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DRODZY MIESZKAŃCY!
Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ NADCHODZĄCEGO NOWEGO 
ROKU PRAGNIEMY ZŁOŻYĆ WAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA: ZDROWIA, POGODY DUCHA

I WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI.
NIECH NADCHODZĄCE ŚWIĘTA BĘDĄ DLA PAŃSTWA NIEZAPOMNIANYM CZASEM SPĘDZONYM BEZ 

POŚPIECHU, TROSK I ZAMARTWIEŃ. 
ŻYCZYMY, ABY TEN ŚWIĄTECZNY CZAS BYŁ PEŁEN MIŁOŚCI I SPOKOJU W GRONIE RODZINNYM. 

NIECH NADCHODZĄCY NOWY ROK BĘDZIE ROKIEM SPEŁNIONYCH MARZEŃ ORAZ 
ZREALIZOWANYCH CELÓW. 

W IMIENIU RADY MIEJSKIEJ
W OGRODZIEŃCU 

PRZEWODNICZĄCA RADY

MAŁGORZATA JANOSKA

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
OGRODZIENIEC

ANNA PILARCZYK

Aplikacja Gminy 
Ogrodzieniec  na telefon

W tym wydaniu 
Gazety Ogrodzienieckiej

kalendarz na 2022 rok
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Okres Świąt Bożego Narodzenia i następujący po nich ko-
niec roku to czas szczególny. Po przedświątecznej gorączce 
w ten wyjątkowy wieczór grudniowy zasiądziemy do wigi-
lijnego stołu. Zgodnie z piękną, polską tradycją, we wspól-
nej modlitwie, wieczerzy i odśpiewanej kolędzie oddamy 
cześć maleńkiemu Jezusowi. Te najbardziej rodzinne ze 
wszystkich świąt nie w każdym domu będą równie radosne. 
Trwająca ponad  20 miesięcy pandemia mocno doświad-
czyła wiele rodzin. Nie ma chyba nikogo, kto nie pożegnał 
w ostatnim czasie bliskiego, znajomego, kolegę czy kogoś, 
kogo po prostu znał. Walkę z COVID-19 niestety przegrało 
już bardzo wielu. Od blisko roku namawiamy do szczepień, 
które w tej sytuacji są jedyną szansą na zmniejszenie ryzyka 
ciężkiego zachorowania z powodu wirusa. W naszej gminie 
działa punkt szczepień. Wielu mieszkańców skorzystało z tej 
możliwości i za tę odpowiedzialną postawę bardzo Wam 
dziękuję. Wciąż jednak jest grupa osób sceptycznie nasta-
wiona do szczepień, co mnie, jako burmistrza i osobę, która 
doświadczyła tej choroby na własnej skórze bardzo martwi. 
Może teraz, na szczycie czwartej fali pandemii, gdy dzienna 
liczba zmarłych oscyluje wokół pół tysiąca, jednak przyjdzie 
refleksja, która skłoni do zmiany decyzji. Tego w tym przed-
świątecznym czasie życzę Wam i Waszym bliskim, bo tylko 
w ten sposób jesteśmy w stanie powstrzymać pandemię i 
chaos, który wywołuje ona w naszym codziennym życiu.

OKIEM BURMISTRZA
Anna Pilarczyk

Szanowni Mieszkańcy

Koniec roku to czas podsumowań. 
Parę miesięcy temu, na łamach na-
szej gazety dokonaliśmy rozlicze-
nia połowy obecnej kadencji sa-
morządu wybranego pod koniec 
2018 roku. To prasowe zestawie-
nie inwestycji i przedsięwzięć było 
tylko zebraniem w całość tego, co 
na co dzień mają Państwo okazję 
obserwować na wielu obszarach 
Gminy. Ogrodzieniec rozwija się 
i ten rozwój w dużej mierze za-
wdzięczamy pozyskiwanym sku-
tecznie środkom zewnętrznym. 
Dotacje, dofinansowania, dobrze 
napisane projekty, inicjatywy - to 
już nasz chleb powszedni. Wiemy 
jak to robić i dlatego z powodze-
niem udaje się nam transferować 
pieniądze dla Ogrodzieńca. Ale 
nic nie robi się samo. To efekt 
ciężkiej pracy pracowników urzę-
du miasta i gminy i naszych in-
stytucji samorządowych. Z tego 
miejsca chciałam wszystkim zaan-
gażowanym bardzo podziękować. 
Wiem, że nie jest łatwo, że pracy 
jest dużo, ale Wasz wysiłek owo-
cuje. A tym owocem są kolejne 
inwestycje i zadowolenie miesz-
kańców. Tu pragnę również po-
dziękować naszym radnym, bo to 
dzięki ich zrozumieniu i zaangażo-
waniu udaje się tak wiele zrobić. 
To wspólne działanie jest solą sa-
morządu czyli służbą dla Państwa 
i dla rozwoju naszej Gminy. 

Ostatnie tygodnie nie były jednak 
łatwe dla mnie osobiście. Mój or-
ganizm dał sygnał ostrzegawczy, 
że ciągła praca na wysokich ob-
rotach oraz towarzyszący temu 
stres są czynnikami, które nie 
pozostają obojętne dla zdrowia. 
Na szczęście wszystko skończyło 
się dobrze. Pobyt w szpitalu, a 
następnie skuteczna rehabilitacja 
pozwoliły mi już wrócić do pra-
cy. Choć zdaniem lekarzy jeszcze 
długo będę odczuwać skutki tej 
niedyspozycji. Lekarzom szpitala 
w Zawierciu, którzy szybko udzie-
lili mi fachowej pomocy z serca 
dziękuję. Wielkie podziękowania 
składam również mieszkańcom, 
którzy tak licznie dzwonili czy 
pisali smsy z życzeniami szybkie-
go powrotu do zdrowia  – Wasza 
troska i okazane ciepło były rów-

nie ważne jak leki, a może na-
wet ważniejsze, bo dały ogrom-
ną energię, pozwalającą szybko 
zmobilizować organizm. Z serca 
wszystkim Wam dziękuję. 

Kończąc te kilka słów składam 
Państwu najlepsze, świątecz-
ne życzenia - przede wszystkim 
zdrowia dla Was, Waszych ro-
dzin i wszystkim Waszym bliskim. 
Niech Dzieciątko Jezus otoczy 
Was opieką, niech nie zabraknie 
w Waszych domach rodzinnego 
ciepła i miłości, które są lekar-
stwem na wszystkie troski i pro-
blemy. 

Dobrych Świąt 
Bożego Narodzenia  

i szczęśliwego Nowego Roku! 
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Z przyjemnością informujemy, że Gmina Ogrodzieniec otrzymała kolejne dofinansowanie! Nasz wniosek – jako jeden
z trzydziestu w całej Polsce – okazał się zwycięski w piątej edycji konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna”, 
organizowanego przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego. Celem konkursu jest aktywizowanie lokalnej społeczności do 
działania na rzecz budowania wspólnego dobra, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej oraz poprawy jej 
estetyki, funkcjonalności lub modernizacji.

Nasz projekt zakłada budowę tężni solankowej w centrum osiedla budynków wielorodzinnych przy  ulicy Słowackiego, ale 
jest skierowany do wszystkich Mieszkańców naszej Gminy. Na ten cel otrzymaliśmy maksymalne możliwe dofinansowanie
w kwocie 30 000,00 zł, a realizacja projektu nastąpi w pierwszej połowie 2022 roku.

TEGO NAM POTRZEBA!

TEZNIA SOLANKOWA
SPOSOBEM NA POPRAWE
LOKALNEJ PRZESTRZENI
Projekt dofinansowany przez Fundację BGK
w programie „Moja Mała Ojczyzna – 2021”
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Redakcja

INWESTYCJE

W dniu 7 grudnia odbyła się konfe-
rencja w Urzędzie Miasta w Sosnowcu, 
podczas której podpisano akt notarial-
ny, powołujący do życia Społeczną Ini-
cjatywę Mieszkaniową SIM Zagłębie.
Powołana spółka SIM Zagłębie to dwu-
dziesta taka spółka w Polsce i czwarta 
w województwie śląskim. Swoim zasię-
giem spółka obejmuje gminy: Będzin, 
Bobrowniki, Czeladź, Chrzanów, Ogro-
dzieniec, Siewierz, Sosnowiec, Szcze-
kociny, Psary i Wojkowice. Docelowo 
spółka ma wybudować niemal 1000 
mieszkań. Społeczne Inicjatywy Miesz-
kaniowe (SIM) to filar dokonującego się 
właśnie przełomu w budowie miesz-
kań o umiarkowanym czynszu. SIM-y 
to spółki tzw. not for profit budujące 
mieszkania społeczne.
Dla kogo mieszkania w SIM?
Dla osób i rodzin nie posiadających 
własnego mieszkania w danej miejsco-
wości, którzy dysponują środkami na 
regularne opłacanie czynszu, jednak ich 
dochody są za niskie na zaciągnięcie 
kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Województwo śląskie 
liderem SIM w Polsce

Mieszkanie chronione

Wsparcie mieszkaniowe przeznaczone jest dla osób nie-
pełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawno-
ści lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których 
orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, 
całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz nie-
widomych. 

