W odpowiedzi na realizację Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi  
SARS-CoV-2 oraz decyzję Wojewody Śląskiego, Gmina zapewnia równy dostęp do świadczeń 
zdrowotnych poprzez możliwość  transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu 
do punktów szczepień, w tym osób niepełnosprawnych. W tym celu należy skontaktować się z 
Urzędem Miasta i Gminy Ogrodzieniec- pod specjalnie dedykowany numer telefonu 692-424-550

SZCZEPIENIA CZAS START!
Osoby powyżej 80 roku życia 

pierwsze w kolejce do szczepień!
Zapisy od 15 stycznia.

W tym celu należy skontaktować się 
z SPZOZ w Ogrodzieńcu 

pod nr telefonu przychodni 
lub 511-516-397

Osoby w wieku 70-79 lat
zapisy od 22 stycznia.

W tym celu należy skontaktować się 
z SPZOZ w Ogrodzieńcu 

pod nr telefonu przychodni 
lub 511-516-397
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KILKA PYTAŃ DO... Ewy Borowskiej, mikrobiologa Uniwersytetu 
Warszawskiego, mieszkanki naszej GminyREDAKCJA

mgr inż. Ewa Borowska - doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z 
AGH w Krakowie. Ukończyła oceanografię na Uniwersytecie Gdańskim oraz zootechnikę 
na SGGW w Warszawie. W swojej karierze naukowej zajmowała się między innymi bada-
niami tkanek zmienionych nowotworowo, odbywając staż na Wydziale Medycyny Wete-
rynaryjnej SGGW oraz spędzając rok w Laboratorium IDEXX Lab. w Wielkiej Brytanii, a 
ostatnio w Muzeum Historii Naturalnej w Madrycie. Obecnie zajmuje się mikroorganizma-
mi ekstremofilnymi, których metabolity mogą być potencjalnie użyte do walki z rakiem, 
regeneracją tkanek, czy oczyszczaniem niebezpiecznych ścieków.
Współpracuje z wieloma uczelniami w kraju i za granicą, rozszerzając swoje zainteresowa-
nia naukowe związane z mikrobiologią i kosmosem. Więcej informacji pod linkiem: www.
linkedin.com/in/borowska86/

W konsultacji z Panią:
mgr inż. Emilią Cecylią Skirmuntt – doktorantką na Uniwersytecie Oksfordzkim w labo-
ratorium Paleowirusologii. Ukończyła nauki biomedyczne na Uniwersytecie Westminster 
w Londynie i nauki medycyny sądowej na Bart’s and the London School od Medicine and 
Dentistry w Londynie, a także zootechnikę na SGGW w Warszawie. Przed rozpoczęciem 
doktoratu pracowała dla laboratorium analitycznego w Londynie, gdzie zajmowała się ana-
lizą toksykologiczną leków i substancji chemicznych. W karierze naukowej zajmowała się 
odzwierzęcymi wirusami tropikalnymi, koewolucją pomiędzy patogenami i gospodarzami, 
a także mechanizmami jakie prowadzą do powstania nowych genów w genomach zwierząt. 
W ramach pracy doktorskiej bada geny wirusopodobne w  genomie ssaków, ich wpływ 
na kolejne zakażenia wirusowe oraz ich rolę w odpowiedzi immunologicznej gospodarza.
Obecnie pomaga również jako specjalista diagnosta w szpitalu w Oksfordzie przy testach 
na nowego koronawirusa. Poza pracą naukową zajmuje się komunikacją naukową z media-
mi i opinią publiczną, a także doradztwem naukowym dla firm.
www.linkedin.com/in/emiliaskirmuntt-86

W całej Polsce ruszył proces szczepień. Jak zachęcić, prze-
konać do szczepionki osoby niezdecydowane?
Zdrowie człowieka jest najwyższą wartością. Myślę, że jeśli 
mamy do wyboru nie być zaszczepionym i potencjalnie stać się 
źródłem zakażenia dla innych ludzi, to pod każdym względem 
wybrałabym zaszczepienie się! Szczepiąc się nie tylko dbamy o 
zdrowie i życie własne i swojej rodziny, ale również całego spo-
łeczeństwa. Obecnie ograniczenie transmisji wirusa jest rzeczą 
najważniejszą. Po zastosowaniu szczepionki nie tylko nabierze-
my odporności, ale również zmniejszymy ryzyko ewentualnych 
infekcji i łatwiej wyeliminujemy wirusa z organizmu. Szczepion-
ka jest oparta na najnowszej technologii genetycznej bazującej 
na krótkiej sekwencji mRNA (kwas rybonukleinowy), więc nie 
jest to osłabiony wirus! Tylko jego zsyntetyzowany fragment 
tak, aby nasz organizm nauczył się jak nabyć odporności. Po-
lecam fragment z przygotowanej przez naukowców i lekarzy 
najnowszej białej księgi w ramach inicjatywy ,,Nauka przeciw 
pandemii”, gdzie możemy przeczytać między innymi, dlacze-
go szczepionki oparte na mRNA są jednymi z najbezpieczniej-
szych i co powoduje wytwarzanie przeciwciał.
Czy szczepionki są bezpieczne?
Tak! A na pewno szczepionki oparte na bazie mRNA, z taką 
szczepionką mamy do czynienia w przypadku wirusa SARS-
-CoV-2. Szczepionka mRNA nie zawiera wirusa, tylko fragment 
informacyjnego RNA z określonymi sekwencjami zasad, za-
mknięty w otocze lipidowej, co daje organizmowi możliwość 
wytworzenia tylko jednego z białek (S koronawirusa), które nie 
powoduje zakażania kolejnych komórek, a co za tym idzie nie 
wywołuje choroby. W tym przypadku organizm, napotyka na 
nowe białko, wcześniej mu nieznane i wytwarza przeciwciała. 
Dzięki temu pojawia się u nas tzw. odporność komórkowa, 
chroniąca nas przed wirusem.
Po co mamy się szczepić, jeśli ktoś przechorował Co-
vid-19? Czasami słyszy się opinie, że te osoby nie muszą 
się szczepić.

Przechorowanie COVID-19, nie wpływa na wytworzenie odpor-
ności długotrwałej. Obecnie, najnowsze doniesienia naukowe 
sugerują, że po przebyciu choroby odporność utrzymuje się 
około 8 miesięcy (w zależności od indywidualnych cech orga-
nizmu), więc podanie szczepionki ozdrowieńcom jest nadal 
potrzebne. Dodatkowo w przypadku osób, które przechodziły 
chorobę łagodnie lub bezobjawowo, przeciwciała stwierdzo-
ne były w tak małej ilości, iż nie chronią one organizmu przed 
ponownym zachorowaniem. Dlatego tym bardziej powinniśmy 
się zaszczepić, gdyż nie wiemy jakie mogą być skutki po zain-
fekowaniu drugi i kolejny raz. Badania histopatologiczne czy 
ogólne tkanek organów wewnętrznych, nie tylko płuc, potwier-
dzało niejednokrotnie powikłania na inne organy. Pamiętajmy, 
że obecnie główne objawy dotyczą układu oddechowego, 
jednakże nie wykluczone są również powikłania na inne narzą-
dy wewnętrzne, w tym serce czy układ nerwowy.
Czy naukowcy posiadają jakąkolwiek wiedzę ile osób nie 
będzie mogło poddać się szczepieniu mimo deklaracji chę-
ci, bo jak wiemy pacjenci musza poddać się badaniom/kon-
sultacjom przed szczepieniem?
Na ten moment nie mamy takich danych, ale przy technolo-
gii mRNA przeciwwskazania do szczepienia ma dość niewiel-
ka grupa. Obecnie szacujemy, że aby powstrzymać pandemię 
przed dalszym rozprzestrzenianiem się i kolejnymi falami, przy-
najmniej 75% populacji powinno zostać zaszczepione. 
Nawet jeśli ktoś nie będzie mógł się zaszczepić szczepionką 
opartą na technologii mRNA, w badaniach jest ponad kilka-
dziesiąt innych kandytatów szczepionek opartych na innych 
technologiach, więc większość populacji powinna znaleźć 
szczepionkę dla której nie będzie miała przeciwwskazań. Z 
powodu braku odpowiednich badań, w tej chwili nie zaleca 
się szczepienia osobom ze znaną historią wstrząsów anafilak-
tycznych po szczepieniach. Do czasu aż nie przeprowadzone 
zostanie więcej badań, nie będziemy też szczepić dzieci, a ko-
biety w ciąży i karmiące piersią powinny przed szczepieniem 
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skonsultować się z lekarzem. Mimo tego, szczepienia mRNA 
najprawdopodobniej są bezpieczne i w przypadku kobiet w 
ciąży i w przypadku dzieci. Po prostu, żeby szczepionki mogły 
być używane w tych grupach potrzebujemy twardych danych 
naukowych z testów klinicznych, a to zajmuje trochę czasu. 
Apelujemy do społeczności naszej Gminy, ale i również ca-
łej Polski, jako naukowcy będący od początku na linii walki 
z nowym koronawirusem, SZCZEPMY SIĘ, aby zapobiec 
rozprzestrzenianiu się pandemii!

#szczepimysię

O co najczęściej
pytają mieszkańcy?

Czy szczepienie osoby, któ-
ra jest w okresie wylęgania 
koronawirusa SARS-CoV-2 
lub jest bezobjawowo za-
każona, ale o tym nie wie, 
wiąże się z zagrożeniem 

zdrowia?

Czy to prawda, że po za-
szczepieniu się na grypę nie 
można zaszczepić się przez 

2 miesiące przeciw  
COVID-19?

Jaka jest różnica pomiędzy 
odpornością „ozdrowień-

ców” z konkretną wartością 
anty-SARS-CoV-2 IgG, a 

odpornością uzyskaną po 
szczepieniu?

Czy po zaszczepieniu się 
drugą dawką i upływie 7 dni 
wciąż muszę nosić maseczkę 

w miejscach publicznych?

Nie. Nie ma również potrzeby wykonywania testów w kierunku zaka-
żenia SARS-CoV-2 przed zaszczepieniem. W przypadku występowania 
takich objawów jak gorączka, duszność lub zaostrzenia się objawów 
choroby przewlekłej szczepienie należy odroczyć.

Informacje pochodzą z „Białej Księgi” przygotowanej przez przedstawicieli środo-
wiska naukowego w ramach inicjatywy „Nauka przeciw pandemii”, będącą kom-
pendium wiedzy o szczepieniach, technologii i ich zasadności w walce z pandemią.
Więcej: https://naukaprzeciwpandemii.pl

Nie, nie jest to prawda. Szczepienie na grypę nie zabezpiecza przez 
zakażeniem SARS-CoV-2 ani przed chorobą COVID-19. Ponadto, szcze-
pienie na grypę nie wpłynie na bezpieczeństwo ani na skuteczność 
szczepionki przeciw COVID-19.

Na razie nie wiadomo, w jakim stopniu szczepienie wpływa na samą 
możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w związku z czym należy 
stosować się do aktualnych zaleceń. Prawdopodobnie szczepienie zna-
cząco zmniejszy ryzyko zakażenia wirusem i jego transmisji, co sprawi, 
że osoby zaszczepione nie będą musiały nosić maseczek.

Poziom przeciwciał u osób, które przeszły zakażenie SARS-CoV-2 pozo-
staje w związku ze stopniem manifestacji COVID-19. U osób z przebie-
giem ciężkim, poziom ten jest wyższy, u osób z przebiegiem skąpoob-
jawowym bądź asymptomatycznym (bezobjawowym) – niższy. U osób 
zaszczepionych przeciw COVID-19 powinna być natomiast indukowana 
produkcja wysokiego, stabilnego poziomu przeciwciał – w tym IgM i 
IgG. W badaniach poziom przeciwciał przeciwko białku S u osób za-
szczepionych był co najmniej porównywalny bądź istotnie wyższy niż u 
ozdrowieńców. Co więcej, podanie szczepionki indukuje produkcję wy-
sokiego poziomu IgG specyficznych dla tego fragmentu białka S, który 
odpowiada za wniknięcie wirusa do komórki. W związku z tym można 
przyjąć, że zaszczepienie zapewnia wysoki poziom odpowiedzi immu-
nologicznej (w tym humoralnej oraz komórkowej).

