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Zapraszamy mieszkańców gminy  
Ogrodzieniec do wzięcia udziału 

w II edycji JUROMANII 2019.
Jest to największe wydarzenie na Jurze Krakowsko-
-Częstochowskiej, nazywane Świętem Szlaku Orlich 
Gniazd, którego celem jest promowanie unikatowych 
walorów turystycznych naszego niezwykłego regio-
nu. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 20- 22 
września.
Juromania w 2018 roku pokazała, że Jura Krakowsko-
-Częstochowska cieszy się rosnącą popularnością 
wśród mieszkańców całej Polski. Tegoroczna Juroma-
nia przygotowywana jest z olbrzymim zaangażowa-
niem i szykuje prawdziwą ucztę wrażeń. 
Zapraszamy na Koncert Galowy, który odbędzie się  
w sobotę 21 września na Zamku Ogrodzienieckim w 
Podzamczu.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Ogro-
dzieniec do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
21 września o godzinie 17.00 spotkajmy się wszyscy 
na Placu Jurajskim w Podzamczu i wyruszmy na za-
mek w średniowiecznym korowodzie.
Poczujmy klimat średniowiecznej epoki i bawmy 
się wspólnie na największym święcie Szlaku Orlich 
Gniazd. 

Zaproszenie

Szczegółowe informacje 
i program str.12



2 LIPIEC-SIERPIEŃ 2019

Joanna Piwowarczyk

Z perspektywy 
RADY MIEJSKIEJ

Kilka pytań 
do...

Sesja Rady Miejskiej

W dniu 25 czerwca br. odbyła się sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, która 
miała inny niż dotychczas charakter. Zgodnie z wejściem w życie art. 28aa ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) nowe przepisy nakładają 
na samorządy nowy obowiązek przedstawienia radom gmin raportu o stanie gminy za 
rok poprzedni. Raport jest posumowaniem działalności burmistrza, a przede wszystkim 
sprawozdaniem z realizacji programów, strategii i wykonania uchwał podejmowanych przez 
radę miejską. 

W pierwszej części sesji Burmistrz Miasta i Gminy Anna Pilarczyk-Sprycha przedstawiła 
radnym „Raport o stanie gminy Ogrodzieniec za 2018 rok”, następnie odbyła się debata 
poświęcona przedstawionemu dokumentowi. Po zakończeniu debaty nad Raportem  radni 
udzieli wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy. W dalszej części obrad radni zajęli się 
rozpatrzeniem uchwały absolutoryjnej. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za rok 2018 oraz sprawozdaniu finansowym za 2018 rok, opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach, informacją o stanie mienia gminy Ogrodzieniec i stanowiskiem 
Komisji Rewizyjnej radni postanowili udzielić absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy z 
tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Więcej na: BIP Ogrodzieniec

SESJA ABSOLUTORYJNA

Czym się zajmuje komisja, której Pani 
przewodniczy? Jakie priorytety stawia Pani 
w działaniach tej komisji?

Komisja, której przewodniczę, zajmuje się 
promocją i rozwojem naszej gminy, poprzez 
poszukiwanie różnorodnych sposobów 
jak również możliwości do pozyskiwania 
zewnętrznych źródeł finansowania. 
Głównym celem tej komisji jest właśnie 
promowanie Naszej Gminy, aby mogła się 
prężnie rozwijać. W tej komisji stawiamy 
na współpracę i porozumienie tak, aby 
skutecznie dążyć do zamierzonych celów.
Czy uczestniczy Pani  jeszcze w pracach 
innych komisji Rady Miejskiej?

Tak, są to komisje: Skarg, wniosków i 
petycji oraz Komisja rewizyjna.
Który okręg wyborczy Pani reprezentuje? 
Jak mieszkańcy mogą się z Panią jako radną 
kontaktować?

Mój okręg wyborczy to okręg nr 4, czyli 
ulice: Jana III Sobieskiego, Konopnickiej, 
Kopernika, Krasickiego, Krótka, Mostowa, 
Narutowicza od nr 3 do nr 19 i od nr 4 do nr 
32, Nowy Świat, Ogrodowa od nr 1 do nr 16, 
Paderewskiego, Plac Wolności, Południowa 
od nr 2 do nr 17 i Szeroka. Mieszkańcy mogą 
się ze mą kontaktować pod nr telefonu: 691-
690-125 i na adres e-mail: patrykp2008@
gmail.com lub w moim domu ul. Olkuska 48. 
Jakie problemy i inicjatywy najczęściej 
zgłaszają mieszkańcy?

Najczęstsze problemy mieszkańców to 
niedokończona kanalizacja, zła nawierzchnia 
chodników, dróg. Mieszkańcy również 
podpowiadają, co by można zmienić w 

najbliższym otoczeniu. Są to bardzo ważne 
sygnały dla mnie jako radnej.
Co znaczy dla Pani bycie radną, co jest 
najważniejsze w pełnieniu tej służby?

Bycie radną wiąże się z pomocą 
mieszkańcom gminy w rozwiązywaniu ich 
codziennych problemów. Mam większe 
możliwości, by ich wysłuchać i podejmować 
różne inicjatywy w ich imieniu i dla ich 
dobra. Mieszkańcy mogą mieć pewność, 
że ich postulaty zostaną zgłoszone i 
przedyskutowane na naszych spotkaniach 
komisji czy rady. 
Czy w natłoku zajęć znajduje Pani jeszcze 
czas dla siebie?

Staram się znajdować czas dla siebie, 
jednak sprawą pierwszorzędną dla mnie jest 
pełnienie powierzonych mi funkcji. 
Proszę powiedzieć kilka słów o sobie, 
rodzinie, zainteresowaniach. 

Jestem osobą pozytywnie nastawioną 
do świata i ludzi. Lubię pomagać i 
angażować się społecznie oraz wyznaczać 
sobie cele i skutecznie je realizować. W 
Ogrodzieńcu mieszkam od 25 lat, a moimi 
zainteresowaniami są wycieczki z rodziną i 
smaczna kuchnia. 

Korzystając z okazji, że mogę gościć 
na łamach „Gazety Ogrodzienieckiej” 
chciałabym jeszcze raz serdecznie 
podziękować wszystkim mieszkańcom, 
którzy przyczynili się do tego, że zostałam 
radną Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu. 
Dziękuję za rozmowę i życzę spełnienia 
zamierzonych celów i satysfakcji z pracy na 
niwie samorządowej. 

Joanna Piwowarczyk

Beaty Pawełczyk, przewodniczącej 
Komisji Strategii, Rozwoju 
i Promocji Gminy Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu

Załącznik do uchwały Nr XIII/109/2019

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 18 lipca 2019 r.

Projekt Planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ogrodzieniec oraz 
granice obwodów publicznych szkół podstawowych  od dnia 1 września 2019 roku

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby szkoły, adresy 
innych lokalizacji prowadzenia 
zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych

Granice obwodu szkoły 
od dnia 1 września 2019 r.

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Stefana Żeromskiego w 
Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Ogrodzieńcu

ul. Kościuszki 67 
42-440 Ogrodzieniec

Sołectwa: Fugasówka, Markowizna, 
Podzamcze,
Miasto Ogrodzieniec ulice: 1 Maja, 
Bolesława Chrobrego, Bzowska, Centuria, 
Cicha, Cmentarna, Elizy Orzeszkowej, 
Generała Sikorskiego, Hetmańska, Jana III 
Sobieskiego, Józefów, Kolorowa, 
Konopnickiej, Kopernika, Kościuszki, 
Krasickiego, Królowej Jadwigi, Krótka, 
Książęca, Lachowizna, Leśna, Malinowa, 
Mickiewicza, Mieszka I, Mostowa, 
Narutowicza, Nowy Świat, Ogrodowa, 
Olkuska, Paderewskiego, Piastowska, Plac 
Wolności, Plac Piłsudskiego, Polna, 
Południowa, Różana, Sawickiej, 
Sienkiewicza, Spacerowa, Spokojna, 
Stefana Batorego, Szeroka, Szkolna, 
Słoneczna, Słowackiego, Wodna, 
Wrzosowa, Wschodnia, Władysława 
Jagiełły.

2. Szkoła Podstawowa w Gieble Giebło
ul. Edukacyjna 6
42-440 Ogrodzieniec

Giebło, Giebło Kolonia, Mokrus, Gulzów, 
Kiełkowice.

3. Szkoła Podstawowa w 
Ryczowie

Ryczów 
ul. Armii Krajowej 26
42-440 Ogrodzieniec

Ryczów, Ryczów Kolonia, Żelazko, 
Śrubarnia.

Id: 6128C8BB-31FC-4F5C-B619-FEECB73DE806. Podpisany Strona 1

Uchwała Rady Miejskiej z dn. 8 sierpnia 2019 r.

Szkoły w Gminie

Nr XIV/115/2019 - w sprawie zmiany  Uchwały  Nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu z dnia 25 czerwca 2019 w sprawie  określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 
energetycznego.