Celem pobytu  osób niepełnosprawnych w mieszkaniu 
chronionym jest w szczególności poprawa funkcjonowa-
nia w życiu codziennym przy dążeniu do usamodzielnienia 
pod opieką specjalistów, a także przeciwdziałanie wyklu-
czeniu społecznemu poprzez aktywizację i integrację ze 
społecznością lokalną.

Zostały zakończone prace dotyczące realizacji zadania utworzenia mieszkania chronionego 
wspieranego współfinansowanego w kwocie 80.000,00 zł ze środków Śląskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego. Mieszkanie jest zlokalizowane w Ogrodzieńcu przy ulicy E. Orzeszkowej 13/1. 
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DOFINANSOWANIA

Laboratoria Przyszłości

Dofinansowania dla Gminy

Gmina Ogrodzieniec dostała wsparcie finansowe w wysokości 
189.000  zł dla szkół w ramach Programu Laboratoria Przyszłości. 
99.000 zł dla Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu, 60.000 zł dla 
Szkoły Podstawowej w Gieble, 30.000 zł dla Szkoły Podstawowej w 
Ryczowie. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Minister-
stwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów. Laboratoria Przyszłości to nowoczesny 
sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać 
swoje zainteresowania.

W grudniu 2021r. Gmina Ogrodzieniec otrzy-
mała dotacje z rezerwy ogólnej budżetu pań-
stwa na realizację następujących zadań :
„Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w 
trosce o bezpieczeństwo zdrowotne społeczności regionu 
przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Ogrodzieńcu”.

Całkowita wartość zadania: 500  000,00 zł, kwota dofinan-
sowania z rezerwy ogólnej budżetu państwa: 400 000,00 zł. 
W ramach zadania zostanie zakupiony następujący sprzęt 
medyczny: kriokomora; optyczny tomograf komputerowy; 
rowerek rehabilitacyjny z opcją EKG; urządzenie do masażu 
limfatycznego.

„Wykonanie odwodnienia przy budynku Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Ogrodzieńcu w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 67”. Cał-
kowita wartość zadania: 133 454,00 zł kwota dofinansowania 
z rezerwy ogólnej budżetu państwa: 66 727,00 zł.

„Wykonanie odwodnienia przy budynku Przedszkola Pu-
blicznego w Ogrodzieńcu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Ogrodzieńcu przy ul. Orzeszkowej 13”. Całkowita wartość 
zadania: 445  616,00 zł, kwota dofinansowania z rezerwy 
ogólnej budżetu państwa: 222 808,00 zł. 

„Wykonanie odwodnienia przy budynku Szkoły Podstawo-
wej w Gieble gm. Ogrodzieniec”. Całkowita wartość zada-
nia: 319 086,00 zł, kwota dofinansowania z rezerwy ogólnej 
budżetu państwa: 159 543,00 zł 

„Zakup pojazdu wolnobieżnego typu MELEX do przewozu 
dzieci na zajęcia wychowania fizycznego w ramach Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu”. Całkowita war-
tość zadania: 101 844,00 zł, kwota dofinansowania z rezer-
wy ogólnej budżetu państwa: 50 922,00 zł.

Szanowni Mieszkańcy,
14 grudnia 2021r. Gmina Ogrodzieniec 
pozyskała bezpłatnie kolejny samochód 
osobowy marki Skoda Octavia.
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Martyna Duda

FUNDUSZ SOŁECKI Fundusz sołecki 2021 - realizacja

Sołectwo Giebło
Nazwa zadania: Zagospodarowanie 
terenu wokół stawu w Gieble- Sołec-
two Giebło
Inwestycja polegała na wykonaniu 
nowego ogrodzenia wraz z instalacją 
elektryczną.
Koszt realizacji zadania: 38 991,00 zł
Środki z funduszu sołeckiego: 
27 458,30 zł

Sołectwo Gulzów
Nazwa zadania: Zakup materiałów i 
wyposażenia związanego  z utrzyma-
niem budynku remizo-świetlicy OSP w 
Gulzowie
Zadanie polegało na zakupie 206 wor-
ków pelletu o łącznej masie 3,09 tony.
Koszt realizacji zadania: 2 995,22 zł

Sołectwo Ryczów-Kolonia
Nazwa zadania: Zakup urządzeń do 
pielęgnacji terenów i pomieszczeń 
wykorzystywanych przez społeczność 
lokalną Sołectwa Ryczów Kolonia
Do dyspozycji mieszkańców oddano 
między innymi odkurzacz przemysło-
wy, kosiarkę spalinową, kosę spalino-
wą oraz myjkę wysokociśnieniową.
Koszt realizacji zadania:  6 103,70 zł

Sołectwo Kiełkowice
Nazwa zadania: Organizacja imprez 
kulturalno-integracyjnych dla miesz-
kańców Sołectwa Kiełkowice.
Koszt realizacji zadania: 2 000,00 zł
W Kiełkowicach w dniach 10-13 sierp-
nia 2021 r. odbyły się zajęcia waka-
cyjne dla najmłodszych mieszkańców 
Kiełkowic.

Sołectwo Giebło-Kolonia
Nazwa zadania: Utworzenie miejsca 
spotkań społeczności lokalnej- Sołec-
two Giebło Kolonia
W ramach realizacji zadania zakupiono 
dwa stoły i cztery ławki drewniane, wy-
konano kompleksowa instalację elek-
tryczną, zaimpregnowano podłogi, 
ściany zewnętrzne 
i wewnętrzne domku oraz wykonano 
stopień przy drzwiach.
Koszt realizacji zadania 17 998,71 zł.

Nazwa zadania: Zagospodarowa-
nie terenów przyległych do remizy w 
Kiełkowicach wraz z wykonaniem mo-
nitoringu tych terenów w Sołectwie 
Kiełkowice
W ramach realizacji zadania wyko-
nano nowe ogrodzenie przy remizie 
OSP Kiełkowice.
Koszt realizacji zadania: 29 058,95 zł
Środki z funduszu sołeckiego: 
18 058,95 zł
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Sołectwo Podzamcze

Nazwa zadania: Zagospodarowanie 
terenu wokół budynku remizy OSP Po-
dzamcze- Sołectwo Podzamcze
W ramach realizacji zadania zakupiono 
i zamontowano zbiornik na ścieki sani-
tarne oraz wykonano ogrodzenie przy 
remizie OSP Podzamcze
Koszt realizacji zadania: 52 000,00 zł
W tym środki z funduszu sołeckiego: 
37 000,00 zł

Sołectwo Żelazko

Nazwa zadania: Zagospodarowanie 
działki gminnej na potrzeby mieszkań-
ców- Sołectwo Żelazko
W ramach realizacji zadania wykona-
no projekt zagospodarowania terenu, 
przygotowano teren pod planowane 
inwestycje,  zakupiono altanę oraz pa-
lenisko.
Koszt realizacji zadania:  15 101,50 zł

Sołectwo Ryczów

Nazwa zadania: Remont dzwonnicy 
przy wojennym grobie zbiorowym- So-
łectwo Ryczów
Wykonano nową konstrukcję dzwonnicy.
Środki z funduszu sołeckiego:  
5 000,00 zł

Sołectwo Mokrus

Nazwa zadania: Zagospodarowanie 
terenu wokół stawu w Mokrusie- So-
łectwo Mokrus
Jesteśmy w trakcie prac polegających 
na wymianie ogrodzenia przy stawie w 
Mokrusie. 
Planowany koszt realizacji całego za-
dania 60 782,52 zł
Środki z funduszu sołeckiego 
20 000,00 zł