Pierwsza 
Pacjentka 
zaszczepiona!
Od 26 stycznia przychod-
nia SPZOZ w Ogrodzień-
cu prowadzi szczepienia 
przeciw COVID-19.
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W TROSCE O ZDROWIE
Redakcja

Przy wejściu do budynku Urzędu zainstalowano defibrylator. Aby uratować 
człowieka, mamy czasem tylko kilka minut na reakcję. Oprócz wezwania ka-
retki, uciskania klatki piersiowej czy oddechów możemy wykorzystać AED 
- automatyczny defibrylator, dlatego urządzenie w ostatnich dniach zostało 
zainstalowane na budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec odbyli szkolenie z obsługi 
defibrylatora AED. Zadanie zostało sfinansowane w ramach Budżetu Obywa-
telskiego Województwa Śląskiego i projektu „BO życie jest w naszych rękach”.

Defibrylator

Koncentratory tlenu
Gmina Ogrodzieniec zakupiła 
koncentratory tlenu. Urządzenia pomocne 
osobom ze schorzeniami układu 
oddechowego zostały przekazane do 

Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu.

ZDROWIE SP ZOZ W OGRODZIEŃCU

Porad w ramach POZ udzielają lekarze:
- Marcin Borowicz
- Mariusz Gomulski
- Paweł Wesołowski
- Anna Grzebinoga
- Anna Pardela
- Natalia Jainta

Porad w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielają:

Neurolog
Lekarz Leszek Zięba w każdy poniedziałek od godziny 13:00 do 17:00
Lekarz Ireneusz Kaleta w każdy poniedziałek od godziny 15:00

Laryngolog
Profesor Jan Pilch – poniedziałki, środy, piątki 
Lekarz Agnieszka Czelakowska-Kaleta  w każdy czwartek od godziny 13:00 do 17:00

Kardiolog
Dr Nauk med. Bożena Przybyła-Mrugała – w każdy piątek od 16:00
Dr Nauk med. Mateusz Sidor – w każdy poniedziałek od godziny 16:00

Okulista
Lekarz Barbara Szczygieł – w środy od 8:00 do 13:00 i w czwartek od 15:00 do 18:00

Przychodnia SP ZOZ Ogrodzieniec czynna jest 
od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 7:00 do 20:00

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

Poradnia Pediatryczna:
32 67 32 545, 

Poradnia 
Ginekologiczno–Położnicza: 

32 67 33 731, 

Rehabilitacja Lecznicza: 
32 64 66 062

Telefony 
kontaktowe 
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PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE

Odśnieżanie dróg
Drodzy Mieszkańcy,
Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Spółka z o.o. 
uprzejmie informuję, iż dokłada wszelkich starań, aby drogi 
gminne były należycie odśnieżone. Czasami przegrywamy z 
żywiołem, szczególnie wtedy, gdy opady są ciągłe i intensyw-
ne, ale robimy wszystko, aby mieszkańcy nie odczuli drogo-
wych skutków tej zimy. Pracownicy i sprzęt wykonują prace 
na bieżąco. Jednak ze względu na duże opady śniegu czas 
reakcji może być wydłużony. 

Wszelkie zastrzeżenia odnośnie dróg gminnych 
prosimy kierować pod nr tel. 32 67 32 081 

Uwagi odnośnie odśnieżania dróg i chodników 
powiatowych prosimy kierować pod nr tel.: 

32 45 07 148 
32 45 07 154  
32 45 07 156 
32 45 07 187 
32 45 07 155

Uwagi odnośnie odśnieżania dróg  
i chodników wojewódzkich prosimy 
kierować pod nr tel. 32-781-92-11

Grzegorz Wałek

 

DROGI POWIATOWE 
w GMINIE OGRODZIENIEC 

 
 

Ogrodzieniec 
 

nr drogi 1738 S - ul. Spacerowa  
nr drogi 1722 S - ul. Narutowicza 

Podzamcze nr drogi 1724 S - ul. Bursztynowa 

Markowizna nr drogi 1721 S - ul. Markowizna 

Fugasówka nr drogi 1730 S - ul. Bzowska,  
- ul. Mickiewicza, 
- ul. Kolejowa  

Ryczów nr drogi 1723 S - ul. Ogrodzieniecka, 
- ul. Armii Krajowej, 
- ul. Grochowiecka 

Ryczów-Kolonia nr drogi 1722 S ul. 3-go Maja  

Żelazko nr drogi 1723 S - ul. Turystyczna, 
- ul. Jurajska 

Śrubarnia nr drogi 1723 S - ul. Sosnowa do drogi 
wojewódzkiej KDG W 791, ul. 
Olkuska 
 

Giebło nr drogi  1729 S - ul. Mokruska, 
- ul. Edukacyjna 

nr drogi  1725 S   - ul. Częstochowska  
nr drogi 1726 S - ul. Kromołowska 

Kiełkowice 
 

nr drogi 1724 S - ul. Turystyczna 
nr drogi 1726 S - ul. Karlińska w stronę Karlina do 

granicy Gminy - ul. Karlińska w 
stronę Giebła 

nr drogi 1725 S - ul. Pielgrzymów  
 

Gulzów nr drogi 1737 S - ul. Młodzieży  

Mokrus nr drogi 1730 S - ul. Leśna do granicy Gminy 

 
KONTAKT: WYDZIAŁ DRÓG POWIATOWYCH 

STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU 
ul. SIENKIEWICZA 34, 42-400 ZAWIERCIE 

tel. 32 45 07 148, 32 45 07 154, 32 45 07 156, 32 45 07 187, 32 45 07 155 
Wnioski można kierować do Przedsiębiorstwa Komunalnego Ogrodzieniec, które sprawę skieruje 
bezpośredni do  Zarządu. 

DROGI  WOJEWÓDZKIE 
w GMINIE OGRODZIENIEC 

 
Ogrodzieniec- Fugasówka nr drogi 791 - Ogrodzieniec: ul. Kościuszki,  

ul. Olkuska- do granicy Gminy 
- Fugasówka: ul. Poniatowskiego 

Ogrodzieniec- Pilica nr drogi 790 - Ogrodzieniec: ul. 1-go Maja, ul. 
Kościuszki, 
- Podzamcze: ul. Wojska Polskiego, 
- Giebło: ul. Zawierciańska - do granicy 
Gminy 

 
KONTAKT: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH 

 
tel. 032-781-92-11 

Wnioski można również zgłaszać do Przedsiębiorstwa Komunalnego Ogrodzieniec, które 
bezpośrednio skieruje sprawę do Zarządu. 
 

DROGI POWIATOWE
w GMINIE OGRODZIENIEC

DROGI WOJEWÓDZKIE
w GMINIE OGRODZIENIEC

Zachęcamy do odwiedzania naszego profilu na: 
facebook.com/przedsiebiorstwokomunalneogrodzieniec,

na którym można dokonywać wszelkich zgłoszeń.

Telefony awaryjne:
733 777 235
733 777 283
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KULTURA
Redakcja

Co słychać w Domu Kultury?
W budynku MGOKiS trwa długo wycze-
kiwany remont. W ramach 3-letnich prac 
inwestycyjnych z programu Infrastruktura 
Domów Kultury (nazwa zadania: Dom Kul-
tury w Ogrodzieńcu ponownie tętni życiem 
kulturalnym) wzbogacimy się o salę wido-
wiskowo-kinową. Obecnie sporządzamy 
raport z pierwszego roku pracy. W 2020 
roku wykonaliśmy wentylatorownie. War-
tość dofinansowania na ubiegły rok to 500 
tysięcy złotych, przy czym wartość całkowi-
ta dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego to prawie  
1,7 mln złotych. 
W związku z tym nie zwalniamy tempa – 
pracujemy i działamy w różnych dziedzi-
nach. Wspomagamy remont budynku – 
nadzorujemy na bieżąco prace budowlane, 
bierzemy udział w radach budowy.

Załoga Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i 
Sportu uczestniczyła w trzydniowym szkoleniu 
pn. „Realizacja zajęć, wydarzeń, eventów on-
line ze szczególnym uwzględnieniem marke-
tingu i promocji instytucji za pośrednictwem 
social media”, dofinansowanego w ramach 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez 
PUP w Zawierciu. Kwota dofinansowania to 
15.200,00 złotych. Przed nami kolejne szko-
lenie, na którym będziemy się doskonalić w 
programach graficznych. 
Informujemy, że zmieniliśmy siedzibę. Biu-
ro Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i 
Sportu w Ogrodzieńcu tymczasowo mieści 
się przy Placu Wolności 42 (Sala Narad). 
Pozostałe dane kontaktowe (numer telefo-
nu, adres e-mail) nie ulegają zmianie.

Organizujemy bieżące wydarzenia gminne i działamy online w różnych 
dziedzinach. 
Mali studenci UDO korzystają raz w miesiącu, w soboty z wykładów 
online. Słuchacze UTW też są z nami cały czas – kontaktujemy się tele-
fonicznie – czekamy na moment, kiedy będziemy się mogli spotkać na 
stacjonarnych zajęciach.
W okresie świątecznym i noworocznym nagraliśmy wideoklipy z życze-
niami i występami artystycznymi, które zamieszczaliśmy na stronach in-
ternetowych Gminy i MGOKiS.  
Na bieżąco pozyskujemy środki zewnętrzne. Aplikujemy o dofinanso-
wania zarówno z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jak i 
innych instytucji. Efekty tych działań już są. Realizujemy liczne progra-
my, a wszystko z myślą o naszych mieszkańcach.

Nasza instruktorka plastyki Marta Lipka została oddelegowana do Szko-
ły Podstawowej w Gieble i obecnie ozdabia artystycznymi malunkami 
salę relaksu i salę zabaw. Wcześniej pani Marta stworzyła magiczny i 
barwny świat literek i cyferek na ścianach przedszkola w Cementow-
ni-Ogrodzieńcu. Nasza instruktorka ozdobiła także wszystkie pomiesz-
czenia w przedszkolu: sale lekcyjne, korytarze, szatnie, stołówkę.

Nasza działalność to też wydawanie „Gazety Ogrodzienieckiej”. 
Jeżeli macie Państwo propozycje tematów do kolejnych wydań, 
piszcie na adres e-mail: gazetaogrodzieniecka@interia.pl
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Iwona Rajca

We wrześniu 2020 roku, z inicjatywy instruktora M-GOKiS 
Andrzeja Kaima, powstał męski zespół wokalno-instru-
mentalny o nazwie „Old Boys”.  W skład zespołu wchodzą 
panowie: Jerzy Matysek, Henryk Kaziród i Tadeusz Drążek, 
którzy są również członkami zespołu Echo z Ogrodzieńca.

Zespół uczestniczył w „Jura Senior Festiwal 2020” w Po-
rębie, gdzie zdobył drugą nagrodę. W grudniu ubiegłego 
roku  panowie, przy wsparciu instruktora, nagrali kilka ko-
lęd i pastorałek, których w formie on-line można było po-
słuchać na stronach internetowych Gminy Ogrodzieniec  
i M-GOKiS Ogrodzieniec w czasie świąt Bożego Narodze-
nia i Święta Trzech Króli. Mamy nadzieję, że wkrótce bę-
dziemy mogli na żywo uczestniczyć w występach zespołu 
„Old Boys”.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ogro-
dzieniec nagrała świąteczny koncert, 
który transmitowany był w święta  za 
pośrednictwem portalu społeczno-
ściowego facebook Gminy Ogrodzie-
niec oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

ŚWIĄTECZNY KONCERT ONLINE DLA MIESZKAŃCÓW

Zespół wokalno-instrumentalny 

„Old Boys”

Jednym z Miejsc Pamięci w Gminie Ogrodzieniec jest zbio-
rowa mogiła „na skale” w Ryczowie. Tablica na mogile 
upamiętnia ofiary hitlerowskiej pacyfikacji na mieszkańcach 
wsi, która miała miejsce 21 lutego 1944 roku. Każdego roku 
odprawiana jest msza św. w intencji pomordowanych i ich 
rodzin, w której uczestniczą mieszkańcy, młodzież szkolna, 
władze gminne, sympatycy Ryczowa. Środowisko szkolne 
przygotowuje okolicznościową akademię. Angażują się pa-
sjonaci rekonstrukcji historycznych. Władze gminne zapra-
szają przedstawicieli wojska, strażaków - ochotników, orga-
nizacji społecznych.
W tym roku kolejna, 77. rocznica również zostanie sym-
bolicznie uczczona wiązankami kwiatów oraz zapalonymi 
zniczami. Pamięć o poległych jest nadal żywa w sercach 
mieszkańców gminy, a zwłaszcza Ryczowa. 
Pamiętając o przeszłości, podążajmy ku przyszłości.