Nr XIV/116/2019 - w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Nr XIV/117/2019 - w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Nr XIV/118/2019 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2019r.
Nr XIV/119/2019 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ogrodzieniec na lata 2019-2032.
Nr XIV/120/2019 - w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Ogrodzieniec oraz określenia granic obwodów publicznych 
szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

Więcej na: BIP Ogrodzieniec

W dniu 8 sierpnia br. odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu. W posiedzeniu gościnnie uczestniczyła Barbara Dolniak 
wicemarszałek Sejmu RP.  
W tym dniu radni podjęli następujące uchwały: 

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ogrodzieniec  
oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych  od dnia 1 września 2019 roku
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Zakupiliśmy mobilne szachy plenerowe. Plac zabaw 
przy Placu Wolności wzbogacił się o basen z łódeczkami. 
Dostępne atrakcje adresowane są nie tylko do dzieci. 
Dla sympatyków muzyki klasycznej organizowane są 
koncerty, które odbywają się na popularnym skwerze. Nie 
zapomniano również o zwolennikach wydarzeń tanecznych, 
którzy mogą uczestniczyć w imprezach odbywających 
się w każdy weekend na terenie Ośrodka Rekreacyjno-
Wypoczynkowego Krępa. Nasza ,,Krępa” w ostatnim czasie 
przeszła małą metamorfozę, o czym więcej na łamach gazety.

Powoli wkraczamy w nowy rok szkolny 2019/2020. Od 
1 września zajęcia lekcyjne dla klas I-VIII będą odbywać 
się w jednej lokalizacji - przy ul. Kościuszki 67. Zmiana 
obowiązuje mieszkańców Ogrodzieńca, Cementowni, 
Fugasówki i Markowizny. Budynek nadal będzie siedzibą 
dla oddziałów przedszkolnych. Zdaję sobie sprawę, iż ta 
decyzja ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników, 
jednak została ona podyktowana przepisami prawa. Już 
w Uchwale nr 281/2017 z dnia 31.03.2017r. Rada Miejska 
wskazała, iż Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu mieści się 
przy ul. Kościuszki 67. Gimnazjum, które na mocy reformy 
oświatowej zakończyło swoją działalność w roku szkolnym 
2018/2019, było zlokalizowane przy ul. E. Orzeszkowej 13. 
Zgodnie z przedstawioną powyżej uchwałą prowadzenie 
zajęć dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej 
przy ul. E. Orzeszkowej było niezgodne z prawem. 
Pragnę Państwa zapewnić, że szkoła będzie pracować w 
systemie jednozmianowym. Sukcesywnie postępują prace 
modernizacyjne dostosowujące budynek do nowych 
potrzeb. Hala sportowa przy ulicy Orzeszkowej będzie 
wykorzystywana do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Od 
września zajęcia z wychowania fizycznego, odbywające 
się na basenie, obejmą uczniów klas III-V, a nie jak do tej 
pory wyłącznie czwartoklasistów. Budynek szkoły przy ulicy 
Orzeszkowej  zostanie zagospodarowany dla potrzeb 
naszych najmłodszych mieszkańców. Wkrótce zostanie 
zaadaptowany na potrzeby gminnego żłobka i przedszkola. 
O wszystkich postępach w omawianej kwestii będziemy 
Państwa informować na bieżąco. 

Dogodna infrastruktura to priorytet dla każdej gminy, 
dlatego też miło mi poinformować, że otrzymaliśmy 
informację o dofinansowaniu na modernizację dróg 
- Cmentarnej w Ogrodzieńcu i drogi ,,Na Huby” 
w Mokrusie. Ponadto aż 7 sołectw może się cieszyć 
z pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu Zarządu 
Województwa Śląskiego, który zaakceptował do 
realizacji zgłoszone zadania, tj. zielone skwery, altany, 
umundurowanie strażaków, wyposażenie świetlic i 
zakup instrumentów dla orkiestr.  Sołectwa wzięły 
również  udział w wizjach lokalnych w ramach konkursu 
przeprowadzanego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego. Dziękuję mieszkańcom za czas 
i trud włożony w przygotowania  do konkursowych 
rywalizacji. Trzymam kciuki za pozytywne wyniki. Przy 
okazji zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej 
www.ogrodzieniec.pl jak i portalu społecznościowego, 
gdzie na bieżąco zamieszczane są informacje o 
innych przyznanych środkach i postępach w realizacji 
przedsięwzięć.  

Od ponad pół roku „walczymy” z tematem podwyżki 
stawek za wywóz odpadów komunalnych. Od września 
zaczyna obowiązywać nowa stawka w wysokości 17,50zł 
od osoby za odpady zbierane w sposób selektywny i 
35zł od osoby za odpady nieselektywne. Umowa została 
zawarta na rok. Jak już kiedyś wspominałam podjęliśmy 
próbę udziału we wspólnym przetargu z innymi gminami, 
jednak ostatecznie zrezygnowaliśmy ze współpracy w 
konsorcjum. Z perspektywy czasu uznaję tę decyzję za 
słuszną, ponieważ stawka wynegocjowana przez gminy 
sięga 19zł od osoby -  bez wyodrębnionego pojemnika na 
popiół, natomiast w ramach naszej umowy przywracamy 
bez limitu worki na odpady bio i pojemnik na popiół. 
Od września br. rusza nasz własny PSZOK zlokalizowany 
przy ul. Kościuszki 107. Będzie czynny w każdą sobotę: 
od kwietnia do października w godz. 8.00–18.00, a od 
listopada do marca -  w godz. 8.00-15.00. W trosce o 
środowisko, a w konsekwencji o nasze zdrowie, zachęcam 
do odwiedzania nowego punktu.

Przed nami 3-dniowe Święto Gminy Ogrodzieniec (23-
25 sierpnia 2019r.) pn. „Festiwal Jurajskiej Kultury-Światło, 
Muzyka, Taniec i Śpiew”. Wydarzenie odbędzie się dzięki 
dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2019. W 
ciągu dwóch dni, w Podzamczu, obok naszych lokalnych 
zespołów wystąpią m.in. Sławomir, Zespół Weekend, 
Mateusz Mijal czy Elvis 56. Imprezę zakończymy 25 sierpnia 
na skwerze przy Palcu Wolności, gdzie odbędzie się Festiwal 
Muzyki Folklorystycznej ,,Na ludową nutę”. To jeszcze nie 
koniec czekających nas atrakcji. Już 21 września odbędzie 
się Finał największego Święta Szlaku Orlich Gniazd - 
Juromania 2019. To doskonała okazja, aby przenieść 
się do czasów świetności Zamku Ogrodzienieckiego. W 
tym dniu będziemy uczestniczyć w koncercie Filharmonii 
Zabrzańskiej, którego motywem przewodnim będzie 
muzyka z filmów: „Wiedźmin”, „Rycerz”, „Janosik” 
czy „Zemsta” w reżyserii Andrzeja Wajdy. Są to 
produkcje kręcone na Zamku Ogrodzienieckim. Przy 
akompaniamencie wspaniałej orkiestry usłyszymy utwory 
w wykonaniu artystów: Adama Asanova czy Stanisława 
Karpiel–Bułecka. Jednym z prowadzących imprezę będzie 
Krzysztof Ibisz. Wystąpią również zespoły FUTURE FOLK i 
OBERSCHLESIEN. Finałem wieczoru będzie niesamowity 
pokaz mappingowy, którego naturalną bazę będą 
stanowić ruiny Zamku Ogrodzienieckiego. Zapraszam 
wszystkich Państwa do udziału w tych bezprecedensowych 
wydarzeniach. 

Już tradycyjnie zachęcam do zgłaszania propozycji 
tematów do gazety. Proszę o kontakt z redakcją pod 
nr. telefonu 32 67 32 044 lub pisząc na adres e-mail: 
gazetaogrodzieniecka@interia.pl

 Chciałabym, abyśmy wspólnie stali się autorami 
gazety, która odpowiada potrzebom i zainteresowaniom 
całej lokalnej społeczności.

Z wyrazami szacunku

OKIEM
BURMISTRZA

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Ogrodzieniec,
za nami półmetek wakacji. Robimy wszystko, aby stworzyć dogodne warunki wypoczynku 
i rekreacji dla wszystkich,  tutaj na miejscu. Zarówno Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 
jak i Biblioteka prześcigają się w pomysłach, aby przedstawić jak największy wachlarz 
wakacyjnych atrakcji. Najmłodsi mieszkańcy do tej pory uczestniczyli w licznych  
spotkaniach m.in. z pszczelarzem, weterynarzem, przyrodnikiem. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się wycieczki do Parku Miniatur, zajęcia kulinarne, plastyczne, fotograficzne, 
dziennikarskie czy spotkanie z ochotnikami OSP. Reasumując… każdy znalazł bądź jeszcze 
znajdzie w tej ofercie coś dla siebie.