Sołectwo Fugasówka

Nazwa zadania: Zakup działek o nr 
801/1, 907/1 karta mapy 6 obręb Fu-
gasówka na potrzeby mieszkańców 
Sołectwa Fugasówka
Koszt realizacji zadania: 40 000,00 zł

Nazwa zadania: Modernizacja po-
mieszczeń w budynku remizo - świetli-
cy w Ryczów Kolonia na potrzeby spo-
łeczności lokalnej – Sołectwo Ryczów 
Kolonia
Inwestycja polegała na remoncie po-
mieszczenia, które posłuży mieszkań-
com jako aneks kuchenny.
Koszt realizacji zadania: 23 862,00
W tym środki z funduszu sołeckiego: 
15 000,00 zł

Nazwa zadania: Utwardzenie drogi 
gruntowej ul. Sadowa – Sołectwo Ry-
czów  
Koszt realizacji zadania: 40 500,00 zł
W tym środki z funduszu sołeckiego: 
35 000,00 zł
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OPS

Choinka 
w Klubie 
Seniora

Andrzej Kaim

SENIORZY
Aktywna Seniorka 2021 roku

Ewa Pilarska - rodowita mieszkanka Ogrodzieńca, mama 
dwóch córek oraz babcia dwóch wnuków i wnuczki. Kie-
dyś aktywna zawodowo, dziś emerytka, kontynuująca  i 
rozwijająca swe pasje i upodobania, wśród których prym 
wiodą literatura i muzyka. Otwarta i kontaktowa, amatorka 
teleturniejów, krzyżówek oraz programów historycznych a 
także miłośniczka zwierząt. 
Nasza seniorka jest energiczną i kreatywną osobą dzięki 
czemu czynnie włącza się w organizację życia artystycz-
nego i kulturalnego na terenie Gminy Ogrodzieniec. Naj-
pełniej realizuje się w zespole „Echo”, w którym śpiewa i 
przewodniczy. W ciągu 24-letniej działalności zespół od-
był wiele koncertów w kraju i za granicą.  Przy współudzia-
le pani Ewy zespół „Echo” nawiązał kontakty z zespoła-
mi śpiewaczymi z innych gmin, tj. z Suszca i Wojkowic,  
gdzie  miał okazję występować przed tamtejszą publicz-
nością,  po czym w ramach rewizyty gościł te zespoły w 
Ogrodzieńcu podczas lokalnych imprez muzycznych. Z jej 
inicjatywy odbywają się cykliczne imprezy plenerowe na 
terenie ośrodka wypoczynkowego „Krępa”, związane z 
rozpoczęciem i zakończeniem sezonu letniego. Przy mu-
zyce i wspólnym śpiewie degustowane są prażonki i kieł-
baski przygotowane przez seniorów. 
Pani Ewa była jednym z trojga członków grupy nieformal-
nej „Ogrodzienieccy Seniorzy” współrealizującej  projekt 
pn. Jurajskie melodie na ogrodzienieckich szlakach” dofi-
nansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie 2021” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowane-
go przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 
Centrum Inicjatyw Lokalnych – ODL w Zawierciu i Gmi-
nę Ogrodzieniec,  w ramach którego prowadzone były 
warsztaty muzyczne pod fachowym okiem instruktorów i 
profesjonalnych muzyków. Głównym celem projektu było 
popularyzowanie i kultywowanie rozwoju jurajskiej muzyki 
ludowej poprzez wsparcie działalności lokalnych formacji.
W swych literackich upodobaniach pani Ewa skupia się 
głównie na poezji, z którą obcuje uczestnicząc w zajęciach 
sekcji literackiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Z grupą 
miłośników literatury i poezji niejednokrotnie uczestniczy-
ła w lokalnych wydarzeniach artystycznych, związanych z 
obchodami świąt państwowych, religijnych i innych oka-
zjonalnych imprezach.  Wraz z członkami sekcji, pod nazwą 
„Wesoła ferajna” kilkakrotnie występowała na Bytomskich 
Przeglądach Twórczości Artystycznej Słuchaczy Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku, prezentując humorystyczne pro-
gramy i bawiąc tym samym obecną publiczność.
Pani Ewa Pilarska, nasza 70-letnia seniorka jako bardzo 
zorganizowana i kreatywna osoba potrafi wygospodaro-
wać wolny czas na aktywną działalność społeczno-kultu-
ralną i  integracyjną, nie zaniedbując przy tym swoich bli-
skich, z którymi uwielbia spędzać każdą wolną chwilę.

Pani Ewa Pilarska została nominowana w konkursie Wojewody Śląskiego do ty-
tułu „Aktywna Seniorka, 2021” - za pełną pasji działalność na rzecz środowiska 
osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej.

Piękna choinka zabłysła 
w  Klubie SENIOR+ w 
Ogrodzieńcu.
Świąteczne drzewko 
zostało ubrane przez 
klubowiczki między 
innymi  w papierowe 
gwiazdy, które  zrobiły 
na zajęciach.
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OPS Projekt zrealizowany

Wycieczka do Krakowa

Mikołaj tu byłAltana
dla
seniorów

Seniorzy z placówek 
Senior+ w Ogrodzieńcu 

i Mokrusie składają 
serdeczne podziękowania 
pracownikom Studia Nova 

Figura Ogrodzieniec za 
zorganizowanie akcji 

mikołajkowy podarek dla 
seniora.

Dorota Słodek

Dnia 10 grudnia br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu zakoń-
czył realizację projektu
pn. „Świetlica Środowiskowa – coś dla ciała, coś dla ducha”. 
Projekt był współfinansowany z budżetu Województwa Śląskiego w 
ramach konkursu dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn. 
„Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z proble-
mem alkoholowym w województwie śląskim w 2021 roku”.
Przeznaczony został dla wychowanków świetlicy środowiskowej, w trak-
cie jego trwania  zrealizowane zostały następujące zadania: 
- catering,
- zajęcia z pedagogiem,
- warsztaty plastyczne z elementami arteterapii,
- cykl zajęć z hydroterapii z elementami nauki pływania
- indywidualne poradnictwo dla rodziców.

W dniu 8 grudnia 2021r. uczestnicy placówek Senior + 
brali udział w wycieczce do Krakowa. Program wycieczki 
obejmował zwiedzanie Rynku Starego Miasta, Muzeum 
rynek Podziemny, Jarmark Bożonarodzeniowy, spacer 
Drogą Królewską w stronę Wawelu , czas wolny.

Dokonano zakupu altanki 
przy Dziennym Domu 
Senior + w Ogrodzieńcu. 
Altana jest wyposażona 
w ławeczki i okrągły stół. 
Seniorzy z utęsknieniem 
czekają na wiosnę, aby 
móc spędzać w niej czas.

Do wszystkich placówek Senior+ zawitał Mikołaj.
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Ostatni tydzień października br. obfitował w wiele konkursów wokalno-instrumentalnych or-
ganizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego i regionu, w których uczestniczyły zespo-
ły śpiewacze działające przy M-GOKiS w Ogrodzieńcu. 

KULTURA
Andrzej Kaim Festiwale – konkursy…

W Festiwalu Muzycznym Artystów Nie-
profesjonalnych, pn. „W Jurajskiej Za-
grodzie” organizowanym w Miejskim 
Ośrodku Kultury „Centrum” im. Adama 
Mickiewicza w Zawierciu, który promu-
je i upowszechnia regionalną twórczość 
folklorystyczną, w dniu 24.10.201 r  wy-
stąpił zespół „Ryczowianki” z Ryczowa, 
który w klasyfikacji ogólnej zajął równo-
rzędne czwarte miejsce.
W dniach od 22 do 28 października 
odbył się kolejny, Wojewódzki Festiwal 
Twórczości Senioralnej
„Jura Senior Festiwal – Poręba 2021”. 
Podobnie jak w ubiegłym roku miał on 
formę on-line.

Do konkursu zgłosiły się trzy zespoły 
działające przy M-GOKiS w Ogrodzień-
cu, które w ocenie JURY otrzymały 
następująco: zespół „Seniorzy z Ogro-
dzieńca” oraz „Echo” - wyróżnienia, 
natomiast zespół „Old boys” - wyróż-
nienie specjalne z nagrodą rzeczową.
Festiwalowy październik zakończył ze-
spół „Echo” uczestnicząc w „XXV Wo-
jewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycz-
nej” w Myszkowie. W dniach od 27 do 
28.10.2021r.  Jury festiwalowe
wysłuchało ok. 40 podmiotów wyko-
nawczych w różnych kategoriach wie-
kowych, solistów i zespołów.