To już 77. rocznica
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INFORMACJE Prace budowlane przy utworzeniu Dzienne-
go Domu Seniora w Mokrusie dobiegły końca. 
Obecnie trwają prace związane z wyposażeniem 
pomieszczeń.

Senior + 
w Mokrusie 
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INFORMACJE Ku końcowi zmierzają prace nad oddaniem do użytko-
wania Klubu Seniora zlokalizowanego w budynku Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu. 
Obecnie trwają prace związane z wyposażeniem po-
mieszczeń.

Klub Seniora
w Ogrodzieńcu
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Z ŻYCIA GMINY

Względy epidemiczne zmodyfikowały jej tegoroczny 
charakter. Do wspólnych życzeń obok Burmistrz Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec - Anny Pilarczyk stanęli wyłącznie 
radni na czele z przewodniczącą rady, sołtysi oraz repre-
zentanci jednostek OSP.
Strojenie świątecznych drzewek to główna zasługa 

mieszkańców, którzy z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności, najczęściej indywidualnie udekorowali cho-
inki. 
Liczymy, że kolejna przyszłoroczna IV edycja akcji po-
zwoli nam wrócić do starej tradycji i spotkamy się razem, 
czego sobie i Państwu serdecznie życzymy.

Choinki ubrane
Za nami  trzecia edycja akcji Ubierzmy Wspólnie Choinkę zorganizowana przez Dom Kultury  

w Ogrodzieńcu we współpracy ze spółką Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec.

Ogrodzieniec, Plac Piłsudskiego

Podzamcze

Cementownia

Ogrodzieniec, ul. Słowackiego Fugasówka

GIebło Kolonia Gulzów
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Kiełkowice

Markowizna

Mokrus

ŚrubarniaŻelazko

Józefów Giebło

Ryczów Kolonia

Ryczów

Dziękujemy Radnym, Sołtysom, Członkom Rad Sołeckich, Przedstawicielom jednostek 
OSP, Szkołom - Dyrekcji oraz Uczniom, a także Mieszkańcom za udział w przedsięwzięciu.
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Z ŻYCIA GMINY W ZAMKOWYCH MURACH...

Swoje kulinarne propozycje na zbliżające się święta zaproponowali 
przedstawiciele gminnych instytucji oraz pani Burmistrz.

Tatar z awokado – Katarzyna Romańska-Bujak, dyrektor Zespołu 
      Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu
Włoskie tiramisu – Marta Lipka, MGOKiS w Ogrodzieńcu 
Pierniki - Małgorzata Jurczak, OPS w Ogrodzieńcu
Śledzie świąteczne – Anna Lipka i Justyna Bobras, MGBP w Ogrodzieńcu
Uszka wigilijne – Beata Pawełczyk, radna Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Barszcz czerwony i likier jajeczny - Burmistrz Miasta i Gminy Anna Pilarczyk

Dziękujemy WSZYSTKIM zaangażowanym w przedsięwzięcie!

Tuż przed Świętami Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu  
we współpracy z Zamek Sp. z o. o., a pod koordynacją samej Burmistrz Miasta i Gminy 

Ogrodzieniec zorganizowali...  
WARSZTATY KULINARNE ONLINE! UGOTUJMY COŚ RAZEM
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Z samego SERCA JURY skierowano również 
życzenia noworoczne od  

Burmistrz Miasta i Gminy oraz Radnych 
na czele z Przewodniczącą Rady Miejskiej. 

Serdeczne podziękowania dla 
Zarządu i Pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego Ogrodzieniec Sp. z o.o.  

za ogromną pomoc przy przeprowadzce pracowników Domu Kultury do nowej tymczasowej siedziby.
    Dyrektor i Pracownicy

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu

PODZIĘKOWANIA
Redakcja Gazety Ogrodzienieckiej składa serdeczne podziękowania 

wszystkim Osobom zaangażowanym w dystrybucję świątecznego wydania. 
Niniejsze wydanie zawierało kilka dodatków- ,,DROGI”, kalendarz oraz płytę z kolędami 
wydaną z okazji 30-lecia Gazety Ogrodzienieckiej, 25-lecia Spółki Zamek oraz w ramach 

profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. 
Dziękujemy Strażakom - Ochotnikom, na których zawsze możemy liczyć,  

jak również Radnym, Sołtysom i Wolontariuszom.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Podzamczu Małgorzata Szar 
składa serdeczne podziękowania 

Pani Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Annie Pilarczyk 
oraz Radnym Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu i całej Radzie Sołeckiej z Podzamcza 

za przekazanie do placówki dwóch laptopów oraz wspieranie szkoły 
w zakresie jej funkcjonowania.
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Z ŻYCIA GMINY Trzej Królowie w Kiełkowicach

Bez tradycyjnego orszaku i z zastosowaniem środków ostrożności odbyło się tegoroczne Święto 
Trzech Króli w Kiełkowicach. Zamiast orszaku zorganizowany został uroczysty przejazd Trzech Króli 

główną ulicą Kiełkowic. Monarchowie przybyli bryczką  pod kaplicę pw. Miłosierdzia Bożego, by 
podczas mszy świętej pokłonić się i złożyć dary Dzieciątku. Oprawę muzyczną tego dnia zapewniła 

Orkiestra Dęta z Giebła pod kierunkiem kapelmistrza Zbigniewa Barana.

W tym dniu na stronie facebooka zo-
stały wyemitowane nagrania z wyko-
naniem kolęd przez zespół Old Boys 
oraz dzieci z Kiełkowic. Dzięki wirtual-
nym możliwościom w wydarzeniu mo-
gło uczestniczyć więcej osób.
Podczas wydarzenia odczytano krót-
ki list od Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Ogrodzieniec Anny Pilarczyk dla 
mieszkańców: 
„Razem… radośnie… tak świętowali-
śmy jeszcze rok temu. Trudno wyma-
zać z pamięci obraz zeszłorocznego 
święta – piękny długi orszak, zaan-
gażowanych mieszkańców, przyby-
łych gości, piękną część artystyczną, 
przygotowaną przez gminne i szkol-
ne zespoły przy dźwiękach orkiestry, 
w obecności naszych ochotników. 
Nic tak  nie cieszy jak bycie blisko 
siebie. Tęsknimy za tamtym czasem. 
Teraz jednoczymy się myślami, a na-
szym głównym zadaniem  jest zrobić 
wszystko, aby jak najlepiej przetrwać 
czas epidemii, dbać o siebie i swoich 

bliskich, wspierać się wzajemnie, aby-
śmy w jak największym gronie spotkali 
się ponownie. (…) Pomimo wszystkich 
przeciwności spowodowanych sta-
nem epidemii, postarajmy się zrobić 
wszystko, aby święto Trzech Króli było 
dniem wyjątkowym dla każdego z nas. 
Uczmy nasze dzieci świętować warto-
ści i przekonania mocno wrośnięte w 
chrześcijaństwo,  które tworzą wspól-
notę – szacunku dla człowieka, dla 
godności ludzkiej, szacunku dla każ-
dego.”
Pomysłodawcą i osobą niezwykle 
zaangażowaną w organizację Orsza-
ku Trzech Króli jest Elżbieta Stanek, 
mieszkanka Kiełkowic i Radna Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu
Od sześciu lat w naszym sołectwie 
odbywają się orszaki w dniu święta 
Trzech Króli. W tym roku epidemia 
pokrzyżowała nasze plany, ale nie zre-
zygnowaliśmy całkiem z organizacji 
wydarzenia. W mocno okrojonej for-
mie, z zachowaniem reżimu sanitarne-

go Trzej Królowie przybyli i złożyli dary 
Dzieciątku. Cieszę się, że tradycja zo-
stała zachowana i mam nadzieję, że w 
przyszłym roku już będzie normalnie 
– mówi Elżbieta Stanek, organizatorka 
Orszaku Trzech Króli w Kiełkowicach.
Pani Elżbieta jest osobą zaangażowa-
ną w życie społeczne miejscowości, 
w której mieszka od urodzenia. Jest 
inicjatorką wielu akcji i wydarzeń w 
sołectwie. Dla dzieci i młodzieży or-
ganizuje zajęcia podczas wakacji i ferii 
zimowych. Ostatnio dzięki jej inicjaty-
wie najmłodsi mieszkańcy (do lat 18) 
otrzymali mikołajowe prezenty. W la-
tach 2007-2011 pełniła funkcję sołtysa 
Kiełkowic, a od trzech kadencji jest 
radną Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu. 
Jest matką dwojga dorosłych dzieci i 
babcią czworga wspaniałych wnucząt. 
Moją pasją jest praca społeczna, ale 
rodzina, która mnie w tej pasji wspiera 
jest dla mnie najważniejsza. Dzięku-
ję mieszkańcom, organizacjom, wła-
dzom samorządowym, druhom OSP 
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Serdeczne podziękowania dla: 
księdza Proboszcza Parafii Giebło Krzysztofa Knapa za uroczystą Mszę św., 

Orkiestry Dętej  w Gieble, Trzech Króli, Seniorów i Młodzieży, których w dalszej części dnia oglądaliśmy online. 

Dziękuję Wam drodzy Mieszkańcy na czele z Sołtysem i Radą Sołecką oraz jednostce OSP Kiełkowice.

Powinnam w pierwszej kolejności, ale celowo, by wyróżnić zostawiłam na końcu podziękowania i gratulacje 
dla Waszej Radnej – Pani Elżbiety Stanek za lata podtrzymywanej, pięknej tradycji. 

Dziękuję za ogromne zaangażowanie i wytrwałość zwłaszcza teraz – w tak trudnym dla nas wszystkich czasie.

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk

Do podziękowań dołącza 
Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Maria Milejska

Kiełkowice, pani dyrektor i pracowni-
kom Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Sportu w Ogrodzieńcu  za zaan-
gażowanie i pomoc w przedsięwzięciu  
– mówi Elżbieta Stanek. 

Pani Elżbieta już po raz szósty za-
angażowała się w organizację wy-
darzenia. W ostatnich latach orszak 
przybierał coraz bogatszą formę. W 
tegoroczne wydarzenie, podobnie 

jak rok temu wsparcia udzielił Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury i Spor-
tu w Ogrodzieńcu, który zapewnił 
wypożyczenie strojów i oprawę ar-
tystyczną.
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W tych ciężkich dla nas wszystkich czasach, chcieliśmy sprawić Mieszkańcom troszkę radości. Nie zorganizowaliśmy 
Jarmarku Bożonarodzeniowego ani koncertowego powitania Nowego Roku - w zamian za to  zainwestowaliśmy w 
kilka ozdób, które zostaną z nami na lata.

W przedświątecznym czasie w naszych parafiach pojawiły się szopki Bożonarodzeniowe.

Magia minionych świąt

Szopki w naszej gminie

Z ŻYCIA GMINY

GIEBŁO

OGRODZIENIEC

KIEŁKOWICE

RYCZÓW
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Z ŻYCIA GMINY

Zaangażowani są w nią jak co roku myśliwi rejonu za-
wierciańskiego, do którego zalicza się 18 kół łowieckich 
z różnych gmin (Siewierz, Mierzęcice, Poręba, Zawiercie, 
Włodowice, Myszków, Łazy, Ogrodzieniec, Kroczyce, 
Szczekociny, Pilica, Żarnowiec).
Koordynatorem akcji jest Łowczy Rejonowy rejonu zawier-
ciańskiego – Olga Oleksiak. Myśliwi nie są obojętni na po-
trzeby sąsiadów i po raz kolejny pomagają lokalnym spo-
łecznościom. Ideą akcji jest, aby ten magiczny czas Świąt 
Bożego Narodzenia był czasem radości i spokoju nawet w 
tak trudnym okresie, jaki obecnie przeżywamy. 
 21 grudnia 2020 roku – obdarowane przez „Darz Bór” w 
Ogrodzieńcu zostały dwie rodziny w Gminie Ogrodzieniec 
wytypowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogro-
dzieńcu. 
Koordynatorka akcji Olga Oleksiak podkreśla: „Chcemy 
obdarować jak najwięcej potrzebujących osób. Każdy w 
okresie Świąt Bożego Narodzenia czeka na prezenty, na-
wet gdy o tym głośno nie mówi, dlatego nawet najmniej-
szy upominek sprawia radość.”
Dziękujemy członkom kół łowieckich za dołożoną cegiełkę 
do przedświątecznych akcji charytatywnych.