Anna Pilarczyk-Sprycha

Serdeczne podziękowania dla:
Jednostki OSP Ogrodzieniec,

Radnego Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Jerzego Janoski,
p. Marka Trzepli, lek. wet. Moniki Bogatek – Gabinet Biały Kruk
Pszczelarzy Koła w Ogrodzieńcu: Henryka Urbańczyka i Adama 
Kordasa za pomoc i bezinteresowne zaangażowanie w realizacji 

zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach Wakacji  
z Kulturą 2019 

organizowanych przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu

Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni,

za nami XI sesja Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, podczas której przedstawiłam 
Państwu Raport o stanie Gminy Ogrodzieniec w 2018.
Pragnę podziękować za jednomyślnie udzielone wotum zaufania, jak 
również udzielone absolutorium. To zobowiązanie do dalszej pracy i jeszcze 
uważniejszego wsłuchiwania się w potrzeby mieszkańców Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec. Jestem przekonana, że wspólnie osiągniemy zakładane cele  
i dokonamy dobrych zmian polepszających jakość życia w naszej Gminie.

Z wyrazami szacunku 
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Giebło-Kolonia
Piknik sołecki

W SPZOZ w Ogrodzieńcu 
wykonywane są następujące zabiegi 
fizykoterapeutyczne: pole magnetyczne, 
ultradźwięki, elektroterapia, laseroterapia, 
światłolecznictwo (lampa Sollux),  
krioterapia, hydroterapia (kąpiele wirowe 
kończyn górnych i dolnych).

Ponadto wykonywany jest masaż 
klasyczny oraz ćwiczenia gimnastyczne, 
które indywidualnie dla pacjenta ustala 
fizjoterapeuta. Ćwiczenia odbywają się 
na sali kinezyterapii wyposażonej miedzy 
innymi w UGUL z oprzyrządowaniem, 
drabinki, materace, rotory kończyn górnych  
i dolnych, tor do nauki chodzenia z 
przeszkodami, lustro korekcyjne.    

Zabiegi fizjoterapeutyczne mogą pomóc 
w zmniejszeniu bólu stawów i mięśni, 
w poprawie ogólnego stanu zdrowia, 
w rehabilitacji po urazach, złamaniach, 
stłuczeniach czy wadach wrodzonych, w 
zmniejszeniu skutków niskiej aktywności 
ruchowej. Fizjoterapeuta może poprawić 
koordynację ruchową swoich pacjentów, 
zapobiec przykurczom mięśni, a nawet 
poprawić ich siłę – mówi Bogdan Kuśmierski, 
dyrektor SPZOZ w Ogrodzieńcu.

Skierowanie na fizjoterapię może 
wystawić każdy lekarz ubezpieczenia 
zdrowotnego, czyli np. lekarz rodzinny lub 
specjalista. Pacjent powinien zarejestrować 
skierowanie  nie później niż 30 od dnia 
jego wystawienia. W ramach świadczeń 
gwarantowanych pacjentowi przysługuje nie 
więcej niż 5 zabiegów dziennie. Ilość i czas 
trwania zabiegów może zostać ustalona 
indywidualnie dla każdego pacjenta przez 
fizjoterapeutę. 

Wszelkie informacje uzyskać można pod 
numerem telefonu 32 64 66 062.

Dla zdrowia
rehabilitacja w ogrodzienieckim SPZOZ

Od 1 lipca br. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Ogrodzieńcu świadczy usługi z zakresu rehabilitacji leczniczej  

w warunkach ambulatoryjnych w ramach umowy z NFZ. 

Joanna Piwowarczyk

Joanna Piwowarczyk

Iwona Rajca

Iwona Rajca

Od lipca trasy z Zamku 
Ogrodzienieckiego na Górę 
Birów nie trzeba pokonywać 
pieszo. Fundacja Centrum 
Dziedzictwa Przyrodniczego 
i Kulturowego w poro-
zumieniu z Zamek Sp. z o.o., 
testuje dwa pojazdy typu 
meleks. Trasa, którą można 
pokonać meleksem, biegnie 
od bramy głównej Zamku 
do Grodu na Górze Birów 
-  w sumie 1,6 kilometra. 
Czas takiego przejazdu to 
6 minut, podczas którego 
podróżni będą mogli 
wysłuchać historii Zamku 
Ogrodzienieckiego  w języku 
polskim lub angielskim.

Meleksem po Podzamczu

9 lipca br. w Gulzowie gościliśmy 
przedstawicieli Starostwa Powiatowego w 
Zawierciu. Oceniano m.in.: rolniczy charakter, 
ochronę środowiska i zaangażowanie 
mieszkańców.

Podczas prezentacji mieszkańcy Gulzowa 
stanęli na wysokości zadania. W spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele wszystkich 

organizacji (OSP, KGW), dorośli i dzieci. 
Poza spotkaniem z mieszkańcami, komisja 
konkursowa zwiedziła również sołectwo, 
gospodarstwa i zagrody.

W konkursie uczestniczą jeszcze: 
Dobraków (gm. Pilica), Grabowa (gm. 
Łazy), Łany Wielkie (gm. Żarnowiec). Wyniki 
poznamy podczas dożynek powiatowych.

Gulzów 
prezentacja 
konkursowa

Dary lata

Sołectwo Gulzów zostało zgłoszone 
do konkursu Najlepsza miejsco-
wość powiatu zawierciańskiego 
2019 ogłoszonego przez Starostwo 
Powiatowe w Zawierciu.

W niedzielę, 28 lipca Koło Gospodyń Wiejskich w Gulzowie 
reprezentowało Gminę Ogrodzieniec w X Międzygminnym 
Konkursie Kulinarnym „DARY LATA” organizowanym podczas 
Dni Żarnowca. Panie godnie reprezentowały gminę, spisały się 
na medal! Przygotowały wiele bardzo smacznych potraw. 

Wszystkie KGW biorące udział w konkursie otrzymały nagrodę.

Warto dodać, że KGW w Gulzowie zawiązało się w grudniu 
ubiegłego roku.

W sobotę, 3 sierpnia 
br. w Gieble-Kolonii odbył 
się piknik zorganizowany 

przez Radę Sołecką 
oraz sołtysa Edwarda 
Grzebielucha. Miejscem 

plenerowego spotkania, 
w którym  uczestniczyli 
mieszkańcy sołectwa oraz 
przedstawiciele władz 
gminnych: Burmistrz Miasta 
i Gminy Anna Pilarczyk-
Sprycha, Sekretarz Miasta i 
Gminy Maria Milejska oraz 
Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu  
Zbigniew Fabiańczyk był 
plac zabaw przy ulicy 
Parkowej. Uczestnicy pikniku 
mieli okazję skorzystać z 
wielu atrakcji, takich jak: 
dmuchańce, wata cukrowa, 
popcorn, przygotowane 
przez mieszkańców kiełbaski 
z grilla, ciasta i potrawy 
regionalne. Spotkanie 
upłynęło w miłej, serdecznej 
atmosferze przy dźwiękach 
muzyki i wspólnych 
pogawędkach. 
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Joanna Piwowarczyk Joanna Piwowarczyk

Na terenie placu zabaw przy Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu 
został zainstalowany basen z łódeczkami, 
których mechanizm działania opiera się na 
ręcznym napędzie.

Korzystać z atrakcji mogą wyłącznie 
dzieci pozostające pod opieką rodziców 
lub pełnoletnich opiekunów. Uprzejmie 
prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM 

ATRAKCJI dostępnym na stronie Gminy 
oraz w miejscu, na którym usytuowany jest 
basen.

Łódeczki pojawiły się  także w basenie 
dla dzieci na Krępie, gdzie wcześniej Zakład 
Gospodarki Komunalnej zamontował 
natrysk i wykonał nową kostkę pod 
natryskiem. Wykonano także drugie wejście 
na teren basenu od strony wiat.

Basen dla najmłodszych

Letni sezon to czas wypoczynku i rekreacji. W naszym mieście z myślą o dorosłych  
i najmłodszych pojawiły się atrakcje, które umilają ten wakacyjno-urlopowy okres.

W sobotę, 20 lipca, Ośrodek Rekreacyjny „Krępa” zgromadził rzesze mieszkańców oraz 
turystów, którzy wzięli udział w oficjalnym otwarciu sezonu. Władze gminy przygotowały 
szereg atrakcji. Spragnionych odpoczynku na świeżym powietrzu Krępa zaprasza na plażę 
z ławeczkami, leżakami i kurtyną wodną. W sobotę z tego miejsca już korzystali pierwsi 
plażowicze - dzieci budowały zamki z piasku, a mgiełka wodna chłodziła wszystkich w ten 
upalny dzień.

Punktem kulminacyjnym wydarzenia były prażonki, którymi częstowała Pani Burmistrz 
Anna Pilarczyk-Sprycha. Zespół muzyczny bawił wszystkich znanymi i lubianymi szlagierami. 
W tym dniu otwarto także kawiarenkę – Bistro na Krępie.