W kategorii zespołów śpiewaczych 
„Echo” otrzymało pierwsze wyróżnie-
nie.
Udział w różnego rodzaju festiwalach i 
przeglądach daje możliwość konfron-
tacji i wymiany doświadczeń między 
zespołami oraz rzetelnej samooceny 
własnego warsztatu i umiejętności 
muzyczno-artystycznych, co powinno 
przełożyć się na dalszy rozwój i efekt 
wykonawczy.
Gratulujemy naszym artystom osią-
gniętych wyników i życzymy dalszych 
sukcesów w ich działalności muzycz-
nej.
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Jurajski Orszak Świętego Mikołaja odwiedził dzieci w naszej gminie. W sobotę, 4 grudnia we 
wszystkich miejscowościach gminy Ogrodzieniec pojawił się Mikołaj wraz z pomocnikami, któ-
rzy wręczali najmłodszym mieszkańcom prezenty. Co prawda zamiast Renifera Rudolfa były qu-
ady, ale to też sprawiło ogromną frajdę naszym pociechom. 
Dziękujemy Stowarzyszeniu ARMIA Jurajskich Serc, które we współpracy z Gminą Ogrodzieniec 
zaangażowało się w zorganizowaniu przedsięwzięcia.

KULTURA
Joanna Piwowarczyk 

Orszak Świętego Mikołaja
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W ramach realizacji funduszu sołeckiego zorga-
nizowano paczki mikołajkowe dla dzieci miesz-
kających w Mokrusie „Organizacja imprez kultu-
ralno-integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa 
Mokrus” i Ryczowie Kolonii „Organizacja imprez 
kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców Sołec-
twa Ryczów Kolonia”.
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HO! HO! HO!
Mikołaj odwiedził dzieci na hali sportowej w Ogrodzieńcu-Cementowni, obsypał prezentami i 
udał się do swojej mikołajowej krainy. Obiecał, że wróci za rok. 

KULTURA
Iwona Rajca

Gminne Mikołajki 2021 za nami

Burmistrz Miasta i Gminy Anna Pilarczyk oraz Sekretarz 
Miasta i Gminy Maria Milejska obdarowały uczestników 
słodkim upominkiem oraz mikołajkowymi życzeniami.
Dla wychowanków świetlicy środowiskowej Gmina Ogro-
dzieniec zorganizowała paczki ze środków „Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gmi-
ny Ogrodzieniec na rok 2021”.

Oprawę artystyczną zapewniły dzieci ze Studia Wyobraź-
ni. Dodatkowymi atrakcjami było malowanie mikołajowych 
akcentów na twarzach i rączkach, dmuchany zamek oraz 
zdjęcia z Mikołajem, nad którymi czuwali mikołajowi po-
mocnicy z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 
Ogrodzieńcu.

Mikołaju! Dziękujemy!
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KULTURA Modernizacja pełną parą

Trwa realizacja zadania pn. ,,DOM 
KULTURY W OGRODZIEŃCU PO-
NOWNIE TĘTNI ŻYCIEM KULTURAL-
NYM”. Inwestycja została dofinansowa-
na na kwotę 1 mln 673 tys. zł  w ramach  
PROGRAMU  Infrastruktura domów kul-
tury  ze środków finansowych Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego po-
chodzących z Funduszu Promocji Kul-
tury. Prace modernizacyjne rozpoczęły 

się we wrześniu 2020r., natomiast udo-
stępnienie obiektu  w ,,nowej odsłonie” 
planowane jest na koniec 2022r.
Finalnie w wyniku otrzymanego dofi-
nansowania wyremontowane i przebu-
dowane zostanie m.in. I piętro budyn-
ku M-GOKiS w Ogrodzieńcu wraz z 
mieszczącą się tam salą wielofunkcyjną, 
biura, garderoby, kotłownia, wentylato-
rownie oraz łazienki.

„Dofinansowano ze 
środków Ministra 

Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 
pochodzących 

z Funduszu Promocji 
Kultury, uzyskanych 

z dopłat ustanowionych 
w grach objętych 

monopolem państwa, 
zgodnie z art. 80 ust. 1 

ustawy z dnia 
19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych”.
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Jakie funkcje posiada aplikacja?
1. Aplikacja podzielona jest na trzy strefy:

• Strefa mieszkańca – znajdziemy tu najważniejsze in-
formacje na temat UMiG Ogrodzieniec, jednostek 
organizacyjnych Gminy Ogrodzieniec oraz Spółek 
Gminnych ( Przedsiębiorstwo Komunalne, Spółka 
Zamek ). Dowiemy się również jak załatwić sprawy 
w urzędzie. 

• Strefa turysty – bilet on-line, atrakcje turystyczne, 
baza noclegowa, baza gastronomiczna, baza parkin-
gowa. 

• Strefa inwestora – katalog inwestycyjny, filmy promo-
cyjne. 

2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z moż-
liwością ustawienia powiadomienia o konieczności wy-
stawienia danej frakcji odpadów komunalnych - także 
z możliwością połączenia m.in. z kalendarzem Google.

3. Wyszukiwarka odpadów - jeśli nie wiesz, do której frak-
cji należy wrzucić odpad - zapytaj o to aplikację - od 
razu uzyskasz odpowiedź jak prawidłowo segregować 
śmieci.

4. Możliwość ustawienia w aplikacji kilku adresów, dla 
których ma być generowany harmonogram odbioru 
odpadów komunalnych.

5. Zgłoś stan wodomierza - w podziale na domy jednoro-
dzinne i zabudowa wielorodzinna 

6. Zgłoś problem - wyślij zgłoszenie np. o niedziałającej 
latarni oświetlenia ulicznego, problemie na drogach 
gminnych. A może widzisz bezdomne zwierzę i chcesz 
żeby trafiło ono pod opiekę tymczasowego punktu 
przetrzymań bezdomnych zwierząt do momentu ad-
opcji?

7. System ogłoszeń - z możliwością wysyłki komunikatów 
do wszystkich użytkowników z gminy 

8. Rozkład jazdy autobusów.
Niedługo będziemy wprowadzać kolejne udogodnie-
nia dla naszych mieszkańców. M.in.: e-Rejestracja do SP 
ZOZ, e-Wyniki z SP ZOZ, karta mieszkańca, 
W przypadku zauważenia błędu w aplikacji prosimy o 
kontakt na adres admin@ogrodzieniec.pl
Aplikacja w google play: https://play.google.com/store/
apps/details...
Aplikacja w AppStore:
https://apps.apple.com/.../gmina.../id1582078318...
Jeśli ktoś z Państwa nie wie jak zainstalować aplikację na 
swój smartfon zapraszamy do Urzędu Miasta i Gminy w 
Ogrodzieńcu. Nasz pracownik pomoże w zainstalowaniu 
i udzieleniu informacji jak z aplikacji korzystać.

Burmistrz 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Anna Pilarczyk

Aplikacja 
Gminy Ogrodzieniec na telefon

Jest mi niezmiernie miło zaprezentować Państwu aplikację „Gmina Ogrodzieniec” 
dostępną na telefony z systemami android i iOS. Stworzona dla mieszkańców gmi-
ny Ogrodzieniec, prosta w obsłudze - zawsze dostępna i funkcjonalna. Jesteśmy 
jedyną gminą w powiecie zawierciańskim i jedną z nielicznych na Śląsku z aplikacją 
mobilną dla swoich mieszkańców (z taką ilością funkcji).
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Rozmowa 
z  prof. dr hab. n. med. Agatą Stanek, 
lekarzem angiologiem – 
specjalistą chorób naczyń,  
mieszkanką Ogrodzieńca.  

GOŚĆ GAZETY
rozmawiała Joanna Piwowarczyk

Profesor Agata Stanek pracuje w Katedrze i Oddziale 
Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny 
Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu 
Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu, gdzie jest zastępcą 
Kierownika Kliniki  i prowadzi pododdział kardiologiczno-
angiologiczny. Jest także dyrektorem Szkoły Doktorskiej 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 

Ponadto jest specjalistą chorób wewnętrznych, balneologii i 
medycyny fizykalnej. Posiada także europejski tytuł specjalisty 
w zakresie angiologii.