Na placu targowym w Ogrodzieńcu w dniu 20 grudnia 2020r. odbył się kier-
masz świąteczny. Ze względu na sytuację epidemiczną kiermasz był nastawiony 
wyłącznie na sprzedaż, bez części artystycznej – z zachowaniem reżimu sanitar-
nego.

Myśliwska Paczka zawitała  
do Gminy Ogrodzieniec

„Myśliwska Paczka” to świąteczna 
akcja niesienia pomocy osobom 

potrzebującym.

Z powodu stanu epidemicznego VII 
Edycja Jarmarku Bożonarodzeniowe-
go w Ogrodzieńcu przyjęła inną for-
mułę niż zwykle. Zdając sobie sprawę 
przez ile miesięcy rzemieślnicy i drob-
ni producenci przygotowywali się do 
okresu przedświątecznego i Jarmar-
ków Bożonarodzeniowych, Gmina 
Ogrodzieniec otworzyła Wirtualny Jar-
mark Bożonarodzeniowy 2020. Wyda-
rzenie, do którego mógł dołączyć każ-
dy, kto chciał sprzedać swoje wyroby.

Wirtualny 
Jarmark

Iwona Rajca

Kiermasz świąteczny
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Akcja Wiśnia Dzieciom
OPS

Dorota Słodek

W niedzielę 20 grudnia br. w Dzien-
nym Domu Senior + odbył się finał 
akcji Wiśnia Dzieciom. 
Dzięki przedsięwzięciu do 45 dzieci 
z naszej gminy trafiły prezenty – w 
zależności od przedziału wiekowego 
była to odzież z New Yorkera bądź 
piękne książki. 
W tym dniu wychowankowie świetlic 
środowiskowych oglądali koncert Mi-
chała Wiśniewskiego i dzięki połącze-
niu on-line składali sobie świąteczne 
życzenia.

INFORMACJA O PROGRAMIE 
OPERACYJNYM POMOCY 

ŻYWNOŚCIOWEJ 2014-2020  
W PODPROGRAMIE 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu infor-
muje, że od stycznia 2021r. rozpoczyna się nowa 
edycja Programu Operacyjnego Pomocy Żywno-
ściowej  2014-2020 finansowanego przez Unię Eu-
ropejską,  Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym, realizowanego przez Bank Żywno-
ści  w Częstochowie.

Prosimy o kontakt  osobisty lub telefoniczny z pra-
cownikami socjalnymi  w celu wydania skierowania do 
otrzymywania pomocy w formie artykułów spożyw-
czych.

Osoby ubiegające się o powyższą pomoc muszą 
spełniać następujące wymogi:

1. dochód   dla  osoby  samotnie  gospodarującej  nie  
może  przekroczyć 220% kryterium dochodowego 
określonego na podstawie art. 8 ustawy o pomocy 
społecznej  tj. 701,00 zł  x  220%  =  1542,20 zł 

2. dochód  na  osobę w  rodzinie  nie może  przekro-
czyć 220% kryterium dochodowego  określonego  
na    podstawie   art.  8  ustawy  o  pomocy  społecz-
nej  tj. 528,00 zł  x  220% =  1161,60 zł

Jednocześnie musi wystąpić chociaż jedna z wymie-
nionych okoliczności tj. bezdomność, bezrobocie, 
niepełnosprawność, długotrwała  choroba,  rodzina 
niepełna, wielodzietność,  alkoholizm,  trudności  w  
integracji  cudzoziemców, którzy uzyskali w RP sta-
tus uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Ogrodzieńcu, informuje 

że od 01.02.2021r. 
rusza nabór wniosków na 

świadczenie wychowawcze 
500+

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 
500 plus na okres od 1 czerwca 2021 r. bę-
dzie można składać już od 1 lutego 2021 r. 
drogą elektroniczną tj. przez stronę Minister-
stwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, ban-
kowość elektroniczną lub portal PUE ZUS, a 
od 1 kwietnia drogą tradycyjną – papierowo 
w OPS lub za pośrednictwem poczty.
Jednakże w dobie pandemii związanej  
z COVID-19, zachęcamy do składania wnio-
sków drogą elektroniczną pozwoli to zaosz-
czędzić Państwu czas oraz zapewnić bezpie-
czeństwo ponieważ nie jest konieczna wizyta 
w OPS. 

Ważne! Wniosek należy złożyć do 
30 czerwca, aby mieć kontynuację świad-
czenia od czerwca 2021 r.
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Laura
córka Magdaleny i Tomasza, 

zam. w Gieble

Dorian
syn Jacka i Ewy, 

zam. w Ogrodzieńcu

Lena
córka Katarzyny i Marcina

Gmina Ogrodzieniec serdecznie wita naszych ma-
łych mieszkańców - życzymy zdrowia dla pociech  
i ich rodziców oraz samych sukcesów w dalszym życiu.
USC w Ogrodzieńcu zachęca do nadsyłania zdjęć 
nowo narodzonych mieszkańców Gminy.

SKARBY 
OGRODZIEŃCA

POKOLORUJ MNIE
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EDUKACJA
OGRODZIENIEC

Małgorzata Michalska

Jubileusz w czasach pandemii

90–lecie Szkoły Podstawowej 
im. Stefana Żeromskiego w Ogrodzieńcu

Próbujemy pojąć tę naszą nową rzeczywistość i znaleźć w niej 
bezpieczną przestrzeń dla siebie i swoich najbliższych. Wła-
ściwie wszystko inne straciło na ważności i odeszło gdzieś 
na bok. Ilu z Państwa, drodzy Czytelnicy, zwróciło uwagę 
na fakt, że w 2020 roku obchodziliśmy 30–lecie „Gazety 
Ogrodzienieckiej” i 25-lecie Spółki „Zamek”? Tak napraw-
dę świętowanie bez radości wspólnej zabawy na imprezach 
plenerowych i happeningach traci swój charakter i koloryt 
lokalny, ale jak tu się bawić, gdy wokół strach i niepewność? 
Z drugiej strony, to nie nasza wina, w jakiej rzeczywistości 
przyszło nam żyć, uczyć się i pracować, dlatego nie może-
my dać się zdominować wszechobecnej beznadziejności. 
Nad obchodami 90-lecia naszej szkoły pracujemy już prawie 
od dwóch lat. Przygotowaliśmy szczegółowy harmonogram 
zadań i imprez, które chcemy wpisać w tygodniowe „Świę-
to Szkoły”, ale pandemia zmusiła nas do zmian. Pierwot-
nie przyjęliśmy, że „Rokiem Jubileuszowym” ogłosimy rok 
szkolny 2020/2021. Zgodnie z archiwalnymi zapiskami: „We 
wrześniu 1930 roku rozpoczęła pracę nowa siedmioklasowa 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w dwu-
piętrowym budynku na Cygańskiej Górce”. Przeniesienie ju-
bileuszu na rok 2021 usprawiedliwiliśmy faktem, że 80-lecie 
szkoły celebrowaliśmy w październiku 2011 roku. Tych z Pań-
stwa, którzy chcieliby prześledzić notatki zamieszczone w 
najstarszych zachowanych dokumentach, odsyłam na stronę 
internetową szkoły, gdzie w zakładce „Historia szkoły” pani 
Jadwiga Nawara zebrała i opracowała archiwalne materiały. 
Ja chciałabym wspomnieć  jednego  z przedwojennych 
nauczycieli. Jan Raj. Nauczyciel języka polskiego, geogra-
fii, historii, przyrody, „rachunków”, wychowawca. W roku 
szkolnym 1933/1934 zastąpił Antoniego Plebańczyka i prze-

jął obowiązki kierownika szkoły. Zachowało się zdjęcie 
z 1935 roku, na którym z Ireną Hanikową, nauczycielką 
języka niemieckiego i „robót ręcznych” oraz Zofią Korze-
niowską, nauczycielką języka polskiego, geografii i „nauk 
o Polsce współczesnej” Jan Raj pozuje razem z uczniami 
ówczesnej klasy szóstej.  
Przed wielu laty zostałam depozytariuszką niezwykłej 
księgi. „Niech pani tego strzeże, jak oka w głowie” usły-
szałam, zanim otworzyłam wolumin. To przedwojenna 
kronika harcerska. Na pierwszej stronie informacja z 16 
kwietnia 1936 roku o „utworzeniu Związku Drużyny Har-
cerskiej”, dalej treść rozkazu „L/6/36”, a na kolejnej kar-
cie … odręczny wpis kierownika Jana Raja. 

„Choćby umieścił ktoś na księgi kartę

Przepiękne hasła, czy aforyzm wzniosły –

Jeżeli ze słów czyny nie wyrosły – 

To puste słowa nic a nic niewarte.   

Bóg i Ojczyzna – najważniejsze hasło!

Harcerzu! Czuwaj! Świętości strzeż bacznie – 

By, czyniąc mylnie lub zgoła opacznie, 

Chlubnej Twej sławy słońce nie zagasło”.

Wydarzenia i atmosfera 2020 roku nie sprzyjały świętowaniu, obchodzeniu 
jubileuszy czy celebrowaniu rocznic. Paradoksalnie, zamknięci w czterech 

ścianach swoich domów, staliśmy się wręcz globalni, ogólnoświatowi. 
Przyjmujemy i przetwarzamy tysiące niepokojących i złych wiadomości  

ze świata, Europy i kraju, starając się zrozumieć  
i oswoić swój strach i obawy.

90-lecie Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu
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Od razu zrozumiałam, jaki bezcenny skarb mi powierzo-
no. To prawdopodobnie jedyny zachowany autograf Jana 
Raja. W 1940 roku został aresztowany i wywieziony do 
obozu koncentracyjnego w Mauthausen-Gusen, gdzie 
został zamordowany 23 października 1941 roku. W archi-
waliach szkoły pozostała po Nim jedna fotografia i te kilka 
słów, nad sensem których warto i dzisiaj się pochylić. 

***W kronice zamieszczono kilka 
szczególnie pięknych rysunków. Nie-
stety, ani wpisy, ani ilustracje nie zo-
stały podpisane. Może ktoś z Pań-
stwa zna lub rozpoznaje ich autorów? 
Prosimy o kontakt z Redakcją.

90-lecie Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu
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EDUKACJA
RYCZÓW

Anna Barczyk
Agnieszka Synoradzka

Anna Barczyk

Dzień 
Pluszowego Misia 

– konkursy

Świąteczny czas

Misie towarzyszą dzieciom na całym świecie w ich dziecięcych przeży-
ciach, radościach, smutkach, rozterkach i tęsknotach. Dodają im otu-
chy, pocieszają, łagodzą lęk przed samotnością. Towarzyszą im przy 

zasypianiu, są powiernikami najskrytszych myśli.  
Autorzy książek piszą o nich opowiadania, powieści, wiersze. 

Uczniowie z klas starszych wcielili się 
w role bajkopisarzy, natomiast młodsi, 
zostali malarzami. Za najlepszy utwór 
wybrano opowiadanie Julii Imieli  
„O Misiu Lubisiu”. 
Opowiadanie o Misiu Lubisiu 
Pewnego pięknego, słonecznego dnia 
mała dziewczynka imieniem Julia wy-
brała się wraz z rodzicami na spacer do 
lasu. Biegając wśród drzew zauważyła 
leżącego w trawie misia. Dziewczyn-
ka bez wahania podbiegła do niego i 
podniosła czym prędzej z ziemi.
Miś miał mięciutkie  brązowe futerko, 
czarne błyszczące oczka i nosek, i wy-
glądał jak prawdziwy niedźwiadek. Był 
troszkę brudny, ale to oczywiste skoro 
leżał samotnie na ziemi, dlatego też Ju-
lia postanowiła go zabrać ze sobą do 
domku i wyczyścić, żeby móc się nim 
bawić. Po powrocie do domu mama 

nalała do miseczki ciepłej wody z do-
datkiem specjalnego płynu i dziew-
czynka wykapała misia tak dokładnie, 
że jego futerko po osuszeniu było cu-
downie miękkie i pachnące, a sam miś 
wyglądał jak nowo narodzony. Julcia 
nazwała swojego misia Lubisiem, po-
nieważ był tak słodki i uroczy jak jej ulu-
bione ciasteczka, które mama często jej 
kupowała – lubisie. Od tej pory Lubiś 
był ukochaną i nieodłączną maskotką 
dziewczynki. Miał on wiele szczęścia, że 
znalazł się ktoś, kto go przygarnął i za-
opiekował się nim. Julia każdego dnia 
go tuliła i nosiła na rączkach, a wieczo-
rem zasypiała z nim w swym łóżeczku i 
nie musiała się już bać nocnych kosz-
marów, bo zawsze miś był tuż obok.
Gdy Julia dorosła postanowiła oddać 
Lubisia swojej młodszej siostrzyczce 
Oli, która bardzo kochała pluszowe 

maskotki. Ola bardzo się ucieszyła i 
pokochała misia tak mocno jak jej star-
sza siostra, a mis nie musiał się już o 
nic martwić, bo wreszcie znalazł swoje 
miejsce na ziemi i kochających go ludzi.