Otwarcie sezonu na Krępie

Dodatkową atrakcją, która pojawiła się na Krępie, jest hiszpańska palma daktylowa. W 
tym miejscu wypoczywają chętnie rodziny z dziećmi.

W sobotnie popołudnia Krępa zaprasza miłośników tańca i muzyki. Imprezy z DJ-em 
odbywają się do późnych godzin wieczornych. 

Kolejną atrakcją w naszym mieście są szachy plenerowe, które zapraszają miłośników 
tej królewskiej gry. Podczas zabawy odpustowej, szachy ustawiono na Placu Piłsudskiego. 
Budziły spore zainteresowanie uczestników imprezy. Nie brakowało chętnych do pierwszych 
rozgrywek. Obecnie szachy ustawiono na skwerze przy Placu Wolności i tu zapraszamy 
miłośników szachowych rozgrywek.

W dniu 6 sierpnia  płyta rynku Placu Piłsudskiego zamieniła się w teren pełen atrakcji dla 
dzieci i dorosłych. Oprócz tradycyjnych odpustowych straganów można było skorzystać z 
dmuchańców i trampoliny bungee oraz skosztować regionalnych potraw. Dzień zakończyła 
zabawa przy muzyce zespołu Reactiv.

Zabawa odpustowaSzachy plenerowe
Joanna Piwowarczyk Joanna Piwowarczyk
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Szanowni Mieszkańcy Ogrodzieńca!
Na osiedlu budynków wielorodzinnych przy ulicy Słowackiego 

pojawiły się tablice informujące, że kontenery na odpady znajdujące 
się koło bloków nr 4 oraz nr 12 NIE SĄ KONTENERAMI 

OGÓLNODOSTĘPNYMI dla wszystkich Mieszkańców Gminy 
Ogrodzieniec. Są to prywatne kontenery Wspólnot Mieszkaniowych, 

opłacane i przeznaczone wyłącznie dla Mieszkańców osiedla. 
Apelujemy do osób niemieszkających na osiedlu przy 
ulicy Słowackiego o nieprzywożenie i niewyrzucanie 

swoich odpadów do osiedlowych kontenerów! 

Przypominamy, że Mieszkańcy są zobowiązani do uiszczania opłaty  
za wywóz odpadów komunalnych ze swojej posesji od każdej  

osoby zamieszkałej.

Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec

Podziękowanie dla sponsorów, instytucji i osób prywatnych, które 
współfinansowały zajęcia wakacyjne w Kiełkowicach tj. dla :

Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury” w Łazach, „Wilmar” FHUSC Marek Wilski 
Napoje z Zawiercia, Agroturystyki „Ka-Ja” z Kiełkowic, Gabinetu Weterynaryjnego 
„Biały Kruk” z Ogrodzieńca, Pracowni Plastycznej „Manufaktura” z Ogrodzieńca, 
Agencji „Klauni z Centrum Europy” z Dąbrowy Górniczej, Pani Martyny Brożek, Pani 
Elżbiety Stanek, Pana Leszka Brzozowskiego, Pana Jarosława Wesołowskiego, Pana 
Jacka Panka, Pana Wojciecha Jagielskiego
       Składa:

Rada Sołecka Kiełkowic

W czerwcu (6.06) odbył się finał konkursu 
plastycznego dla dzieci i młodzieży „Mój 
Przyjaciel Kot” organizowanego po raz 
kolejny przez Fundację „Stara Szkoła”.

Uczestnicy konkursu – głównie laureaci, 
spotkali się w sali rycerskiej w restauracji 
„Pod Figurą”, gdzie odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów. 
Mogli również obejrzeć przedstawienie i 
uczestniczyć w zabawach i animacjach z 
aktorami. W konkursie oceniono 120 prac, 
z czego prawie połowa została nagrodzona 
i wyróżniona w czterech kategoriach 

wiekowych. Patronat honorowy nad 
konkursem objęła Anna Pilarczyk-Sprycha, 
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 
Laureatom gratulujemy sukcesów 
artystycznych, wszystkim uczestnikom 
dziękujemy za ambitne prace konkursowe, 
licznemu i bardzo zaangażowanemu Jury 
konkursowemu dziękujemy za rzetelną 
ocenę prac.

Serdeczne podziękowania kierujemy do 
Pani Burmistrz za udzielenie patronatu nad 
VII edycją konkursu.

Fundacja „Stara Szkoła”

Konkurs Mój Przyjaciel Kot

Trwają zapisy na kurs: Opiekun medyczny, organizowany przez 
Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego (Szkoła Medyczna) 
w Sosonowcu we współpracy z MGOK w Ogrodzieńcu. Więcej 
informacji w biurze MGOK Tel. 32 67 32 044 lub Szkoła Medyczna 
w Zawierciu, ul. Żabia 19b, Tel. 32 67 24 332

Opiekun medyczny
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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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WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA

WYPRZEDAŻ

LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH

tel. 32 672 37 12
Zawiercie

ul. Paderewskiego 112 a
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Przedstawianie kogoś, kto 
ma sporą rzeszę fanów, jest roz-
poznawalny i ceniony w kręgach 
miłośników fantastyki naukowej, 
przypomina trochę wyłamywanie 
otwartych drzwi. Ale mogło  zda-
rzyć się i tak, że nasi Czytelnicy nie 
mieli jeszcze okazji poznać książek 
Roberta J. Szmidta albo  właśnie 
oddają się tej niezwykłej lekturze. 
(Sprawdziliśmy kilka dni temu w 
naszej Gminnej Bibliotece Publicz-
nej – wszystkie tytuły Autora wypo-
życzono). 

Nigdy nie uwierzyłabym, że 
twórcę  Apokalipsy według Pana 
Jana mogę spotkać podczas spa-
ceru na Krępę czy... przy kasie w 
naszej Biedronce. A przecież pan 
Robert J. Szmidt i pani Urszula 
Gardner od ośmiu lat mieszkają w 
Ogrodzieńcu. Urzekła ich atmos-
fera naszego miasteczka, spokój 
i cisza, które sprzyjają ich pracy 
(pani Urszula Gardner jest uznaną 
tłumaczką powieści historycznych i 
biografii). 

Mimo natłoku zajęć i zawodo-
wych zobowiązań (31 lipca uka-
zała się najnowsza książka pisarza 
Szczury Wrocławia: Szpital) pan 
Robert J. Szmidt przyjął zaprosze-
nie do redakcji „Gazety Ogrodzie-
nieckiej”. 

Redakcja: Przy okazji promocji 
książki Otchłań, na okładce której 
widnieje Pana niesamowity wize-
runek wykreowany przez Ilję Jac-
kiewicza, stwierdził Pan, że „pisa-
rze, w odróżnieniu od aktorów, są 
na ogół przezroczyści, niewidzial-
ni, co też jest fajne”.

Robert J. Szmidt: I czasami 
zabawne. Kiedyś na jakimś nie-
oficjalnym spotkaniu przysłuchi-
wałem się rozmowie koleżanek 
mojej żony, które dyskutowały o 
projekcie Uniwersum Metro 2033 
i pozytywnie wyrażały się o moich 
książkach. Były zaskoczone, że ja 
to ten Szmidt. Aczkolwiek coś się 
ostatnimi czasy zmienia... na przy-
kład ostatnio sąsiad poprosił mnie 
o autograf! 

Pan Robert J. Szmidt jest pisa-
rzem science fiction. Uśmiecha się, 
gdy nazywam go jednym z najważ-
niejszych i najbardziej uznanych 
autorów książek osadzonych w 
realiach po apokalipsie, ale opo-
nuje przed nazywaniem go twórcą 
fantasy.

Robert J. Szmidt: Wiem, że 
w Wikipedii znajduje się taka in-
formacja, ale nie uprawiam tego 
podgatunku fantastyki. Takie 
przyporządkowanie może wiązać 

się z wydaną w 2003 roku książką 
zatytułowaną Zaklinacz, ale jeśli 
spojrzeć z szerszej perspektywy, 
zdecydowanie nie jestem pisarzem 
fantasy.  

Red: Ale zdecydowanie jest 
Pan „specjalistą od postapokalip-
sy”, „niszczycielem światów”.

Trylogia Nowa Polska (Ot-
chłań, Wieża, Riese) świetnie wpi-
suje się w międzynarodowy projekt 
literacki Dmitrija Glukhovsky’ego 
Uniwersum Metro 2033, a wizja za-
głady wykreowana we wszystkich 
trzech częściach Szczurów Wro-
cławia (Chaos, Kraty, Szpital) to 
mistrzowskie  polskie postapo.

Robert J. Szmidt: Szpital nie 
jest trzecim tomem cyklu Szczury 
Wrocławia. Jest dopełnieniem, 
dodatkiem, w którym pokazuję wy-
darzenia przedstawione w dwóch 
wcześniejszych tomach z nieco in-
nej perspektywy, która pozwala nie 
tylko zaprezentować grozę tytuło-
wego szpitala w czasach pandemii, 
ale też rzucić nieco inne światło na 
wydarzenia z tomów poprzednich. 
Cieszę się, że wspomniała Pani o 
Szczurach Wrocławia, ponieważ 
to naprawdę niezwykły projekt 
literacki, a nawet socjologiczny. 