Jest badaczem o uznanym dorobku naukowym obejmującym 
współautorstwo książek, prac naukowych oraz członkiem 
zagranicznych i krajowych towarzystw naukowych zajmujących 
się m.in. zagadnieniami chorób naczyń. Jest Członkiem Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, Członkiem 
Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Naczyń (European 
Society for Vascular Medicine). Odbyła staże naukowe m.in. w: 
Klinice Limfologii - Lympho-Opt Klinik, Pommelsbrunn-Hohenstadt 
(Niemcy) oraz Oddziale Klinicznym Chorób Naczyń Uniwersytetu 
Medycznego w Mediolanie (Vascular Diseases and Angiology Unit 
University of Milan - L. Sacco Hospital) 

Pani Profesor, czym się zajmuje lekarz angiolog?

Lekarz angiolog zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem, a także 
zapobieganiem chorobom tętnic, żył, naczyń limfatycznych oraz 
mikrokrążenia.

Lekarz angiolog ma wiedzę i umiejętności konieczne do 
całościowego spojrzenia na pacjentów  cierpiących na schorzenia 
naczyń. Jest to niezwykle ważne, bo często pacjent z chorobami 
naczyń był leczony przez kilku specjalistów np. z powodu przebytego 
udaru w wyniku zwężenia tętnic  szyjnych przez neurologa, a  
chromania przestankowego przez chirurga, a przecież procesy 
patofizjologiczne w różnych obszarach naczyniowych są takie same. 
Jak już wspomniałam angiologia umożliwia zintegrowane leczenie 
pacjenta z chorobami naczyń, które wciąż stanowią najczęstszą 
przyczynę zgonów na świecie i dzięki temu możliwe jest zmniejszenie 
umieralności z przyczyn naczyniowych. 

Istotą medycznego działania angiologa jest współpraca z 
chirurgiem naczyniowym,  neurologiem,    diabetologiem, 
nefrologiem, kardiologiem, ale także jest on niezbędny dla 
pozostałych specjalności medycznych, w tym dla lekarza ogólnego. 

Jako wybitny specjalista pełni Pani m.in. funkcję konsultanta 
wojewódzkiego w dziedzinie angiologii. Proszą przybliżyć 
czym zajmuje się ten konsultant? 

Konsultant pełni ważną rolę, a mianowicie min.: wydaje opinię, 
czy dana jednostka powinna zostać wpisana na listę jednostek 
organizacyjnych, które mogą prowadzić specjalizacje lekarzy 

w dziedzinie angiologii; czy dana jednostka uprawniona do 
prowadzenia stażu podyplomowego w dziedzinie angiologii spełnia 
niezbędne wymagania, wydaje także opinię na temat sposobu 
realizacji specjalizacji przez lekarzy będących w trakcie szkolenia 
w zakresie angiologii, na wniosek wojewody wydaje opinię, czy 
podmiot leczniczy spełnia warunki, żeby udzielać świadczeń 
zdrowotnych w  zakresie chorób naczyń, a także poziomu świadczeń 
zdrowotnych;  

W Pani karierze medycznej znajduje się szereg dokonań 
naukowych zarówno w kraju jak i za granicą. Proszę 
powiedzieć, które z nich są dla Pani najważniejsze?

W roku 2016 jako jedna z pierwszych lekarzy w Polsce zdałam 
egzamin i otrzymałam Europejski Dyplom z angiologii.  W maju 2021 
za dokonania na poziome międzynarodowym otrzymałam prestiżowy 
tytułu VAS European Fellow of Excellence in angiology/ vascular 
medicine jako pierwszy naukowiec z Polski. Jednym z ważniejszych 
moich dokonań jest także uzyskanie przez Klinikę międzynarodowej 
akredytacji jako REFERENCYJNEGO CENTRUM DOSKONAŁOŚCI 
W DZIEDZINIE ANGIOLOGII (chorób naczyniowych i zakrzepicy) 
(Reference Centre of Excellence Angiology/ Vascular Medicine/ 
Thrombosis). Akredytacja została wydana przez VAS-European 
Independent Foundation in Angiology/ Vascular Medicine. Jest 
to wielkie wyróżnienie dla Kliniki w Bytomiu, ponieważ jest ona 
jedynym do tej pory w Polsce ośrodkiem, który może pochwalić się 
taką pozycją. 

Chciałam również nadmienić w tym miejscu, że Pani Prof. Agata 
Stanek za swoje dokonania   otrzymała m.in.  „Złoty Krzyż 
Zasługi” od Prezydenta RP, Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji 
w dziedzinie „Medycyna i inżynieria biomedyczna”, Złotą 
Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, 
Odznakę „Szkarłatnego serca” Polskiego Towarzystwa Walki z 
Kalectwem.

Prezes Honorowy RIG w Katowicach, Tadeusz Donocik 
zaznaczył, że Laury otrzymują autorytety - ludzie sukcesu 
w różnych dziedzinach i osoby poszukujące dialogu. Laury 
przyznawane są postaciom, których tytaniczna praca i postawa 
życiowa zaowocowały wielkimi dokonaniami w skali regionu, 
kraju, Europy i świata. Gratulujemy serdecznie Pani Profesor. 

 W dniu 23 listopada została Pani wybrana na stanowisko 
sekretarza Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych Sekcji 
Angiologii. Jest to prestiżowe wyróżnienie na poziomie 
międzynarodowym w dziedzinie angiologii a zarazem 
docenieniem działalności medycznej Pani Profesor. Proszę 
przybliżyć Czytelnikom czym jest Unia, w której będzie pełniła 
Pani nowe obowiązki? 

Europejska Unia Specjalistów Medycznych ((UEMS -European 
Union of Medical Specialists) to profesjonalna organizacja lekarzy 
reprezentujących lekarzy specjalistów w Unii Europejskiej, która 
powstała w 1958 roku. Jest najstarszą organizacją medyczną w 
Europie, zrzeszającą około 1,6 mln lekarzy.
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UEMS działa poprzez 37 sekcji specjalistycznych i komisji 
egzaminacyjnych, które określają prgramy i standardy kształcenia 
lekarzy specjalistów, wymagania dla ośrodków prowadzących 
szkolenie, a także organizują wysoko cenione europejskie egzaminy 
specjalizacyjne, a ja będę odpowiedzialna za Sekcję Angiologii. 
W skład Division of Angiology (Sekcji Angiologii) wchodzą 
przedstawiciele   z 17 krajów Unii Europejskiej.  

Jakie schorzenia z punktu widzenia angiologa w obecnych 
czasach najczęściej dokuczają pacjentom? Jacy pacjenci 
trafiają najczęściej pod Pani opiekę? Które grupy narażone są 
najbardziej na schorzenia związane z Pani dziedziną? 