Prace plastyczne młodszych dzieci 
okazały się prawdziwymi arcydziełami. 
Organizatorzy mieli bardzo trudne za-
danie, by wybrać spośród tylu prac te 
najładniejsze. 

Oto wyróżnienia:
• Przedszkole – zerówka: 
I miejsce: Grzegorz Sękala (Oddział „0”)
II miejsce: Aleksandra Gaweł (Oddział „0”)
III miejsce: Mikołaj Sojka (Oddział „0”)
•Klasy I-III
I miejsce: Emilia Nocoń (klasa III)
II miejsce: Maja Płoszaj (klasa III)
III miejsce: Szymon Pilarczyk (klasa II)

Miesiąc grudzień to czas radosnego 
oczekiwania, pełen wzruszeń oraz 
przygotowań do Świąt Bożego Na-
rodzenia. Tak też było u dzieciaków z 
oddziału „0” w Ryczowie. Dzieci pod-
czas różnych zabaw, zajęć dydaktycz-
nych poznawały bożonarodzeniowe 
tradycje. Słuchały i uczyły się kolęd, 
pastorałek (również w języku angiel-
skim); wykonywały przeróżne dekora-
cje, którymi ozdobiły swoją salę. 
Realizacja tematyki kompleksowej 
związanej ze Świętami Bożego Naro-
dzenia wpływa na odbieranie przez 
Dzieci wartości estetycznych i ro-
dzinnych, ich rozwój emocjonalny i 
społeczny. Dlatego każdy Starszak z 
ogromnym zaangażowaniem włączał 
się w te radosne przygotowania. 
Zachowując wszelkie środki ostrożno-

ści uczniowie przygotowali przedsta-
wienie teatralne o tematyce świątecz-
nej – dobrze nam znane Jasełka, które 
umiliły ostatnie dni przed świętami. 
Wykonali również stroiki, które miały 
zdobić ich wigilijny stół. Jestem pew-

na, że dzieci dobrze przygotowały się 
do Świąt Bożego Narodzenia i zostały 
wprowadzone w klimat tego szczegól-
nego okresu, aby z większą świado-
mością i radością mogli spędzić je w 
gronie rodziny i bliskich osób.
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EDUKACJA
PRZEDSZKOLE

Aneta Filosek

Aneta Filosek

Mikołaj w przedszkolu

Wigilijne spotkanie

Dzieci uczęszczające do Przedszkola w Ogrodzieńcu otrzymały prezen-
ty, natomiast Mikołaj został obdarowany „mikołajkowymi” piosenkami, 
zaśpiewanymi przez wszystkie przedszkolne grupy. Jaka szkoda, że na 

kolejne odwiedziny będziemy musieli czekać cały rok!

„...Jest taki dzień...w którym gasną wszelkie spory”... Dzień magiczny, niezapomniany, w którym składamy sobie najlep-
sze życzenia. Nieco wcześniej, ale również bardzo uroczyście wigilię obchodzą przedszkolaki w naszym przedszkolu. W 
tym dniu dzielimy się opłatkiem, jemy uroczysty obiad z potrawami wigilijnymi, a dzięki naszym rodzicom raczymy się 
świątecznymi słodkościami. Świąteczny nastrój podnoszą również galowe ubrania, białe obrusy, stroiki, choinki, świeczki 
i śpiewane przez wszystkie dzieci kolędy.
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EDUKACJA
GIEBŁO

Konkurs na kalendarz 
adwentowy

Dzień Babci i Dziadka
Dnia 21 stycznia w Szkole Podsta-
wowej w Gieble odbyły się obcho-
dy z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
Przedszkolaki oraz uczniowie kla-
sy I, II, III przygotowali dla swo-
ich Babć i Dziadków program 
artystyczny. Smerfy zaśpiewały 
piosenkę pt. „Babciu droga bab-
ciu”. Słoneczka oraz uczniowie 
z klasy III przygotowali utwór pt. 
„Piosenka dla babci i dziadka”. 
Klasa I zaśpiewała piosenkę pt. 
„Mówię Wam”. Natomiast ucznio-
wie z klasy II przygotowali utwór 
pt. „Kiedy Babcia była mała”. Ko-
chane Babcie i Drodzy Dziadkowie 
z okazji Waszego Święta życzymy, 
szczęścia, dobrego zdrowia , życia 
najdłuższego oraz pociechy z wnu-
cząt.

 Celem konkursu było wykonanie kalendarza adwentowego 
dowolną techniką. Uczniowie przysyłali swoje prace (zdję-
cia) w dwóch kategoriach wiekowych: I-III oraz IV-VIII. Zgło-
szono 21 prac. Jury wyłoniło zwycięzców.
W grupie młodszej:
1.miejsce – Podsiedlik Jowita kl. I, Ciempka Oliwia kl. III
2.miejsce – Szczepara Mikołaj kl. II, Kondas Oskar kl. II
3.miejsce – Brożek Oliwier kl. I, Mystek Oskar kl. II
W grupie starszej:
1.miejsce – Podsiedlik Natalia kl. VI, Czerniak Dawid kl. VI
2.miejsce -  Biała Magdalena kl. VI, Grabowska Emilia kl. VI

3.miejsce – Stasiło Kamil kl. IV, Jurczak Kacper kl. VII
Pozostali uczniowie, którzy nadesłali prace konkursowe 
otrzymali wyróżnienia. Są to następujące osoby:
Antoś Pasierb kl. I, Patryk Kita kl. II, Maciek Smyrgała kl. III, 
Szymon Popczyk kl. III, Marysia Kula kl. III, Kamil Biały kl. 
IV, Igor Żelezik kl. IV, Kalińska Karolina kl. VII, Kowal Łukasz 
kl. VII. 
Nadesłane prace można zobaczyć na stronie internetowej 
naszej szkoły.

Zwycięzcom i wyróżnionym uczniom serdecznie 
gratulujemy!

Umilając czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia Samorząd Uczniowski Szkoły  
Podstawowej w Gieble wraz z opiekunami zorganizował konkurs „Kalendarz Adwentowy”.
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Zakochaj się w skałach  GMINNE KRAJOBRAZY
Mariusz Osys Ostańce skalne we wsi Żelazko

Jest to ciąg przepięknych skał położonych blisko siebie, porośniętych drzewami. Można je znaleźć  w lesie kierując się z Żelazka w 
stronę Huciska  Ryczówczańskiego, Kwaśniowskiego. Pierwszą skałę, jaką zauważymy, to Jaskinia na Szczelinach. Druga to Jaskinia 
na Iwianie – Żelazny Mur. Trzecia to Schronisko na Iwianie -  Zwierzyniec.  Skałki odkrył kilkanaście lat temu Andrzej Ciszewski (osadził 
tam kilka stanowisk, dzięki czemu można było się tam wspinać  po łatwiejszych formacjach). Wyeksponował je Tomek Ślusarczyk, a 
Grzegorz Rittinger wytyczył trzy w pełni ubezpieczone drogi. 

1. Jaskinia na Szczelinach    E 190 34’ 32’’      N 500  24’ 45’’
2. Jaskinia na Iwianie  - Żelazny Mur  E 190  34’ 41’’      N 500  24’ 44’
3. Schronisko na Iwianie - Zwierzyniec   E 190 34’ 43’’ N 500 24’ 42’’

Jaskinia na Szczelinach ZwierzyniecŻelazny Mur

Oczyszczacze powietrza dla szkół
W styczniu 2021 Szkoła Podstawowa 
w Gieble oraz Szkoła Podstawowa 
w Ryczowie otrzymały po 2 oczysz-
czacze powietrza marki Warmtec  
AP NEO Oczyszczacze zostały za-
kupione ze środków Województwa 
Śląskiego w ramach  kampanii edu-
kacyjno- informacyjnej pn.”MOGĘ! 
Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku 
złap oddech” - II edycja, współfi-
nansowanej przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. Służą 
one poprawie jakości powietrza w 
oddziałach przedszkolnych. Akcja 
edukacyjno-informacyjna, która to-
warzyszy zakupowi urządzeń ma na 
celu podniesienie świadomości w 
środowisku na temat ochrony po-
wierza, smogu, walki  z niska emisją 
i działaniom prozdrowotnym. Cie-
szymy się z nowych oczyszczaczy, 
bo nasi najmłodsi wychowankowie  
będą się uczyć i bawić, oddychając 
czystszym powietrzem.

 
Ewa Rudnicka i Justyna Zielińska
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W dniu 16 stycznia mali studenci 
uczestniczyli w wykładzie pt: „Czy 
to trudne wyprodukować skutecz-
ny lek?” Profesor Armand Cholew-
ka opowiadał o lekach - skąd się bio-
rą, jak powstają i co je od siebie różni.  
Zanim lek znajdzie się na aptecznej 
półce, musi minąć wiele lat prób i ba-
dań, byśmy mieli pewność, że to, co 

W styczniu zaplanowano dwa wykłady dla najmłodszych 
studentów Uniwersytetu Dziecięcego w Ogrodzieńcu. 

Przypominamy, że zaczynają się o godz. 9.30 
i odbywają się w formie online.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzień-
cu pozyskał dofinansowanie z Narodowego Banku Pol-
skiego w wysokości 24 758, 00 zł na realizację projektu 
pn. ,,Uniwersytet Małego Przedsiębiorcy”,  w ramach 
którego będziemy edukować ekonomicznie dzieci w 
wieku 7-11 lat. W ramach projektu przewidziano liczne 
gry logiczne, strategiczne, wyzwalające w dzieciach ma-
łych przedsiębiorców. Wkrótce na naszej stronie i profilu 
oraz w szkołach pojawi się więcej informacji o projekcie.

Uniwersytet Małego 
Przedsiębiorcy

kupujemy, jest skuteczne, bezpieczne 
i pomoże na dolegliwość, która nam 
doskwiera. Jak wygląda proces pro-
dukcji leków i jakie regulacje dotyczą 
poszczególnych leków. 
30.01.2021r. (sobota) – w wykła-
dzie pt: „Dziennikarz na froncie. Od 
działań wojennych po najwyższe 
góry świata” – prelegent Robert 
Jałocha opowie słuchaczom o pracy 
reportera  i  pokaże filmiki ze swoich 
telewizyjnych relacji. Podczas spotka-
nia studentom zostanie przekazana 
wiedza „nietechniczna” dotycząca 
m.in. specyfiki tworzenia mediów i 
współpracy zespołowej, umiejętności 
interpersonalnych, rozpoznawania te-
matu i warsztatu dziennikarskiego. 
6.03.2021r. (sobota) godz.9.30 -wy-
kład online z dziedziny fizyka pt: 
„Czy Calineczka może być silniejsza 
od Pudziana” - wygłosi dr inż. Pa-
weł Sobczak.
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BIBLIOTEKA POLECA

Jurajskie Maluszki

BIBLIOTEKA

Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Ogrodzieńcu

„Robimy wszystko, co w naszej mocy. Opowieści  
z OIOM-u” Daniel Lamas.

Są to poruszające wspomnienia lekarki z 
oddziału intensywnej opieki medycznej.
Historie z OIOM-u, czyli oddziału in-
tensywnej opieki medycznej, zazwyczaj 
zaczynają się od syren i świateł karetki, 
a kończą odratowaniem albo śmiercią 
pacjenta. Często słyszymy też o zaawan-
sowanych technologiach i nowatorskich 
zabiegach, które ratują życie. Daniela 
Lamas, lekarka pracująca na OIOM-ie 
przekonuje jednak, że znamy jedynie 
niewielki fragment tych opowieści. Po 
jednym z trudnych dyżurów zadała so-

bie bowiem zaskakująco proste pytanie: jak funkcjonują ludzie, 
którym nowoczesna medycyna przedłużyła życie o kolejne dni, 
miesiące, a czasami lata?
Autorka odpowiada na to pytanie, śledząc losy swoich byłych 
pacjentów oraz ich krewnych. Dziadek, którego obumierające 
serce zastąpiono pompą na baterie, sprzedawca, który znalazł 
dawczynię nerki na portalu społecznościowym oraz młoda ko-
bieta, próbująca odnaleźć sięw dorosłości, której miała nie do-
żyć. Wszystkie te poruszające historie rozgrywają się na cienkiej 
granicy między zdrowiem a chorobą, życiem a śmiercią.
To głęboko osobista książka, pozwalająca poznać rzeczywistość, 
której zarówno my sami, jak i nasze rodziny możemy kiedyś do-
świadczyć.