Robert J. Szmidt

Gość „Gazety 
Ogrodzienieckiej” 

Wszyscy bohaterowie tych książek 
są bowiem wzorowani na... czytel-
nikach, którzy zgłaszali chęć wystą-
pienia w moich powieściach. Dość 
powiedzieć, że podczas pisania 
Chaosu miałem ponad pięć tysię-
cy chętnych na zostanie zombie. 
To nieco więcej, niż Ogrodzieniec 
ma obecnie mieszkańców.

Red: Kocha Pan Wrocław, a 
Wrocław kocha Pana (liczne ty-
tuły i odznaczenia: Wrocławianin 
Roku 2015, Srebrna /2017/ i Złota 
/2018/ Odznaka Honorowa Zasłu-
żony dla Województwa Dolnoślą-
skiego), choć rozprawia się Pan z 
tym miastem bardzo krwawo. W 
Szczurach Wrocławia nie dość, 
że szaleje epidemia czarnej ospy, 
to jeszcze atak przypuszczają sza-
leńcy, zwyrodnialcy i zombie, z 
którymi nie potrafią sobie pora-
dzić PRL-owskie służby. Trup ścieli 
się gęsto, ulice ociekają krwią, a 
„nieumarli” triumfują! Apokalip-
sa! Mam nadzieję, że wybaczy mi 
Pan to uproszczenie, ale uważam, 
że streszczanie czy opowiadanie 
treści takich książek to literacka 
profanacja.

Robert J. Szmidt: Może właśnie 
za to Wrocław mnie kocha! Oczy-
wiście, że powieści z serii Szczury 
Wrocławia są wielowymiarowe i 
złożone, ale o tym każdy z czytelni-
ków powinien przekonać się sam – 
zachęcam do lektury. Uprzedzając 

kolejne pytanie, nie wykluczam, że 
Ogrodzieniec także trafi na karty 
którejś z moich powieści.

Red: Jako zatwardziały bel-
fer nie mogę oprzeć się pokusie 
przytoczenia fragmentu wywiadu, 
którego udzielił Pan w grudniu 
2015 roku.

„Czytaj, żeby zrozumieć świat i 
siebie. Czytaj, albo wszyscy skoń-
czymy tam, gdzie bohaterowie 
moich książek – w piekle stworzo-
nym przez arogancję ignorantów”.

Robert J. Szmidt: Jeśli to moje 
słowa, nie pozostaje mi nic innego, 
jak zgodzić się z nimi w całej roz-
ciągłości.

*Robert J. Szmidt jest autorem 
piętnastu powieści fantastyczno-
naukowych i dwóch zbiorów opo-
wiadań. Tłumaczy (między innymi) 
dzieła Williama Gibsona, Jacka 
Campbella i Mike’a Resnicka i gry 
komputerowe. Był założycielem i 
redaktorem naczelnym miesięczni-
ka „Science Fiction”. Promuje mło-
dych polskich twórców fantastyki. 
Z wykształcenia jest marynarzem. 
Pasjonat podróży i motoryzacji. 20 
lipca 2019 r. był gościem pani Bur-
mistrz Anny Pilarczyk-Sprychy i re-
dakcji „Gazety Ogrodzienieckiej”.  

Małgorzata Michalska
Joanna Piwowarczyk

Quentin Tarantino – na godzinę przed zdobyciem 
Złotej Palmy w Cannes

Brigitte Nielsen – Targi Filmowe Los 
Angeles

Mick Hucknall – Simply Red, willa Playboya – Cannes
fot. prywatne archiwum R.J. Szmidt

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

Zapraszamy Państwa  już od  1września
lub pod numerem telefonu (32) 67 32 044

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

UTW Uniwersytet Trzeciego Wieku

Proszę nie wątpić drogi Seniorze,
że wszystko jeszcze zdarzyć się może,
i wcale nie jest to żadna złuda,
że nawet szczęścia zaznać się uda.

Lecz nie zdarzyło się to nikomu,
siedząc samotnie w zamkniętym domu
niech się chęć życia w Tobie obudzi 
Więc wyjdź czasami trochę do ludzi.

Ale nie wychodź jak to się zdarza 
wyjście do sklepu lub do lekarza. 
Tylko się zapisz drogi człowieku
na „UNIWEREK” Trzeciego Wieku.

Bo tam odnajdziesz same zalety, 
cenne wartości lub priorytety
A może nawet przyznać to muszę 
Spotkasz przyjazną samotną duszę.

Bo w każdym wieku i w każdej porze
Każdy szczęśliwym poczuć się może 
Więc porzuć stresy i smutki swoje 
Szczęśliwym jest się – tylko we dwoje. 

Ogrodzieniec. Czerwiec 2019r.
Marian Witczak

Trzeci Wiek
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Objęła Pani mandat w trakcie kadencji Parlamentu RP. Proszę 
powiedzieć, czy szybko się Pani wdrożyła w sejmowe arkana. Czym jest 
dla Pani praca posła?

Wybór na posła w ostatnim roku kadencji był dla mnie zaskoczeniem. 
Szybko wpadłam w wir sejmowych obowiązków. Musiałam zmienić prawie 
wszystko, zmniejszyła się ilość wolnego czasu dla najbliższych. To praca 
praktycznie 7 dni w tygodniu. Posiedzenia Sejmu trwają do późnych 
godzin wieczornych, cały czas są jakieś spotkania wyjazdowe, w weekendy 
spotkania z mieszkańcami na terenie mojego okręgu. Bycie posłem to dla 
mnie olbrzymi zaszczyt i odpowiedzialność. Są sprawy w moim regionie, 
którymi trzeba zająć się w Sejmie i to właśnie godne reprezentowanie 
mieszkańców naszego terenu jest dla mnie głównym zadaniem. 

Jakie sprawy są dla Pani najbliższe?
Najbliższe są dla mnie sprawy mojego okręgu wyborczego, a 

szczególnie powiatu zawierciańskiego. Budowa obwodnicy Zawiercia i 
Poręby oraz przeciwdziałanie powstaniu kopalni cynku i ołowiu w rejonie 
Jury Krakowsko - Częstochowskiej są obecnie priorytetowe. Zarówno w 
jednej jak i drugiej sprawie podejmuję działania. W czerwcu złożyłam 
interpelację do Ministra Środowiska w sprawie kopalni. Treść interpelacji 
jest dostępna na stronie sejmowej. Czekam na odpowiedź Ministra.

Zawsze będą mi bliskie sprawy społeczne. Ja po prostu lubię ludzi. 
Rozmowy z mieszkańcami są inspirujące także pod kątem tworzenia 
projektów ustaw. Prośby o interwencję zgłaszane do mojego biura nie 
pozostają bez odpowiedzi. 

W jakich komisjach sejmowych Pani pracuje?
Jestem członkiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji 

Polityki Społecznej i Rodziny, w tym Podkomisji stałej do spraw osób 
niepełnosprawnych. 

Jak kontaktuje się Pani z mieszkańcami? Gdzie mieści się Pani biuro 
poselskie?

Moje biuro mieści się w Zawierciu przy ul. Sienkiewicza 22. 
W poniedziałki pełnię osobisty dyżur w godz. 16.00 – 18.00, ale można się 
ze mną spotkać również w pozostałe dni po wcześniejszym umówieniu 
się. Biuro jest czynne od poniedziałku do czwartku od 10.00 do 16.00, 
w piątki od 09.00 do 15.00. Można do mnie pisać drogą tradycyjną, jak 
również mailową na adres: biuroposelskie.nowicka@gmail.com. 

Proszę powiedzieć Czytelnikom Gazety Ogrodzienieckiej kilka słów 
o sobie, swoich zainteresowaniach.

Jestem rodowitą niegowoniczanką. Od 25 lat mieszkam w Zawierciu. 
Lubię podróże i literaturę społeczno – polityczną. 

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w realizacji zamierzonych 
celów.

Dziękuję i pozdrawiam wszystkich Mieszkańców Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec.

Rozmawiała Joanna Piwowarczyk

Rozmowa z Danutą Nowicką, 
Posłem na Sejm RP VIII kadencji

Przypomnijmy, że Danuta Nowicka 
posłanką została w listopadzie 2018 roku. 
Zastąpiła Dariusza Starzyckiego, który 
został wicemarszałkiem województwa 
śląskiego. Danuta Nowicka do Sejmu 
kandydowała z list PiS. Ślubowanie 
złożyła 5 grudnia 2018 roku.

Rozmowa ze Sławomirem Szlachtą, sołtysem Mokrusa, zdobywcą tytułu 
SOŁTYS POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO  w jednej z edycji Plebiscytu 
„Dziennika Zachodniego” pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego

Rozmowy 
„Gazety 
Ogrodzienieckiej”

GO: Niedawno odbyły się 
wybory sołeckie we wszystkich 
sołectwach naszej Gminy. Został 
Pan ponownie wybrany na 
stanowisko sołtysa Mokrusa. 
Proszę powiedzieć jak długo pełni 
Pan tę funkcję i czym zajmuje się 
sołtys? 