W przypadku tętnic najczęstszą przyczyną chorób jest miażdżyca. 
Objawy kliniczne zależą od umiejscowienia procesu miażdżycowego.
I tak krytyczne zwężenia lub niedrożności tętnic odpowiedzialnych 
za ukrwienie kończyn dolnych w zależności od poziomu ich zajęcia 
objawy chorobowe mogą objawiać się chromaniem pośladkowym, 
zanikiem potencji u mężczyzn charakterystycznym dla zespołu 
Leriche’a lub chromaniem goleniowym typowym dla niedrożności 
udowo-podkolanowej. Ból o typie chromania  przestankowego ma 
charakter powtarzalny, tzn. wywołuje go określony, zawsze podobny 
wysiłek i ustępuje samoistnie po kilkudziesięciu sekundach lub 
kilku minutach odpoczynku. Jest on opisywany przez chorych jako 
zdrętwienie, zesztywnienie lub stwardnienie mięśni. Nieleczone 
przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych może prowadzić do 
amputacji kończyny. 
Najważniejszym problemem u chorych z chromaniem przestankowym 
jest zagrożenie niebezpiecznymi, czasami śmiertelnymi powikłaniami 
sercowo-naczyniowymi, nawet, jeśli chorzy nie mają oni objawów z 
innych tętnic. Ryzyko zgonu z powodu powikłań miażdżycy jest u 
nich 3-6 razy większe niż u dobranych pod kątem płci i wieku osób 
bez chromania przestankowego. Najczęstszą przyczyną zgonu u tych 
chorych są incydenty mózgowe oraz wieńcowe.  Dlatego niezwykle 
ważna u pacjentów z chromianami przestankowymi jest ocena 
drożności tętnic szyjnych i wieńcowych.
Miażdżyca może prowadzić także do powstania tętniaka, czyli 
poszerzenia światła naczynia tętniczego. Tętniaki umiejscowione 
są głównie (90%) w aorcie brzusznej. Większość tętniaków aorty 
brzusznej przebiega bezobjawowo, a wykrywane są przypadkowo 
w badaniach ultrasonograficznych jamy brzusznej wykonywanych z 
innych przyczyn. Im większa średnica tętniaka tym większe jest ryzyko 
jego pęknięcia, czego skutkiem jest często natychmiastowa śmierć 
chorego. 
W przypadku układu żylnego głównym schorzeniem jest przewlekła 
niewydolność żylna, której jedną z najczęstszych postaci klinicznych 
są żylaki kończyn dolnych.  Pacjenci muszą mieć świadomość, że 
żylaki to nie tylko problem kosmetyczny, ale choroba, która prowadzi 
do powstania trudno gojących się owrzodzeń, a nawet śmierci.
Jeśli chodzi o układ żylny to groźną dla życia chorobą jest zakrzepica 
żył głębokich, która często prowadzi do zatorowości płucnej. 
Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna określane są mianem 
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej ( ŻChZZ).
Zatorowość płuca (ZP) zazwyczaj przebiega bezobjawowo lub 
skąpoobjawowo. W około 25% przypadków ostrej ZP pierwszym 
objawem może być nagłe zatrzymanie krążenia i zgon. Ewidentne 
objawy chorobowe występują jedynie u 10% chorych. Dlatego 
też nazywana jest ona „cichym zabójcą”. Objawy ZP są 
niecharakterystyczne. Najczęściej występującymi dolegliwościami w 
przebiegu ostrej ZP u chorych bez wcześniejszych chorób sercowo-
płucnych są:  duszność, ból w klatce piersiowej.  Dla uzmysłowienia 
czytelnikom jak groźnym schorzeniem jest ZP przytoczę dane 
Eurostat Statistics on Health and Safety, które podają, że w krajach 
Unii Europejskiej z powodu ZP umiera dwa razy więcej chorych niż 
łącznie z powodu raka piersi, raka prostaty, wypadków drogowych i 
zakażenia HIV. 

Trzecim ważnym układem naczyniowym w organizmie człowieka jest 

układ limfatyczny. Najczęstszym schorzeniem układu limfatycznego 
jest obrzęk limfatyczny. Na świecie wg WHO z tego powodu cierpi 
aż 300 mln ludzi.  

W krajach wysoko rozwiniętych najczęstszą przyczyną wtórnego 
obrzęku chłonnych jest leczenie onkologiczne nowotworów sutka i 
narządów rodnych. Leczenie raka piersi stanowi najczęstszą przyczynę 
rozwoju wtórnego obrzęku limfatycznego kończyny górnej. U kobiet 
po radykalnej mastektomii obrzęk limfatyczny powstaje u co czwartej 
pacjentki. Natomiast u kobiet, które były również naświetlane po 
mastektomii obrzęk limfatyczny powstaje u co trzeciej chorej. Z kolei 
najczęstszą przyczyną wtórnego obrzęku limfatycznego kończyn 
dolnych u kobiet jest usunięcie węzłów chłonnych pachwinowych 
po operacji nowotworów narządów rodnych. W tej grupie chorych 
obrzęk limfatyczny rozwija się u 20% kobiet. 

Obrzęk chłonny wykazuje tendencję do narastania, jeśli nie zastosuje 
się właściwego leczenia. Duże i długo trwające obrzęki doprowadzają 
do ograniczenia ruchomości stawów, zaników mięśniowych i 
limfotoku. Dochodzi do znacznego nieodwracalnego zniekształcenia 
kończyny określanego mianem słoniowacizny.

Na koniec chciałam również wspomnieć o schorzeniach 
mikrokrążenia, które są dużym, a często zbyt trudnym problemem 
dla lekarzy niespecjalistów. Mikrokrążenie w organizmie człowieka 
to 100 tys. km naczyń.  Jedynym z najczęstszych schorzeń 
mikrokrążenia jest choroba  i zespół Raynauda,  które charakteryzują  
się  następującymi po sobie fazami:   napadowym zblednięciem, 
zasinieniem i zaczerwieniem  palców rąk.  Niekiedy w przypadku 
zespołu Raynauda może dochodzić do martwicy palców. Ale zmiany 
mikrokrążeniu powodują także powikłania cukrzycy, miażdżyca oraz 
przewlekła niewydolność żylna. 

Mamy od dwóch lat pandemię koronawirusa. Czy zakażenie 
wirusem Covid-19 wpływa na nasz układ krwionośny? Czy 
jakieś niepokojące objawy obserwuje Pani u swoich pacjentów?

Infekcja wirusem COVID-19 niekorzystnie wpływa na układ naczyń 
obwodowych wywołując stan zapalny śródbłonka, który może 
prowadzić w ciężkich przypadkach do aktywacji wykrzepiania w 
naczyniach krwionośnych, zarówno tętnicach i żyłach. Jednym 
z najczęstszych powikłań zakażenia wirusem Covid-19 jest żylna 
choroba zakrzepowo-zatorowa, a więc zakrzepica żył głębokich i jej 
najcięższe powikłanie jakim jest zatorowość płuca. Może dojść także 
do zajęcia tętnic, a więc do zawału serca lub udaru mózgu, a zajęcie 
małych naczyń może prowadzić do uszkodzeń różnych narządów np. 
wątroby, nerek. 

Jest pani związana z Ogrodzieńcem od urodzenia, tu jest 
Pani dom rodzinny. Gdy wraca Pani po całym tygodniu 
absorbujących zajęć, które miejsca naszego miasteczka 
odwiedza Pani najchętniej? Które są Pani szczególnie bliskie, 
do których Pani lubi wracać np. wspomnieniami? 

Kocham to miejsce. Mieszkam tutaj od urodzenia i codziennie 
dojeżdżam do pracy pokonując wiele kilometrów, ale nagrodą są 
piękne widoki i mieszkańcy. W Ogrodzieńcu wszystko jest inne i 
piękniejsze. Nawet zima, proszę sobie wyobrazić, że wyjeżdżam z 
domu jest zima, trzeba solidnie napracować się i odgarnąć śnieg z 
drogi wyjazdowej, a dojeżdżam do Bytomia i chodniki jedynie ledwo 
przyprószone śniegiem. Tutaj wszyscy się znają, po drodze zagadają 
miłym słowem, zapytają co słychać.  Podróżuję dużo, widziałam wiele 
pięknych miejsc, ale to tutaj w Ogrodzieńcu czuję się jak w domu 
i najbardziej odpoczywam.  W Ogrodzieńcu jest wiele pięknych 
miejsc, które odwiedzam. To przede wszystkim ruiny Zamku, 
Sanktuarium Matki Boskiej, Centuria, ale także  ruiny „Prochowni”, 
Krępa, Józefów, gdzie jako dziecko jeździłam na rowerze z moimi 
rodzicami i bratem. Mogę się pochwalić, że jestem ogrodzienianką 
„z dziada pradziada”. Mój pradziadek był wójtem Ogrodzieńca. 

Dziękuję bardzo za rozmowę i poświęcenie czasu czytelnikom 
„Gazety Ogrodzienieckiej”. Jesteśmy dumni, że możemy się 
poszczycić taką Mieszkanką.
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EDUKACJA
RYCZÓW

Anna Barczyk

Pasowanie na przedszkolaka

Ślubowanie
pierwszoklasistów 

„My jesteśmy Przedszkolaczki,
Maluszki kochane.
Zapraszamy wszystkich gości
Na nasze pasowanie”.

Od samego rana trwały przygotowania, a w klasie Pszczółek gromadzili 
się goście.
Przedszkolaki wraz z Panią Marzenką i starszymi kolegami przygotowa-
li wspaniały pokaz. Mali artyści udowodnili, że potrafią pięknie tańczyć, 
śpiewać oraz recytować wiersze.
Dla wszystkich dzieci to pierwszy, bardzo ważny występ. Po części arty-
stycznej nastąpił akt pasowania, czyli dotknięcie ramienia każdego przed-
szkolaka ogromną kredką przez Panią Dyrektor, Justynę Zielińską. Dla 
Maluszków było to wielkie przeżycie, a dla rodziców powód do dumy i 
zadowolenia ze swoich pociech.