Na nudę nasze Maluszki na pewno nie 
mogą narzekać. Co dzień porcja wrażeń – 
ulubionych zabaw i niespodzianek. 
Dzień Naklejki, Dzień Spaghetti, Koloro-
wo cały dzień, bańki mydlane to to, co 
nasze Maluszki lubią najbardziej. To tylko 
niektóre wydarzenia z ostatnich dni w na-
szym żłobku.

Zachęcamy czytelników do składania rezerwacji oraz 
zamówień w katalogu online naszej biblioteki pod adre-
sem: www.ogrodzieniec-mgbp.sowa.pl

Książki mogą Państwo zamawiać również pisząc do 
nas wiadomość pod jeden z podanych adresów e-mail, 
dzwoniąc pod nasz numer telefonu lub kontaktując się 
w wiadomości prywatnej na stronie naszej biblioteki na 
portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.
com/mgbpogrodzieniec).

Serdecznie zachęcamy do odwiedzania profilu naszej 
biblioteki na Facebooku, na którym dodajemy konkur-
sy, zadania do wykonania, ciekawe informacje i linki do 
wydarzeń online oraz bieżące informacje dotyczące bi-
blioteki.

Godziny otwarcia dla czytelników:
Poniedziałek        9.00 - 14.00
Wtorek:              9.00 - 14.00
Środa:           10.00 - 17.00
Czwartek:              Nieczynne
Piątek:           10.00 - 17.00

Dane kontaktowe dla czytelników:
nr tel.:  32 6733742
               798 408 016

e-mail: biblioteka@ogrodzieniec.pl
www.wypozyczalnia@ogrodzieniec.pl

Co słychać w gminnym żłobku „Jurajskie Maluszki”? 
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REKLAM
A

REKLAM
A

Drodzy Mieszkańcy, informujemy że nadal można wziąć 
udział w projekcie dotyczącym zakupu i montażu ogniw 
fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie 
Ogrodzieniec.

WYMIANA STAREGO PIECA (KOPCIUCHA)

Przypominamy o możliwości skorzystania z dofinansowa-
nia z budżetu Gminy do wymiany starego pieca (tzw. kop-
ciucha). Wniosek i regulamin jest udostępniony na stronie 
BIP Ogrodzieniec lub można bezpośrednio pobrać z Urzę-
du Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 
Termin składania wniosków  do 30 czerwca 2021r.

WYMIANA STAREGO PIECA 
z programu „Czyste Powietrze”

Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu realizuje wnioski pro-
gramu „Czyste Powietrze”, pod patronatem Ministerstwa 
Klimatu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Osoby zainteresowane złożeniem 
wniosku Czyste Powietrze powinny zgłosić się z do Urzędu 
Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu z n/w dokumentami: księga 
wieczysta, lub akt notarialny, rok budowy domu, dane oso-
bowe właścicieli nieruchomości (dane współmałżonka), nr 
rachunku bankowego, maila, nr telefonu, Pit za rok 2020, 
wycena kosztów kwalifikowanych przewidzianej inwestycji, 
powierzchnia całkowita budynku.

LIKWIDACJA POKRYĆ DACHOWYCH ZAWIE-
RAJCYCH AZBEST

Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu informuje mieszkań-
ców o możliwości skorzystania z dofinansowania z budżetu 
gminy przeznaczonego na utylizację azbestu z pokryć da-
chowych. Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem prac. 
Dotacja nie przysługuje na przedsięwzięcia już zrealizowa-
ne. Wniosek i regulamin jest udostępniony na stronie BIP 
Ogrodzieniec lub można bezpośrednio pobrać z Urzędu 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
Termin składania wniosków  do 30 czerwca 2021r.

Fotowoltaika

Zainteresowani powinni złożyć deklaracje i ankietę do-
stępną na stronie internetowej: www.ogrodzieniec.pl 
Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie 
Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu. 

Więcej informacji: tel. 32 6709729
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WIĘŹBY DACHOWEWIĘŹBY DACHOWE
TARCICATARCICA

tel. 32 672 37 12
Zawiercie

ul. Paderewskiego 112 a

ARKADIA

jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę

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

TEL. 695 729 499

rok założenia 1993

Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 42
www.arkadia-ogrodzieniec.com.pl
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Wycena nieruchomości
 • Lokale
 • Zabudowane
 • Niezabudowane
 • Części nieruchomości
 • Ograniczone prawa rzeczowe
 • Sprzedaż lub kupno
 • Kredyt
 • Postępowania spadkowe
 • Postępowania sądowe
 • Darowizny
 • Inne

mgr Jakub Skuza – Rzeczoznawca majątkowy nr 7162
Tel. 698 333 227 

email: wycenaskuza@gmail.com

Usługi kopark
o-ładowarką 

Usługi kopark
o-ładowarką 

32 673 38 9
0

32 673 38 9
0

690 618 528690 618 528

Pon.-Pt.: 7.00 - 19.00   sobota 7.00-14.00
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Z ogromnym smutkiem informujemy o odejściu naszej najstarszej Mieszkanki

Jadwigi Gajdzińskiej-Kwazebart
Pani Jadwiga za kilka miesięcy obchodziłaby swoje 102 urodziny!

Dzieciom, Wnukom, Prawnukom, pozostałym bliskim,
 znajomym wyrazy głębokiego współczucia

składają:

Z KSIĘGI KONDOLENCYJNEJ

W imieniu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Janoska

Wyrazy głębokiego współczucia dla Pana Sławomira Jurczaka, 
Prezesa OSP Giebło z powodu śmierci

Ojca
składają:

Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Ogrodzieńcu

Anna Pilarczyk
Komendant Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Ogrodzieńcu

Henryk Karcz

Druhowie z terenu Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Pani Danucie Szymańskiej
wieloletniej nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 1  

w Ogrodzieńcu

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

Męża
składają:

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk

W imieniu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
Przewodnicząca Rady

Małgorzata Janoska

Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Maria Milejska

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim
z powodu śmierci

Jana Witczaka
Radnego i członka Zarządu Miasta i Gminy 

Ogrodzieniec w latach 1998-2002

składają:
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Anna Pilarczyk

W imieniu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Janoska

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

Ogrodzieniec dawniej i teraz cz.6
Plac J. Piłsudskiego

Tak wyglądał główny plac  Ogrodzieńca w latach 40. i 50. Tu  odbywały się uroczystości państwowe (obchody Świę-
ta 3 Maja, procesje Bożego Ciała, odpusty z kramami i karuzelami).
Dzisiejszy Plac utracił swoją reprezentacyjną funkcję. Urząd Miasta i Gminy, Biblioteka, Policja, Apteki znalazły swoje 
miejsce na Placu Wolności.
Dawny budynek Urzędu Gminy, Poczty i Komisariat Policji to teraz siedziba Spółki Zamek. Remont przeprowadzany 
w latach 90. pozbawił go balkonu.
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CZAS POEZJI

Dziennik ryczowski

I
Mroźny luty. Czas wojenny. Wśród skał cisza. 
Brzask poranny obwieszcza radość młodych par.
We wsi krzątanina w obejściach. Nie wiedzą,
że po płaskiej bieli śniegu śmierci pełznie ból.
Co może zaskoczony człowiek? Nogi drżą.
Na śniegu stygnie krew zabitych i rannych.
Żywych w zakład biorą. Gnają do Płaszowa.
Rozpacz i żałoba nim obraz się zmieni.

II
Ryczów naokoło sinych skał rozległy
pięknem zachwyca złotawozielonych wzgórz.
Gdzie spojrzeć widać nowe fasady domów.
Wznoszą się drogi w górę, zakosami w dół,
gdzie gąszcz miodnych ziół, las wysłany igliwiem.
Omszałe ślady Strażnicy pamiętają
konnych gońców z Zamku na krakowskim trakcie,
bo tutejsze wzgórza dopełnieniem podań
i wplecionej w historię pacyfikacji. 

III
Tyle zim minęło, lecz w pieśni Ryczowian
ćmi ból i serca porusza płynącą łzą.
Dla nowych pokoleń słońce niebo stroi.
Gwar dziecięcy słychać, zakochanych śmiech.
Na weselach szampan w kieliszkach się perli.
Maleńkie dzieci tulą w ramionach matki.
Radość na tej ziemi z cierpieniem się splata.
Wschód słońca bywa jasny, a zachód krwawy.

Alicja Kmita – Żak
Styczeń 2021

PRZEPIS MIESIĄCA
Marta Lipka

Ciasto bananowe
forma okrągła 28 cm lub keksówka

3-4 mocno dojrzałe banany (takie już brązowiejące)
1 jajko L
Szczypta soli
75 g roztopionego masła
Pół szkl cukru
Pół olejku waniliowego
1 łyżeczka sody
1,5 szkl mąki
Opcjonalnie pokrojoną drobno tabliczkę gorzkiej lub mlecznej czekolady
Rozgnieść banany z jajkiem na papkę, dodać wszystkie pozostałe składniki i 
wymieszać łyżką. Wlać do formy wyłożonej papierem do pieczenia, piec 50 
min, do suchego patyczka, w 170 *C.

Można polać czekoladą, posypać cukrem pudrem lub lukrem cytryno-
wym – dowolnie.

Świąteczny konkurs
Prezentujemy prace uczestników konkursu pn. „Ozdób 
mnie” - na najbardziej oryginalne przyozdobienie bomb-
ki Bożonarodzeniowej.
Autorzy prac to mieszkańcy Gminy Ogrodzieniec:

Gabriela Kaliściak 
Anastazja Kleszcz
Dorota Kleszcz

Dziękujemy serdecznie za udział w konkursie i nadesłanie 
swoich pięknych, pomysłowych, własnoręcznie wykona-
nych bombek, które wniosły ze sobą świąteczny nastrój.

MGOKiS w Ogrodzieńcu
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Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w pro-
jekcie „Teraz jest nasz czas” realizowanym 
przez fundację Europa House. Przeprowa-
dziliśmy rekrutację 70 seniorów 60+  wśród 
mieszkańców miasta i gminy Ogrodzieniec 
oraz zorganizowaliśmy warsztaty rękodzieła – 
10 filmów, które emitowane były na naszych 
stronach internetowych.
Dziękujemy naszym kochanym Seniorom za 
aktywność i udział w projekcie.

MGOKiS w Ogrodzieńcu

SENIORZY

Takiego projektu jeszcze nie było w 
gminie Ogrodzieniec, bowiem pro-
jekt „To jest nasz czas” sfinansowany 
w ramach Rządowego Programu na 
rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014-2020 (ASOS) 
zrealizowany został w całości online! 
Wszystko za sprawą powracającej 
pandemii, która skutecznie pokrzy-
żowała plany realizatorom i zmusiła 
przeniesienie wszystkich działań do 
Internetu!
Pierwotnymi założeniami projektu 
było zrealizowanie warsztatów tanecz-
nych, spotkaniań z globtroterami, kur-
sów gotowania, wycieczki na zamek, a 
także wycieczek nordic walking. Nie-
stety, dynamicznie rozwijająca się pan-
demia postawiła pod dużym znakiem 
zapytania w ogóle realizację projektu. 
Na szczęście wspólne wysiłki Funda-
cji, Gminy Ogrodzieniec, MGOKiS, 
a także Zamek Sp. Z o.o. umożliwiły 
zmianę założeń projektowych oraz ich 

Czas dla seniorów!

realizację na przełomie grudnia 2020.
Pracy było niemało. Czas gonił, pogo-
da nie rozpieszczała, jednak szczęśli-
wie udało się osiągnąć wszystkie zało-
żenia, którymi było wykonanie:
• 6 filmów sportowych, zrealizowa-

nych przez 2 profesjonalnych tre-
nerów Michała Bonka, certyfiko-
wanego instruktora Kettlebell oraz 
Radosława Zarzyckiego, sportowca i 
blogera: Być jak Herkules; 

• 32 godziny teleporad psycholo-
gicznych, prowadzonych przez tera-
peutę Joannę Szamotę;

• 5 filmów kulinarnych, podczas któ-
rych finalista ostatniej edycji pro-
gramu Master Chef Rafał Fidyt przy-
gotował dla nas tradycyjne jurajskie 
potrawy tj. Kućmok, kluski bite pałą, 
prażonki, zupę grzybową, a także 
świąteczne kluski z makiem;

• Godzinny wirtualny spacer po zam-
ku w Ogrodzieńcu, podczas którego 
spotkać można lokalnych rycerzy, 
duchy i upiory, a także wysłuchać 
najciekawszych zamkowych legend;

• 10 filmów z lokalnego rękodzieła, w 
wykonaniu Marty Lipki! 