Rola sołtysów jest bardzo 
ważna, bo to właśnie oni są 
najbliżej mieszkańców- bliżej 
niż inni samorządowcy i 
parlamentarzyści. To właśnie 
ich wybór jest często niezależny 
od poglądów politycznych i od 
sondażowych trendów na krajowej 
scenie politycznej, dlatego też 
niezmiernie cieszę się ,że już po 
raz kolejny mieszkańcy mojego 
sołectwa obdarzyli mnie zaufaniem. 
To już moja trzecia kadencja. 
Korzystając z okazji chciałbym 
podziękować mieszkańcom 
Mokrusa za ich zaufanie i 
życzliwość, które utwierdzają mnie 
w przekonaniu, że mogę liczyć na 
ich pomoc w trudnej pracy nad 
polepszeniem standardu życia w 
naszej wiosce. Gratuluję wybranym 
przedstawicielom pozostałych 
sołectw w Gminie Ogrodzieniec i 
życzę sukcesów.

GO: Proszę opowiedzieć 
o sołectwie Mokrus – jaki 
charakter ma to sołectwo, ile ma 
mieszkańców, jakie organizacje 
tu działają? Czym możecie się 
pochwalić? 

Mokrus to sołectwo o dość 
zwartej zabudowie, składające 
się z przysiółków: Sachalin 
i Huby. Sołectwo graniczy 
z Kiełkowicami, Giebłem, 
Gulzowem i Siamoszycami, które  
znajdują się w Gminie Kroczyce. 
Mamy 298 mieszkańców. W 
Mokrusie funkcjonuje Jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 
zawiązujące się Koło Gospodyń 
Wiejskich. To, czym możemy 
się pochwalić, to bez wątpienia 
piękne jurajskie krajobrazy. Jadąc 
trasą z Siamoszyc do Mokrusa 

możemy podziwiać widok zarówno 
na Zamek Ogrodzieniecki, jak 
i Wieżę Zamku w Smoleniu. W 
samym centrum sołectwa znajduje 
się malowniczy staw, przy którym 
często spotykają się mieszkańcy. 
Dysponujemy wieloma ścieżkami, 
które zachęcają do aktywnych form 
wypoczynków - nordic walking czy 
spacerów.

 GO: Jakie inwestycje zostały 
wykonane za Pana kadencji, a co 
jest jeszcze do zrobienia? 

Największą zrealizowaną 
inwestycją była budowa chodnika 
wzdłuż ulicy leśnej oraz nakładka na 
ulicy Sosnowej. Modernizowaliśmy 
również pomieszczenia w budynku 
remizy OSP Mokrus na użytek 
sołecki. Zakupiliśmy sprzęt 
nagłaśniający, który umożliwił nam 
mieszkańcom wspólne kibicowanie 
podczas minionych Mistrzostw 
Świata. Organizowaliśmy wakacje 
dla dzieci z szeregiem atrakcji. 
Obecnie jesteśmy w trakcie 
prac związanych z budową 
placu zabaw wraz z elementami 
siłowni na świeżym powietrzu. 
To inwestycja, na którą od lat 
czeka społeczeństwo, dlatego 
w tym momencie jest dla mnie 
priorytetowa. Na bieżąco 
odwiedzam Urząd i wiem, że 
formalności zmierzają ku końcowi, 
a wkrótce przejdziemy do realizacji. 
Mam wiele planów, ale wolałbym 
pozytywnie zaskoczyć moich 
mieszkańców. Dla mieszkańców 
ważna jest również rozrywka. W 
pierwszej kadencji zorganizowałem 
festyn tzw. Majówkę. W 2015r. 
odbył się również Turniej w Tenisa 
o Puchar Sołtysa. Na bieżąco 
kibicuję zmaganiom naszych 
reprezentantów w turniejach 
gminnych. Wraz z Radną 
zakupiliśmy koszulki dla naszych 
reprezentantów. Rola sołtysa to też 
szereg bieżących prac, interwencji 
dotyczących np. gospodarki 
śmieciowej, kontaktów z Zakładem 
Gospodarki Komunalnej, 
bezdomnych psów czy innych 
spraw dotyczących sołectwa. 

Dzięki współpracy z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu 
mogę pośredniczyć w niesieniu 
pomocy potrzebującym - paczki 
żywnościowe i inne świadczenia. 
Sołectwo to taka ,,rodzina”, bez 
względu na to, czy ktoś kogoś darzy 
większą czy mniejszą sympatią 
– jesteśmy jednością. I dla tej 

społeczności chcę pracować.
GO: Jak układa się współpraca 

z Radą Sołecką. Proszę wymienić 
członków tej rady. Jakie zadania 
ma Rada Sołecka? 

Bardzo cenię sobie pracę z Radą 
Sołecką i tak było w każdej kadencji. 
Wspólnymi siłami organizowaliśmy 
„Dzień Babci i Dziadka”, 
kilkakrotnie, „Dzień Kobiet”- 
ostatni wraz z zawiązującym się 
Kołem Gospodyń Wiejskich. Już 
tradycyjnie witamy Nowy Rok 
na Molo. Dzięki zaangażowaniu 
Mieszkańców, Radnej i Rady 
Sołeckiej udało nam się dokończyć 
remont figurki przydrożnej. 
Obecnie w skład Rady Sołeckiej 
wchodzą Dorota Baran, Jolanta 
Cielecka, Halina Zięba, Andrzej 
Jurczak i Kazimierz Klimarowski. 
To ludzie, którzy poświęcają swój 
czas i siły, aby działać i zachęcać 
innych do działania, za co 
serdecznie im dziękuję. Aktualnie 
dążymy do natychmiastowej 
modernizacji studni przy ul. 
Leśnej, która zagraża zdrowiu, a 
nawet życiu mieszkańców. Na ten 
cel chcemy przeznaczyć pierwsze 
środki. Zaraz po tym podejmiemy 
wszelkie możliwe działania w 
zakresie modernizacji drogi w 
kierunku przysiółka Huby. Wiemy, 
że będzie to ogromna inwestycja, 
ale XXI wiek wymaga, aby ludzie 
mogli komfortowo dojechać 
do swoich posesji. Ostatnio na 
nasze problemy, głównie w sferze 
infrastruktury, mogły spojrzeć 
władze Gminy podczas specjalnej 
wizyty. Wystosowałem stosowne 
pisma i już wiem, że sprawy są 
pilotowane.

GO: To był Sławomir Szlachta 
społecznik, a jaki jest prywatnie? 
Czym zajmuje się zawodowo? 

Poza pracą społeczną pracuję 
również zawodowo w CMC 
Zawiercie. Jestem również 
członkiem OSP. Prywatnie jestem 
mężem i ojcem dwójki dorosłych 
dzieci. Przy okazji chciałbym 
podziękować moim najbliższym 
- zwłaszcza żonie Annie za 
wyrozumiałość i stale okazywane 
wsparcie, co jest niezwykle ważne 
w wypełnianiu tak ,,szlachetnej” 
misji jak bycie sołtysem.

Rozmawiała 
Joanna Piwowarczyk

Kiełkowice
Od 8 do 12 lipca w Sołectwie Kiełkowice trwały 

zajęcia wakacyjne „Lato z Kulturą”, które zorganizowała 
Rada Sołecka Kiełkowic i Fundacja „Stara Szkoła”.

W remizie OSP dzieci i młodzież z Kiełkowic mogły 
rysować, wykonywać biżuterię, ozdabiać lampiony, 
wycinać i wyklejać. Odbyły się także zabawy i animacje 
ruchowe, konkursy, zabawa taneczna, warsztaty 
teatralne, spotkanie z pisarzem, weterynarzem i 
czworonożnymi towarzyszami człowieka- z pieskami.

Dużo radości sprawiły przejażdżki melexem. Zajęcia 
cieszyły się bardzo dużą frekwencją. Przy organizacji i 
prowadzeniu zajęć pomagali chętnie rodzice.

Elżbieta Stanek, Dorota Supkowska

Gulzów
Mieszkańcy Gulzowa mogli wziąć udział w 

warsztatach rękodzieła, które w lipcu odbyły się w 
remizo-świetlicy. W pięknej, nowej, wyremontowanej 
sali duża grupa dzieci, młodzieży i dorosłych mogła 
nauczyć się np. bibułkarstwa. Zajęcia prowadziła 
Dorota Supkowska – instruktor oraz wolontariusz 
Fundacji „Stara Szkoła”.

Zajęcia zorganizowane zostały przez Fundację 
„Stara Szkoła” i Koło Gospodyń Wiejskich z 
Gulzowa jako część projektu „Letnia Akademia 
Kultury i Sztuki w Sołectwach”, który dofinansowano 
ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach 
programu „Kultura – Interwencje 2019”.