Dnia 22 października odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubo-
wania uczniów klas pierwszych. Uroczystość ta wpisała się na stałe w 
kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko 
dla najmłodszych, ale również dla ich najbliższych.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Pani Burmistrz, Pani Se-
kretarz, Pani Dyrektor, rodzice oraz młodsi koledzy i koleżanki z od-
działu „0” ze swoją wychowawczynią. Wszystkich zebranych w pięk-
nie przystrojonej sali gimnastycznej powitała Pani Dyrektor, Justyna 
Zielińska.
Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkol-
nej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, 
odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania 
swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie pio-
senek, recytacja wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bar-
dzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji zaproszeni goście 
zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały „egzamin 
pierwszoklasisty”.
Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasi-
stów, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania dokonała Pani 
Dyrektor kolorowym ołówkiem. Tym samym pierwszaki zostały włą-
czone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Ryczo-
wie. Dowodem były akty pasowania na ucznia wręczone dzieciom 
przez wychowawcę, Panią Bożenę Mikulską oraz własnoręczny pod-
pis dzieci i ich rodziców w Księdze Ślubowań.
Najmłodsi otrzymali podarunki od zaproszonych gości oraz swoich 
rodziców, które spowodowały ogromny uśmiech na ich twarzach.
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni 
do klas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
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GIEBŁO

Izabela Łypaczewska
Małgorzata Smyrgała

BohaterON- włącz historię

Szkoła Podstawowa w Gieble od września do listopada 
brała udział w projekcie BohaterON- włącz historię. 
Jest to ogólnopolska kampania mająca na celu upamięt-
nienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszaw-
skiego oraz promocję historii Polski XX wieku. W ramach 
„BohaterON w Twojej szkole” uczniowie klas starszych 
obejrzeli film „Mały” roznosiciel nadziei oraz audycję 
Co za historia, natomiast dzieci z oddziału zerowego i 
klas I-III obejrzały Niebajkę o Powstaniu Warszawskim. 
Po obejrzeniu materiału filmowego uczniowie wykony-
wali tematyczne zadania. Ponadto przedszkolaki oraz 
uczniowie z klasy młodszych wykonali biało - czerwone 
opaski powstańcze i znicze dla Powstańców poległych 
podczas walk o wyzwolenie Warszawy. Uczniowie klas IV-
-VIII wykonali własnoręcznie kartki dla Powstańców War-
szawskich. Oczywiście najważniejszym elementem tego 
zadania było napisanie krótkiego przesłania do żyjących 
Powstańców Warszawskich. Na korytarzu szkolnym przy-
gotowano dekorację związaną z Powstaniem Warszaw-
skim. Wierzymy, że akcja wysyłania kartek przyniesie ra-
dość obu stronom, Powstańcom i dzieciom. Uczniowie 
uświadomią sobie, jak ważna jest przeszłość swojego 
kraju i kultywowanie pamięci o jego bohaterach. Kiedy 
Powstańcy otrzymają pocztówki i przeczytają o przebie-
gu akcji, będą mieć pewność, że nie zostali zapomniani, 
że ich bohaterska postawa nadal jest doceniana.

Ważniejsze wydarzenia z życia Szkoły Podsta-
wowej w Gieble w okresie od drugiej połowy 
listopada do pierwszej połowy grudnia 2021r.

Do szkoły na spotkanie z dziećmi przybył Sznupek w towarzystwie 
Pana dzielnicowego, a także strażak i ratownik medyczny. Ucznio-
wie dowidzieli się, jak bezpiecznie poruszać się w drodze do szko-
ły oraz jak należy się zachować, gdy jest się świadkiem wypadku.
W szkole organizowano akcje, których celem było wykształcenie 
pozytywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży. Zorganizowano 
obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji oraz Światowego 
Dnia Życzliwości i Pozdrowień. Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Praw Dziecka uczniowie klasy VIII zorganizowali szkolną debatę 
„O naszych prawach i naszych sprawach”.
Dla uczniów zorganizowano cztery wycieczki. Uczniowie klasy VIII 
uczestniczyli w wycieczce do Oświęcimia, uczniowie klas IV-VIII 
wybrali się do kina w Zawierciu, uczniowie klas I-III pojechali obej-
rzeć spektakl teatralny w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie, a 
uczniowie klas IV, V i VI uczestniczyli w mikołajkowym wyjeździe 
do Żarek.
W szkole i w oddziałach przedszkolnych zorganizowano Dzień Plu-
szowego Misia.
Na terenie szkoły przeprowadzono kilka akcji charytatywnych 
-  „Każdy znaczek wspiera misje”, „Kup Pan szczotkę”, „Pomóż 
i Ty”.
Zorganizowano wieczór wróżb andrzejkowych.
Dzieci odwiedził Mikołaj.
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Koordynatorzy projektu Erasmus+

Spotkajmy się na naszej 
europejskiej przygodzie

Z przyjemnością informujemy o wiel-
kim sukcesie naszej szkoły.

Fundacja Rozwoju Systemu Eduka-
cji – Narodowa Agencja Programu 
Erasmus zatwierdziła do realizacji 
pierwszy wniosek  Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Ogro-
dzieńcu złożony w ramach uzyskanej 
przez Szkołę akredytacji Programu  
Erasmus+ w sektorze Edukacja Szkol-
na, dającej możliwość finansowania 
zagranicznych mobilności nauczycieli i 
uczniów w czasie obowiązywania per-
spektywy finansowej Unii Europejskiej 
na lata 2021-27. W Polsce akredytację 
uzyskało 159 projektów, w wojewódz-
twie śląskim – 34. Kwota dofinanso-
wania pierwszego projektu dla naszej 
szkoły wynosi 18 795,00 euro. 

W roku szkolnym 2021/2022 rozpo-
częliśmy realizację projektu pt.: Spo-
tkajmy się na naszej europejskiej 
przygodzie. Projekt obejmuje mobil-
ność uczniów i kadry edukacji szkolnej. 
Naszymi partnerami są dwie szkoły z 
Hiszpanii i Słowenii. Głównym celem 
działań wśród uczniów jest promowa-
nie różnorodności kulturowej, dosko-
nalenie umiejętności posługiwania się 
językiem angielskim, nabycie i udosko-
nalenie umiejętności z zakresu tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnych 
jak również rozwój umiejętności inter-
personalnych, nawiązywanie nowych 
znajomości i promowanie zdrowego 
stylu życia. Nauczyciele będą podno-
sić swoje kompetencje przez obserwa-
cję pracy (Job shadowing) w szkołach 
partnerskich.

Od 29.11 do 2.12 gościli w naszej 
szkole nauczyciele z Gandii w  Hisz-
panii, którzy wzbogacali swoje do-
świadczenia obserwując pracę w szko-
le podstawowej oraz w przedszkolu i 
żłobku. Poznali nasz system edukacyjny, 
uczestniczyli w lekcjach prowadzonych 
przez nauczycieli języka angielskiego 
oraz wychowania fizycznego, poznali 
nowe metody nauczania oraz zaczerp-
nęli wiele pomysłów na prowadzenie 
atrakcyjnych zajęć.  Spotkanie było też 
okazją, by zaplanować  pobyt naszych 
uczniów w Hiszpanii oraz uczniów z 

Gandii w naszej szkole. Nauczy-
ciele z Hiszpanii zwiedzili Zamek 
Ogrodzieniecki w Podzamczu, 
ośrodek rekreacyjny na Krępie. 
Udali się także do obozu koncen-

tracyjnego w Oświęcimiu i zwie-
dzili Kraków. Pobyt w Ogrodzień-
cu zakończyli wizytą w UMiG na 
spotkaniu z Panią Burmistrz Anną 
Pilarczyk.

OGRODZIENIEC
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PRZEDSZKOLE
Aneta Filosek, Iwona Kasprzyk Dzień misia

Andrzejki w Przedszkolu

Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, 
moda na misie nie przeminie. W dniu 25 listopada przedszkolaki z Przed-
szkola w Ogrodzieńcu uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Plu-
szowego Misia. Jak co roku Święto Misia było obchodzone bardzo szcze-
gólnie. Dzieci poznały historię Święta Misia, bawiły się przy piosenkach, a 
także uczestniczyły w zabawach ruchowych, konkursach i zgadywankach 
oraz wykonywały prace plastyczne. Ten dzień w przedszkolu pełen był 
uśmiechu i radości.