Wszystkie materiały filmowe znalazły 
się na social media www.Facebook.
pl/europahouse, a także zostały na-
grane na pendrive’y i dostarczone 50 
uczestnikom. 
Projekt był dużym wyzwaniem, jednak 
stworzone w jego ramach produkcje 
w zakresie sportu, sztuki, turystyki  
i kulinariów niewątpliwie przysłużą 
się promocji gminy. Mogą być także 
wielokrotnie wykorzystywane przez 
seniorów i nie tylko, co zwiększy samo 
oddziaływanie projektu i trwałość 
jego efektów! Korzystając z okazji 
chciałbym serdecznie podziękować:  
Panu Markowi Rudnickiemu, główne-
mu specjaliście Departamentu Polityki 
Senioralnej Ministerstwa Rodziny i Po-
lityki Społecznej, którego doradztwo 
było nieocenione przy zmianie zało-
żeń projektu z wersji stacjonarnej na 
online, Pani Burmistrz Annie Pilarczyk, 
Pani Dyrektor Karolinie Matuszew-
skiej, Panu Prezesowi Pawłowi Skórze, 
a także wszystkim osobom osobiście 
zaangażowanym w realizację projektu. 

Prezes Fundacji Europa House
dr Patryk Szczygieł
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Pod nowo wybudowanym pomnikiem ku „PAMIĘCI SPO-
CZYWAJĄCYCH TU POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 
POLEGŁYCH W 1863 R.” przy ul. Reja w miejscowości Fu-
gasówka, złożyli symboliczne wiązanki oraz zapalili znicze 
przedstawiciele władz gminnych – Burmistrz Anna Pilar-
czyk, Radni Jerzy Janoska i Stanisław Smętek, Sołtys Ste-
fan Selejdak oraz Mieszkańcy. Modlitwę odmówił ks. Pro-
boszcz Parafii w Bzowie Dariusz Mielczarek. Dla uczczenia 
poległych wśród leśnej ciszy zabrzmiała również „Rota”.

158.  Rocznica Powstania 
Styczniowego

Kaplica w Śrubarni

Pamiętamy!
22 stycznia minęła 158. rocznica wybuchu 
powstania styczniowego, polskiego zrywu 

narodowego przeciw zaborcom. 

MIEJSCA PAMIĘCI
Iwona Rajca

W miejscowości Śrubarnia powstaje niezwykła budowla – kaplica pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Efekty prac 
już są widoczne. Administracyjnie kaplica należy do Parafii Ogrodzieniec. Jest to inicjatywa lokalna, pochodząca 
od mieszkańców – za prywatne środki i na prywatnej działce. 
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MIEJSCA PAMIĘCI
J. Janik-Jaworska

J. Janik-Jaworska

Gmina Ogrodzieniec otrzymała dofi-
nansowanie ze środków Ministra Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Spor-
tu, pochodzących z budżetu państwa 
w ramach programu Groby i cmenta-
rze wojenne w kraju na zadanie pod 
nazwą: „Ku Czci i Pamięci Powstań-
ców  z 1863 roku” - urządzenie gro-
bu oraz popularyzacja miejsca przy 
ul. Reja – Fugasówka. Przebudowa 
pomnika kosztowała 36.900zł, przy-
znane środki finansowe to 28.000zł. 
Pozostałą kwotę stanowi wkład wła-
sny. Zadanie polegało na gruntow-
nym remoncie obiektu. Zakres prac 
objął  m.in. przygotowanie  i utwar-
dzenie terenu, wykonanie cokołu i 
obelisku z krzyżem, nową inskrypcję, 

Gmina Ogrodzieniec zakończyła re-
alizację projektu w ramach programu: 
Miejsca pamięci i trwałe upamięt-
nienia w kraju, dofinansowanego ze 
środków Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu, pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury. Zada-
nie pod nazwą:  „Pamięci Poległym 
Członkom Ruchu Oporu” – poprawa 
infrastruktury związanej z pomnikiem 
w Kiełkowicach kosztowało 19 680zł, 
dofinansowanie wyniosło 15 744zł, 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Pomnik Powstańców 
w Fugasówce

Pomnik w Kiełkowicach

montaż słupków z łańcuchami, wyko-
nanie obrzeży oraz montaż stojaka na 
wieniec. W ramach realizacji zadania 
wydano broszurę z informacjami na 
temat projektu. Została przeprowa-
dzona również wielopokoleniowa 
lekcja historyczna, w formie online, 
ze względu na sytuację epidemiolo-

giczną. W przygotowaniu lekcji wziął 
udział Pan Maciej Świderski – prze-
wodniczący sekcji Historii Oświaty  
i Ochrony Zabytków TMZZ. Materiał 
jest dostępny na stronie internetowej 
Gminy Ogrodzieniec pod linkiem ht-
tps://www.facebook.com/gminaogro-
dzieniec/videos/2804013479873309

pozostałą część stanowił wkład własny. 
W miejscowości Kiełkowice przy ulicy 
Turystycznej, naprzeciwko remizy OSP 
znajduje się Pomnik ku czci członków 
Ruchu Oporu, pomordowanych w la-
tach II wojny światowej o wyzwolenie 
narodowe i społeczne. Wydarzenia z II 
wojny światowej i polegli mieszkańcy, 
którzy nigdy nie powrócili do swoich 
domów, zapisali się na tyle w pamięci 
lokalnej społeczności, że zostali uho-
norowani pomnikiem. Dzięki dofinan-
sowaniu i realizacji projektu została 
poprawiona infrastruktura, co zwięk-
szyło estetykę i funkcjonalność oto-
czenia. W ramach realizacji zadania 
przygotowano teren, wykonano doj-
ście do pomnika z płyt betonowych, 
wyczyszczono postument, który został 
zaimpregnowany przed zabrudzenia-
mi i wilgocią. Wyczyszczono wapien-
ne elementy pomnika, odnowiono 
figury znajdujące się na pomniku oraz 
wykonano pamiątkową tablicę.
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QUAD do zadań 
specjalnych 
dla OSP Kiełkowice

Przekazano 
samochód 
ratowniczo-gaśniczy

Jeszcze przed oficjalnym prze-
kazaniem! Gmina Ogrodzieniec 
zakupiła QUAD z wyposażeniem 
na potrzeby Jednostki OSP 
Kiełkowice, a wszystko dzię-
ki dofinansowaniu ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości, któ-
rego dysponentem jest Minister 
Sprawiedliwości.

Gmina Ogrodzieniec przekaza-
ła Gminie Kroczyce samochód 
ratowniczo-gaśniczy dla Jed-
nostki OSP Siamoszyce. 

Samochód kiedyś był własno-
ścią Jednostki OSP Kiełkowice.

INFORMACJE

Samochód dla niepełnosprawnych

Prace remontowe

Gmina zakupiła samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełno-
sprawnych.
Niniejszy zakup był możliwy do zrealizowania dzięki dofinansowaniu w wysokości 
90 tys. złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III. Samo-
chód jest przystosowany do przewozu 9-ciu osób tj. kierowcy i 8 pasażerów. 
Mikrobus może przewieźć 2 osoby na wózkach inwalidzkich.

Ukończono wykładanie posadzek 
podłogowych w garażach remiz OSP 
Podzamcze, Gulzów, Mokrus, Gie-
bło. Wykonano także remont boksu 
garażowego w remizie OSP Kiełkowi-
ce i remont boksu garażowego wraz 
z przeróbką nadproża bramy garażo-
wej i przeróbką bramy garażowej w 
remizie OSP Ryczów Kolonia. Obec-
nie trwają prace przy budynku OSP w 
Ogrodzieńcu.
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Inicjatywa wszczęcia procedury nadania Medalu należy do mał-
żonków, obchodzących jubileusz. W 2021 roku chcielibyśmy spo-
rządzić wnioski i przesłać  je do Wojewody najpóźniej w kwietniu, 
zatem uprzejmie prosimy o zgłaszanie się par małżeńskich, które 
zawarły małżeństwo w roku 1971 lub wcześniej do Urzędu Stanu 
Cywilnego w Ogrodzieńcu ( tel. 326709718) z dowodami osobisty-
mi  w terminie do 31 marca 2021r.
Czas oczekiwania na przyznanie medalu przez Prezydenta RP (od 
momentu przesłania wniosków do Wojewody)  wynosi ok. 6 mie-
sięcy. 
Pary małżeńskie świętujące 55-tą, 60-tą lub 65-tą rocznicę po-
życia małżeńskiego, prosimy o zgłoszenie chęci uczestniczenia w 
uroczystości jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego w ter-
minie do 31 sierpnia 2021r.

Urząd Stanu Cywilnego w Ogrodzieńcu

Dotychczasowy herb nie posiadał pozytyw-
nej opinii Komisji Heraldycznej, gdyż nie 
spełniał podstawowych zasad heraldyki (nie 
miał odniesienia do historii Ogrodzieńca, 
m.in. błędnie umieszczono w nim orła ziemi 

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

INFORMACJE Nowy herb 
Gminy Ogrodzieniec

zgodny z zasadami heraldyki, weksylologii  i  miejscowej tradycji historycznej

Wzory pozytywnie zaopiniowanego herbu i flagi

Wzory pozytywnie zaopiniowanych pieczęci

Komisja Heraldyczna, działająca przy Ministrze Spraw 
Wewnętrznych pozytywnie zaopiniowała wniosek Gmi-
ny Ogrodzieniec, w którym przedłożono projekty herbu, 
flagi i pieczęci gminy, jako spełniające warunki określo-
ne w art. 3 ust. 2 z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach 
i mundurach (Dz.U. z 2016r. poz. 38)

Herbem gminy Ogrodzieniec „jest w polu czarnym 
między dwiema jakby zawiasami kotłowymi zacze-
pami do skrajów tarczy srebrnymi, także jakby ber-
ło ze zwieńczeniami w kształcie pól lilii ku czoła i 
podstawy, przepasane trzema jakby przewiązkami 
złotymi”. 

Znany nam herb zastąpi biała Bonarowa lilia – na czar-
nym tle – przepasana potrójną złotą przepaską.

„Dotychczasowy herb w żaden sposób nie odwoływał się do tradycji haraldycznych, ani też tradycji sfragistycz-
nych miasta sprzed 1870 roku. Z oczywistych względów projektodawcy nie mogli sięgać do feudalnej i szlachec-
kiej symboliki. W ledwie tolerowanej heraldyce miejskiej tego okresu dominowała wyłącznie symbolika socreali-
styczna i industrialna. Na przełomie 1999 i 2000 roku rada miejska w Ogrodzieńcu uchwaliła nowy wzór herbu, 
zamieniając srebrnego orła symbolizującego ziemię krakowską, złotym orłem śląskim. Miało to prawdopodobnie 
związek z przynależnością Ogrodzieńca do woj. śląskiego. Należy przypomnieć, iż tereny te od początków 
państwowości polskiej, aż do 1951 roku wchodziły w skład historycznej ziemi krakowskiej (…). Toteż motywy 
podmiany orła z krakowskiego na śląski, nie mają żadnego uzasadnienia historycznego”.