Anna Rozlach, Dorota Supkowska
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Pan Remigiusz wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec Anną Pilarczyk-Sprychą ugotowali zupę 
na winie i przygotowali naszą tradycyjną potrawę zwaną 
prażonkami. W nagraniu zdjęć do programu wykorzystano 
elementy scenografii i stroje projektantki Anny Musialskiej 
z Pracowni Artystycznej „Anna”. Emisja programu w TVP 
Katowice odbyła się 27 lipca br.

Rączka 
gotuje,
czyli ogrodzienieckie 
prażonki i polewka winna

11 lipca br. na Zamku Ogrodzienieckim w 
Podzamczu odbyło się nagranie do popu-
larnego programu kulinarnego pt. „Rączka 
gotuje”, który prowadzi Remigiusz Rączka.

Polewka winna
według przepisu Remigiusza Rączki

Czerwone wino 0.75l
Masło – 0,5 kostki
Miód -  3 –  4 łyżki
Goździki -  4 sztuki
Cynamon – szczypta
Śmietana kremówka – 0,5l
Kwaśna śmietana  - 4 łyżki
Sól - szczypta

Do garnka wlać wino, dodać goździki (4 szt.), szczyptę cynamonu, imbiru, masło  – 
zagotować.  Następnie dodać miód i śmietanę, by zupa zgęstniała.  
Po kilku minutach polewka jest gotowa do podania. 

Jeśli wlewamy do garnuszka, można ozdobić kleksem kwaśnej śmietany.  
Można podawać też z kaszą jaglaną.

Gmina Ogrodzieniec zgłosiła pięć miejsc w czterech 
kategoriach do udziału w konkursie Piękna wieś 
województwa śląskiego, ogłoszonego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach. W 
kategorii najpiękniejsza zagroda wiejska zgłoszone zostały: 
Rodzinna Zagroda - Śrubarnia i Strusia Zagroda - Kiełkowice. 
W kategorii najpiękniejsza wieś: Giebło-Kolonia - „Bukowa 
Kraina”, czyli wieś wśród lasów bukowych. W kategorii 
najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi – „Jurajska  Pani  na 
straży mieszkańców i miejscowości” – kapliczka w Mokrusie. 
W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące 
tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe „Izba Tradycji 
Pożarniczych w Strażnicy OSP w Kiełkowicach”. 

W dniu 23 lipca br. odbyły się spotkania w tych miejscach 
gospodarzy oraz przedstawicieli komisji konkursowej z 
Urzędu Marszałkowskiego. Podsumowaniem tego dnia była 
wizyta na Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu.

Wyniki poznamy we wrześniu, natomiast wręczenie 
nagród odbywa się zwykle podczas „Forum Sołtysów”, w 
tym roku w październiku.

Celem konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” 
jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności 
gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz 
pielęgnowanie środowiska naturalnego. Coroczny 
konkurs promuje także działania związane z zachowaniem 
tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej 
mieszkańców wsi.

 Fot. Iwona Rajca

Piękna wieś 
województwa śląskiego

INFORMACJE

Zniczomaty 

Zniczomat to urządzenie, dzięki któremu możemy nabyć 
znicze lub wkłady do zniczy. Takie automaty pojawiły się 
na komunalnych cmentarzach w Ogrodzieńcu i Ryczowie. 
Obsługa zniczomatu  jest bardzo prosta - wystarczy wrzucić 
odpowiednią monetę w miejsce do tego wyznaczone i 
przekręcić dźwignię mechanizmu. Urządzenia zlokalizowane 
są przy wejściach na cmentarz komunalny w Ogrodzieńcu i 
Ryczowie.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Od 1 lipca 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje 
wnioski na świadczenie  „Dobry start”, tj.  300 zł na każde 
uczące się dziecko – bez względu na dochody rodziców oraz 
świadczenie wychowawcze, tzw. 500 plus, które obecnie 
również przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez 
nie 18 roku życia, bez względu na dochody rodziców.

Do 14 lipca 2019 r. przyjęto  łącznie 829 wniosków, z tego: 
-  325 na Dobry Start czyli 300 plus dla ucznia,
-  504  na Świadczenie Wychowawcze tzw. 500 plus.
Informujemy, że wnioski  z pierwszych dni lipca br. zostały 

już zweryfikowane i wypłacone.
Obsługa wniosków i wypłata świadczeń przebiega bez 

zakłóceń.

Biblioteka

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Ogrodzieńcu informuje mieszkańców, którzy zalegają ze 
zwrotem książek, że w terminie do 30 sierpnia 2019 roku 
istnieje możliwość zwrotu wypożyczonych książek bez 
konsekwencji finansowych.

Po upływie tego terminu będą wysyłane upomnienia z 
naliczoną karą pieniężną za zwłokę zgodnie z regulaminem 
Biblioteki.

 Dyrektor MGBP
Anna Lipka
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WAKACJE Z KULTURĄ
Wakacyjne karaoke
„Pokaż swój talent – mikrofon dla wszystkich”
Dla lubiących śpiewać odbyły się warsztaty z instruktorem 

śpiewu MGOK, Andrzejem Kaimem. Zajęcia skierowane dla 
dzieci i dorosłych. Miały formę karaoke.

Spotkanie z Przyrodnikiem
„Kto zamieszkuje nasze lasy” to ekologiczne spotkanie 

z przyrodnikiem w ramach „Wakacji z Kulturą”. O lesie, 
jego roślinności i mieszkańcach opowiadał Janusz Bargieła, 
miłośnik przyrody. 

Przyroda jest jego pasją i to, co spotyka w lesie uwiecznia 
już od kilkunastu lat w swoich pracach, których w swoim 
dorobku ma ponad 60. I właśnie część z tych prac mogli 
obejrzeć uczestnicy spotkania. 

Muzyczne spotkania 
Na skwerze przy Placu Wolności w piątkowe popołudnia 

organizowaliśmy muzyczne koncerty. Każdy z nich przybierał 
inną formę, w zależności od repertuaru i występujących 
artystów. Na „Muzycznym spotkaniu z balladą” wystąpili: 
Patrycja Gotfryd i Andrzej Kaim. Na „Muzycznym spotkaniu 
z balladą rosyjską” -– wystąpiła Tatiana Cieślik.

Wycieczka do Parku Miniatur
Grupa dzieci uczestniczyła w wycieczce pieszej do Parku 

Miniatur w Podzamczu. Skorzystaliśmy z wielu atrakcji 
w parku doświadczeń fizycznych, parku rozrywki, toru 
saneczkowego, domu legend i strachów i Parku Miniatur. 
Czas wolny spędziliśmy na rynku w Podzamczu.

Zajęcia plastyczne
W ramach „Wakacji z Kulturą” odbywały się zajęcia 

plastyczne dla dzieci i młodzieży. W Pracowni Artystycznej 
pod  okiem instruktorki Anny Kuśpiel powstawały ciekawe 
prace, łączące różne techniki plastycznej ekspresji oraz 
wyobraźnię młodych artystów.

Spotkanie ze strażakami
W czwartek, 18 lipca, grupa dzieci spotkała się ze 

strażakami przy ogrodzienieckiej remizie.
Druhowie Kamil Moś i Kamil Biedrowski zaprezentowali 

dzieciom sprzęt, którym strażacy posługują się podczas 
akcji ratowniczych. Opowiedzieli o swojej trudnej i 
odpowiedzialnej pracy oraz w jaki sposób są powiadamiani  
o akcji. Dzieciaki miały możliwość przymierzenia strażackiego 
ubioru i założenia hełmu. Dużą frajdę przyniosła dzieciakom 
prezentacja wozów bojowych, a szczególnie moment, gdy 
zasiadły w kabinie i mogły porozmawiać przez radiostację. 
Nie obyło się bez uruchomienia węża z wodą – dzięki pomocy 
druhów każde dziecko poczuło się małym strażakiem i 
strumień wody kierowało do wyznaczonego celu, jakby gasiło 
pożar. Na zakończenie spotkania Druhowie podarowali 
swoim gościom zestawy zabawkowe, co wywołało jeszcze 
większy aplauz wśród maluchów. Było pamiątkowe zdjęcie i 
„przybijanie piątki” na pożegnanie. 

Szlakiem Prochowni
12 lipca 2019r. odbyła się wycieczka  piesza na Prochownię.
Cała fabryka została zniszczona w początkach I wojny 

światowej, w 1914 roku. Przez długie lata była zapomniana 
i jeszcze bardziej niszczała. Dziś przebiegają tędy szlaki 
turystyczne piesze i rowerowe.

Do dzisiaj zachowały się resztki murów, wysokie słupy 
zbudowane z cegły, które oddzielały działy prochowni. 
Ogromne sosny i buczyna porastają  teraz teren dawnej 
prochowni. Wycieczkę pieszą z historią w tle poprowadził  
p. Marek Trzepla, geolog i pasjonat lokalnej historii.