śląskiej). Ze strony gminy należało przygotować prawidłowy projekt herbu i przedstawić Komisji Heraldycznej do zaopi-
niowania. Gmina zleciła przeprowadzenie kwarendy źródłowej dotyczącej Miasta i Gminy Ogrodzieniec i sporządzenie 
ekspertyzy heraldyczno-historycznej wraz z projektami herbu. Autorem opracowania historyczno-heraldycznego jest 
Włodzimierz Chorązki (medioznawca, historyk, heraldyk, publicysta) z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 



40 41gazetagazeta gazetagazeta
OGRODZIENIECKA OGRODZIENIECKA

1,5m

Zostaw 1% podatku w Gminie Ogrodzieniec

Chciałam porozmawiać z Panem 
o sołectwie Giebło. 
Dzień dobry. Na początku chciał-
bym pozdrowić czytelników „Gaze-
ty Ogrodzienieckiej” oraz wszyst-
kich mieszkańców Giebła. Na 
sołtysa Giebła wybrali mnie miesz-
kańcy dwa lata temu, za co jestem 
bardzo wdzięczny. Jestem jednym 
z najmłodszych sołtysów w Gminie 
Ogrodzieniec. Nasze sołectwo liczy 
373 mieszkańców i charakteryzuje 
się ścisłą zabudową oraz wieloma 
uliczkami. W centrum Giebła jest 
zabytkowy dworek z przylegają-
cym do niego parkiem oraz ma-
lowniczym stawem - jest to nasze 
miejsce do spotkań, Kościół para-
fialny pod wezwaniem świętego 
Jakuba Apostoła w Gieble – XII-
-wieczny kościół romański, jeden z 
najstarszych w okolicy, Szkoła Pod-
stawowa z długoletnimi tradycjami, 
do której uczęszczają uczniowie z 
pięciu sąsiadujących miejscowo-
ści, Jednostka Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Gieble należąca do 
Krajowego Systemu Ratowniczego 
oraz Orkiestra Dęta przy OSP, Klub 
Sportowy KS Giebło, którego od 
niedawna jestem prezesem.   
Macie klub sportowy, który od-
nosi sukcesy, a niedawno ob-
chodził 18-lecie działalności. Co 
obecnie dzieje się w klubie?
Z klubem jestem związany od daw-
na, kiedy po długoletniej działal-
ności z funkcji prezesa zrezygnował 
Pan Adam Głąb, objąłem po nim 
stanowisko prezesa KS Giebło. Nie 
wyobrażam sobie, by klubu mo-
gło nie być w Gieble. Wchodząc 
w struktury klubu jestem zdumiony 
zaangażowaniem i pracą jaką mu-
szą zawodnicy wykonać, aby odby-
ły się zawody. To nie tylko kopanie 
w piłkę, to szereg prac przygoto-
wawczych; murawy, zaplecza, tre-
ningi itp. zawodnicy to kochają i 
tworzą wielki „TIM”. Tak, w 2020 
roku obchodziliśmy18-stkę i myślę 
że nie ostatnią.  Klub rozgrywa za-
wody w podokręgu  Sosnowieckim 
w B klasie, lecz nie tu jest nasze 

miejsce! Nasze aspiracje są duże, 
myślę że po tej rundzie wiosennej 
przygotujemy się do ponownego 
awansu do A klasy.     
W sołectwie działa jednostka  
OSP, do której Pan również na-
leży. Jaką rolę pełni jednostka w 
sołectwie? Czy to tylko zapew-
nienie bezpieczeństwa mieszkań-
com? Czy coś więcej? 
Tak, jestem czynnym strażakiem 
naszej OSP w Gieble  a od czterech 
lat naczelnikiem. Nasza jednostka 
nie tylko dba o bezpieczeństwo 
mieszkańców lecz uczestniczymy 
w różnych uroczystościach kultu-
ralnych i kościelnych, kształceniu 
i szkoleniu  młodszego pokolenia. 
Jesteśmy dla wielu przykładem do 
naśladowania. W naszej remizie 
znajduje się salka, z której korzy-
stają nie tylko druhowie lecz wszy-
scy mieszkańcy.    
Jakie plany ma Pan związane z 
sołectwem? Co pilnego jest do 
zrobienia?
Od paru lat mieszkańcy Giebła 
upominają się o wybudowanie 
chodnika na „zakościelu”. Przed 
wyborami wybudowano fragment, 
ale to za mało - dalej mieszkańcy 
chodzą po ulicy i czują zagrożenie. 
Następny fragment chodnika do 
zrobienia to ul. Edukacyjna, tam 
znajduje się Szkoła Podstawowa i 
obecny chodnik woła o pomstę a 
mieszkańcy dalej poruszają się po 
drodze. Lecz nie tylko chodniki są 
problemem w Gieble. Nasz zabyt-
kowy dworek czeka już parę lat na 
remont, elewacja jest w fatalnym 
stanie i tylko władze się zmieniają 
a remontu jak nie było tak nie ma. 
Z powodu coraz rzadziej jeżdżą-
cych busów przez Giebło miesz-
kańcy upominają się o wznowienie 
działalności punktu medycznego w 
Gieble. I moim wielkim marzeniem 
jest, aby w Gieble przy Szkole Pod-
stawowej wybudowana została sala 
lub hala sportowa.       
Jak układa się współpraca z Radą 
Sołecką? 
Naszą radę sołecką tworzą; Kinga 

SOŁECTWA

Joanna Piwowarczyk

GIEBŁO
Rozmowa 

z Mariuszem Kazirodem, 
sołtysem Giebła

Sygiet, Zbigniew Fabiańczyk, Da-
riusz Grzebieluch, Krzysztof Grze-
bieluch, Jacek Wieczorek, Piotr Pa-
sierb i już nie mieszkająca w Gieble 
Malwina Skrzypczyk. Są to ludzie,  z 
którymi  się dobrze współpracuje, 
są zaangażowani w życie giebelskie 
i zawsze mogę na nich liczyć.       
Czy mieszkańcy chętnie angażują 
się w życie sołectwa?  
Powiem tak. Nasze społeczeństwo 
jest podzielone na tych, których 
nie obchodzi co się w Gieble dzie-
je i na tych, co się angażują. Na 
tych, którzy tylko mówią, że się nic 
nie robi i tych co zakasują rękawy 
i działają. A rolą sołtysa jest ich 
wszystkich angażować, by żyło nam 
się lepiej.       
Czy zgłaszają jakieś własne pro-
pozycje?
Tak, naprawdę jestem zdumiony 
ilością propozycji, jakie mają miesz-
kańcy. Pokazują to nasze zebrania 
sołeckie, które są bardzo burzliwe. 
To dobrze - każdy mieszkaniec po-
winien się poczuwać do wspólnej 
odpowiedzialności za Giebło i czuć 
się tu jak najlepiej. Nie jest dobrze, 
jak jedna osoba decyduje o wszyst-
kim.      
To był Mariusz Kaziród sołtys - 
społecznik, a jaki jest prywatnie. 
Czy wśród natłoku zadań znajdu-
je Pan jeszcze czas dla siebie i 
swojej rodziny?
To dobre pytanie, szczególnie o 
rodzinę. Mam wspaniałą małżonkę 
Anetę oraz dwóch synów, którym 
staram się poświęcać jak najwięcej 
czasu. Natłok obowiązków służbo-
wych oraz społecznych nie zawsze 
mi na to pozwala. Dlatego bardzo 
dziękuję rodzinie za  wsparcie oraz 
wyrozumiałość. 
Dziękuję za rozmowę.
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W minione ferie Zamek Ogrodzieniec przygotował strasznie fajną

zabawę dla małych i dużych. W godzinach otwarcia zamku, jeśli

tylko miał ktoś szczęście można było spotkać prawdziwego

ducha. Po Zamku przechadzała się Biała Dama, Anzelm oraz

inne postacie związane z zamkowymi legendami.

Ci którzy spotkali ducha i dodatkowo udało im się zrobić mu

zdjęcie, zamieszczali dowód swojego spotkania z zamkową zjawą

na Instagramie z hasztagiem #feriezduchami

Dla tych, którzy z różnych powodów nie mogli być z nami w ferie

na zamku przygotowaliśmy coś specjalnego. Prawdziwą petardę!

W dniu 12  stycznia odbył się Wieczór Legend online podczas

którego nasi widzowie mieli możliwość poznać legendy związane

z Ogrodzieniecką twierdzą. Podczas wieczoru nie zabrakło

również konkursu z super nagrodami.

#FERIEZDUCHAMI
ZAMEK  OGRODZIENIEC

W W W . Z A M E K - O G R O D Z I E N I E C . P L
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Jura     Box
C A T E R I N G D I E T E T Y C Z N Y

Czym jest catering dietetyczny?

Catering dietetyczny to wygoda i oszczędność czasu. To specjalnie

przygotowany przez specjalistów zestaw pięciu zdrowych posiłków,

które są dostarczane na wskazany przez klienta adres. Posiłki są

dostosowane do potrzeb i oczekiwań klienta, a dieta komponowana

jest zgodnie z zasadami zdrowego żywienia. Zamawiający otrzymuje

od nas całodzienne menu (śniadanie, II śniadanie, obiad,

podwieczorek, kolacja) i sam wybiera rodzaj jadłospisu oraz przez jaki

okres czasu zestawy będą do niego dostarczane.

Dla kogo jest catering dietetyczny ?

Taka forma odżywiania uniezależnia od gotowania i zakupów, co

oznacza że jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które cierpią na brak

czasu lub po prostu nie lubią tego robić. Z naszej oferty mogą

skorzystać osoby, które chcą nie tylko zgubić zbędne kilogramy, ale

też zadbać o swoje zdrowie. Jeżeli męczy Cię codzienne liczenie kalorii

i ważenie produktów – zrobimy to za Ciebie!

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

Już w najbliższym czasie na terenie gminy Ogrodzieniec

rozpocznie swoją działalność catering dietetyczny JuraBox.

Pamiętajcie, że zdrowe odżywianie to podstawa  dlatego

zachęcamy do korzystania z naszej diety. 

Jak wygląda dieta?

Dieta standardowo składa się z pięciu posiłków w dostosowanej do

klienta kaloryczności (1300, 1500, 1800, 2000, 2300, 2500, 3000

kcal). Skomponowane przez dietetyka posiłki przygotowywane są

przez doświadczonych kucharzy zgodnie z wszelkimi wymogami

sanepidu.

Potrawy dostarczamy w wygodnych i trwałych pudełkach

zgrzewanych folią, a każde z nich opisujemy. Staramy się, aby posiłki

były jak najbardziej urozmaicone i przygotowywane ze świeżych,

lokalnych produktów o najwyższej jakości. Do dyspozycji jest również

dietetyk, który odpowie na wszelkie pytania i doradzi, która dieta

będzie dla Ciebie najlepsza.
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DIETA STANDARD

DIETA WEGE

DIETA Z NISKIM IG

Dieta SPORT

Jakie rodzaje diet oferujemy?

Stworzona dla osób, które chcą zadbać o swoje zdrowie i przy okazji zgubić zbędne kilogramy. Nasza dieta zapewnia Ci zbilansowane i pełnowartościowe

posiłki zapobiegając niedoborom składników pokarmowych. Zamawiając dietę standard otrzymujesz zróżnicowany zestaw dań przygotowanych w trosce o

Twoją sylwetkę i samopoczucie.

Dieta oparta jest o produkty pełnoziarniste, zdrowe tłuszcze, warzywa, owoce oraz produkty pochodzenia zwierzęcego takie jak: mięso, ryby, nabiał i jaja. 

Odpowiednia dla osób chcących wykluczyć z diety wszelkiego rodzaju mięso, także mięso ryb. Nasze zestawy wegetariańskie są komponowane tak, aby

zapobiec częstym w dietach wegetariańskim niedoborom pokarmowym. Menu jest bogate w białko pochodzące z roślin strączkowych, jaj oraz nabiału.

Dieta z niskim indeksem glikemicznym przeznaczona jest dla osób z insulinoopornością lub cukrzycą. A także jeśli chcesz zdecydowanie ograniczyć ilość

spożywanych cukrów prostych i produktów wysoko przetworzonych. Menu oparte jest na wysoko odżywczych produktach, które pomagają regulować

gospodarkę węglowodanową organizmu.

Dieta dedykowana osobom prowadzącym aktywny tryb życia, które potrzebują więcej białka, kalorii oraz witamin i składników mineralnych.

Pełnowartościowe proteiny dostarczane są głównie z mięs, ryb i nabiału, a węglowodany z produktów pełnoziarnistych. Nasz catering jest idealnym

rozwiązaniem dla osób, które chcą skupić się na treningach nie tracąc czasu na gotowanie. 

Zamów zestaw testowy
Oferujemy możliwość przetestowania naszej diety już od 34,99zł za jeden próbny

dzień! W razie wątpliwości lub pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego tel.
530913233

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