Wizyta u weterynarza
5 lipca 2019r.gosćiliśmy w gabinecie weterynaryjnym 

„Biały Kruk” p. Moniki Bogatek. Na początku przywitał nas 
owczarek środkowoeuropejski. Mimo potężnej postury, 
ważący prawie 54 kg, bardzo przyjazny i spokojny pies. 
Kolejnym ciekawym zwierzątkiem była tchórzofretka. 
Niewiarygodnie ruchliwa, kontaktowa, lubiąca towarzystwo 
człowieka. Dzieci zaprzyjaźniły się również z wężem 
zbożowym oraz ptasznikami, dużymi pająkami, których 
ciało jest porośnięte włoskami, przez co pająk wygląda jak 
puchata maskotka.

Zajęcia fotograficzne
W ramach „Wakacji z Kulturą” odbyły się zajęcia 

fotograficzne, na których młodzi fotografowie poznawali 
podstawy tej sztuki. Wiedzę teoretyczną połączyliśmy z 
praktyką. Z aparatem w  ręku  wyruszyliśmy w plener, by 
poszukać ciekawych miejsc do fotografowania. Prezentujemy 
zdjęcia Marty i Asi, wykonane wokół Domu Kultury. 

Warsztaty dziennikarskie
Młodzi dziennikarze pod kierunkiem p. Joanny 

Piwowarczyk, redaktora naczelnego „Gazety 
Ogrodzienieckiej”, przygotowywali makietę wakacyjnej 
gazetki oraz redagowali poszczególne strony swojej gazety.
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21.09.2019r. (sobota) KONCERT GALOWY
11:00 - 17:00 Stałe punkty animacyjne i warsztatowe - na terenie Zamku Dolnego - 
przedzamcza
 • Walki rycerskie , pokazowe w zaaranżowanym obozowisku 
 • Stanowisko tańców i zabaw plebejskich 
 • Kuglarze, bębniarze 
 • Kat i teatr średniowieczny 
 • Załoga i straż zamkowa 
 • Zespół muzyki dawnej 
 • Stanowiska animacyjne w namiotach:
garncarz – praca na kole garncarskim w glinie - warsztaty,
czerpanie papieru i pisanie gęsim piórem pokazy i warsztaty
kowal – warsztaty wykuwania gwoździ średniowiecznych dla dzieci
pszczelarz – pokaz budowy ula, opowieści o życiu pszczół
robienie mydeł – warsztaty dla dzieci,
wytwarzanie masła - pokaz,
szycie lalek – warsztaty dla dzieci,
tkacz – pokazy i warsztaty,
wyrób witraży - warsztaty,
snycerz – warsztaty,
tworzenie figurek ze słomy – całodzienne warsztaty dostępne dla wszystkich zainteresowanych. 
 • na terenie Zamku Górnego - dziedziniec
Kuchnia średniowieczna - pokaz kulinarny 
Średniowieczne atelier Zamkowej Krawcowej, pokazy mody dawnej, prelekcje na temat 
historii ubioru, przymierzalnia strojów dawnych, możliwość wykonania pamiątkowej fotografii
Wybijanie monety pamiątkowej z wizerunkiem Zamku Ogrodzienieckiego i logiem Juromanii 
17.30 Korowód z Placu Jurajskiego, ulicą Zamkową na Zamek Ogrodzieniecki 
18.00 Uroczyste rozpoczęcie gali koncertowej – prowadzenie Krzysztof Ibisz i Dominika 
Tajner-Wiśniewska 
18.30 Koncert Filharmonii Zabrzańskiej – muzyka filmowa – wykonawcy: Adam Asanov, 
Stanisław Karpiel-Bułecka.
20.00 Koncert muzyczny – FUTURE FOLK i OBERSCHLESIEN
22.00 MAPPING – niezwykłe widowisko multimedialne na tle ruin Zamku Ogrodzienieckiego

Przed nami jedna z naj-
ważniejszych imprez plene-
rowych sezonu -  Juromania 
2019. Ubiegłoroczna edycja 
Święta Szlaku Orlich Gniazd 
cieszyła się dużym zainte-
resowaniem mieszkańców i 
turystów. W tym roku zamek 
w Ogrodzieńcu ma stać się 
prawdziwym Sercem Jury. 
Organizatorzy dokładają 
wszelkich starań, by zapew-
nić gościom świetną zabawę 
i dostarczyć niezwykłych wra-
żeń.

Zwieńczeniem tegorocz-
nej Juromanii ma być występ 
muzyków Filharmonii Za-
brzańskiej, którzy przygoto-
wują  niezwykły koncert. Roz-
brzmiewać będą  popularne 
motywy z filmów Wiedźmin, 
Rycerz, Janosik i Zemsta, 
produkcji, które realizowane 
były na zamku w Ogrodzień-
cu. 21 września po raz pierw-
szy wśród ruin zamku zabrzmi 
impresja Echa zamku w 
Ogrodzieńcu, którą skompo-
nował Henryk Kuźniak – zna-
ny twórca muzyki filmowej i 
telewizyjnej, autor muzyki do 
przebojów kinowych Vabank, 

Seksmisja, Chopin. Pragnie-
nie miłości czy Fort 13. 

Ta muzyka jest nam szcze-
gólnie bliska właśnie ze 
względu na postać kompozy-
tora. Lubimy myśleć  i mówić 
o Henryku Kuźniaku jako o 
naszym krajanie. Echa zamku 
w Ogrodzieńcu kompozytor 
zadedykował swojemu ojcu, 
pochodzącemu z Ryczowa. 
Zapowiada się więc wieczór 
prawdziwych wzruszeń. Za-
praszamy!

* Henryk Kuźniak – wybit-
ny polski kompozytor, muzy-
kolog, wykładowca, twórca 

muzyki do ponad sześćdzie-
sięciu filmów fabularnych. 
Prapremierowe wykonanie 
impresji Echa zamku w Ogro-
dzieńcu odbyło się 25 maja 
2019 r. w kościele pw. Matki 
Bożej Bolesnej w Czeladzi. 
Pani Burmistrz Anna Pilar-
czyk–Sprycha została wyróż-
niona zaproszeniem na ten 
koncert. 

O Henryku Kuźniaku, jego 
światowej karierze muzycz-
nej, dorobku artystycznym i 
rodzinnych związkach z naszą 
gminą, pisaliśmy w kwietnio-
wym numerze „GO” z 2016 r.  

Zaproszenie

W środku Henryk Kuźniak z Anną Pilarczyk-Sprychą, burmi-
strzem Ogrodzieńca i Zbigniewem Szaleńcem, burmistrzem 
Czeladzi.
fot. www.czeladz.pl

Ogrodzieniec 21.09.2019
Miejsce: Zamek Ogrodzieniec

JUROMANIA – ŚWIĘTO SZLAKU ORLICH GNIAZD

Gmina Ogrodzieniec uczestniczy w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 
2019 roku ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego na 2019 rok. Na podstawie 
zgłoszeń Sołtysów i potrzeb mieszkańców, w imieniu sołectw gmina złożyła do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach wnioski na realizację zadań we 
wszystkich sołectwach. 

W wyniku konkursu Zarząd Województwa Śląskiego zaakceptował do realizacji 
następujące zadania w poszczególnych sołectwach:

• Sołectwo Fugasówka: Wykonanie altany na potrzeby integracyjne mieszkańców
• Sołectwo Giebło: Utworzenie zielonych skwerów w parku przy stawie w Gieble
• Sołectwo Gulzów: Wykonanie altany przy remizie w celach integracyjnych 

mieszkańców oraz funkcjonujących organizacji
• Sołectwo Kiełkowice: Zakup umundurowania dla strażaków OSP Kiełkowice, w 

tym umundurowania galowego
• Sołectwo Ryczów: Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej w Ryczowie
• Sołectwo Ryczów-Kolonia: Wyposażenie remizo-świetlicy w sprzęt nagłaśniający
• Sołectwo Żelazko: Zakup wyposażenia do świetlicy w Żelazku na potrzeby Koła 

Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców

Zadania współfinansowane są przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w 
ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” oraz budżetu Gminy Ogrodzieniec 
w 2019 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy
Anna Pilarczyk-Sprycha

Marszałkowski Konkurs
„Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku

Przed nami jedna z najważniejszych imprez plenerowych sezonu –  
Juromania 2019. Ubiegłoroczna edycja Święta Szlaku Orlich Gniazd 
cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów.  
W tym roku zamek w Ogrodzieńcu ma stać się prawdziwym 
Sercem Jury. Organizatorzy dokładają wszelkich starań, by zapewnić 
gościom świetną zabawę i dostarczyć niezwykłych wrażeń.

Serdeczne podziękowania dla Koła Gospodyń Wiejskich  
w Gulzowie za reprezentowanie Gminy Ogrodzieniec 

podczas X Międzygminnego Konkursu Kulinarnego Dary 
Lata organizowanego podczas Dni Żarnowca.