Andrzejki są jednym z najbardziej wyczekiwanych dni w roku szkolnym, zarów-
no w szkole jak i w przedszkolu. Jest to nie tylko okazja do świetnej zabawy, 
rozbudzania pozytywnych emocji, integracji z grupą rówieśniczą ale również 
okazja do poznania ludowych zwyczajów i obrzędów towarzyszących andrzej-
kom. W naszym przedszkolu po raz kolejny świetnie bawiliśmy się podczas za-
jęć związanych z tym świętem. Były czary, wróżby, zabawy, tańce i oczywiście 
pyszny poczęstunek. Szkoda, że na kolejne wróżby i zabawy andrzejowe będzie 
trzeba czekać cały rok.
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Jurajske Maluszki Co słychać u Jurajskich Maluszków?
Joanna Piwowarczyk

Niedawno nasi żłobkowi przyjaciele obchodzili roczek. Mile wspominamy te chwile. Jednak czas szybko bie-
gnie i maluszki od tego czasu przeżyli wiele cudownych, nowych wrażeń - zabawy konstrukcyjne,  piszemy 
listy do Świętego Mikołaja, Dzień Pluszowego Misia, w Andrzejkowy Dzień, pierniki dla Mikołaja... Maluszki 
rozpoczęły także  zbiórkę dla Szlachetnej Paczki. Ach te Jurajskie Maluszki.
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BIBLIOTEKA Święto Pluszowego Misia 
w Bibliotece

KSIĄŻKI ONLINE DLA KAŻDEGO

Biblioteka poleca

25 listopada 2021r w filii biblio-
tecznej w Gieble odbył się Dzień 
Pluszowego Misia. Do dworku zo-
stali zaproszeni uczniowie z pierw-
szej klasy wraz z wychowawczynią 
panią Bożeną Kajdan ze Szkoły 
Podstawowej w Gieble. Dzieci 
poznały historię pluszowego mi-
sia. Mali goście mogli przedstawić 
wszystkim przyniesioną maskotkę 
oraz powiedzieć za co ją kochają. 
Następnie odbył się konkurs wie-
dzy o „bajkowych misiach”. Pod-
czas słuchania opowiadania Wie-
sława Drabika pt. „Dzień misia”, 
dzieci mogły poznać jak wielu ku-
zynów ma niedźwiedź ( miś polar-
ny, panda, panda mała, koala) oraz 
kto tak naprawdę świętuje 25 listo-
pada. Następnie dzieci bawiły się 

Zapraszamy do Biblioteki osoby chcące uzyskać darmowy dostęp do 
ebooków na platformach: Legimi, EbookPoint BIBLIO oraz IBUK Libra.
Uzyskanie kodów dostępu możliwe jest także poprzez wiadomość pry-
watną na facebooku oraz e-mail wysłany na adres biblioteki: 
wypozyczalnia@ogrodzieniec.pl.
Dostęp uzyskano w ramach zadania „Książki online dla każdego”. Zada-
nie finansowane w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywa-
telskiego Województwa Śląskiego na rok 2021.
Więcej informacji uzyskać można w naszej Bibliotece w godzinach pracy:
poniedziałek: 8.00 – 15.30
wtorek: 8.00 – 15.30
środa: 10.00 – 18.00
piątek: 10.00 – 18.00
lub telefonicznie pod numerem: 32 6733742

Zbliża się koniec roku, nadszedł czas na podsumowania. 
W roku 2021 zakupiono do Miejsko-Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Ogrodzieńcu 1410 woluminów nowości wydaw-
niczych na łączną wartość 30 834,45 zł. Środki finansowe 
na zakup księgozbioru to: środki samorządowe w kwocie  
20 065,45 zł
oraz dofinansowanie w wysokości 10769 zł ze środków finan-
sowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa 2.0 na lata 2021-2025.
Struktura zakupu została dostosowana do potrzeb czytel-
ników. Wśród zakupionych pozycji znalazło się: 857 wolu-
minów literatury beletrystycznej, 281 woluminów literatury 
popularnonaukowej oraz 272 woluminy literatury dziecięcej.
Ze środków samorządowych zakupiono również 13 gier plan-
szowych na kwotę 601,99 zł.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu ma 
do zaoferowania swoim czytelnikom wiele nowości książ-
kowych. Przedstawiamy kilka z nich:
Pierwszą pozycją jest: „Tolkien i pierwsza wojna światowa” 
autorstwa Johna Gartha. Książka opowiada o wojennych 
doświadczeniach angielskiego pisarza J.R.R. Tolkiena oraz 
wpływie jaki wywarły na jego życie i dzieła („Hobbita”, 
„Władcę Pierścieni”). W styczniu 2022 roku przypada 130. 
rocznica urodzin J.R.R. Tolkiena – zachęcamy do sięgnięcia 
po tę pozycję.
Kolejne pozycje skierowane są do najmłodszych czytelni-
ków. Książeczki z serii Dolina Muminków – ruchome ob-
razki: „Poznaj Muminki!” oraz „Zabawy Muminków” to 
śliczne, kolorowe pozycje, które angażują dziecko. Do za-
let tych książeczek należą: kolorowe ilustracje i ruchome 
elementy, które można ciągnąć, popychać i przesuwać.
Serdecznie zapraszamy do naszej biblioteki.

w parach ze swoimi maskotka-
mi przy muzyce pt. „Misie szare 
obydwa” oraz przy zabawie ru-
chowo- naśladowczej pt. „Gumi 
miś”. Uczestnicy mogli również 
wziąć udział w losowaniu pytań 
dotyczących misiów tych praw-
dziwych i tych bajkowych. Nie 
zabrakło także pracy plastycznej, 
podczas której, powstały piękne 
opaski na głowę z wizerunkiem 
misia. Na zakończenie dzieci 
otrzymały słodki, misiowy poczę-
stunek oraz podziękowanie za 
wspólne świętowanie Dnia Plu-
szowego Misia.
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CZAS POEZJICIEKAWOSTKI

Czytelniczka
Adela, lat 7 z zaciekawieniem przeglą-
da naszą Gazetę. Dziewczynka zagłę-
bia się w lekturze zawsze, gdy tylko 
mama przyniesie do domu nowe wy-
danie GO.

Gwiazdka Wigilijna

Najpiękniejszą byłabyś kobietą,
gdybyś nią była,
Byś każdego swym wdziękiem darzyła,
Gdy przychodzisz z siostrami z wieczora,
Każdy widzi, że najwyższa już pora.
Tylko jeden taki ważny dzień w roku
Który Tobie na ten czas nie szczędzi uroku
A Ty schodzisz z wysoka i bez rozgłosu,
Jak przystoi pięknej Pani z Kosmosu.
I zaglądasz do okna każdego
Wypatrując Dzieciątka Bożego
Które teraz w tym wzniosłym przypadku
Jest schowane w tym białym opłatku.
A opłatek leżący na sianie,
Królem Świata niebawem się stanie,
Bo przychodzi Najwyższy wprost z Nieba,
Pod postacią i Wina i Chleba.
A Ty Gwiazdką pozostajesz na Niebie,
Przyświecając maluczkimi w potrzebie,
Jak Cię nazwać wspaniała. Idyllo,
Pierwszą Gwiazdką, a może Wigilią?

Ogrodzieniec, Grudzień 2021 r. 
Marian Witczak

Ciepły wieczór w mieście po obrzeżach wyniosłym,
które zaszczytnie na mapie znaczy istnienie. 
Jeszcze światłość świeci kościoła smukłej gromnicy.
Czas przysiadł, zerkając sennie na gmach Ratusza.
Olbrzymie parasole głuszą rozmów słowa
smakoszy pizzy, miodnego piwa, soczystej
wody z innego źródła. Poczciwa staruszka 
Czarna Przemsza pełna tylko rozżaleń ciszy
i pytań o jutro, jak idący przez miasto
niejeden mieszkaniec w myślach pełnych nadziei. 
Na placach dzieciaki śmigają na rowerach,
rowerki maluchów w czujnych oczach rodziców.
W żywopłotowych dróżkach pary w pół objęte 
wycałowują miłość. Zieleń niesie ich śmiech.
Przykre smutki zaszyły się w nieznanych miejscach.
Powietrze nuci temu, co na spacer ruszył. 
Westchnęły kwiatami ogródki Złotych Piasków
i każda uliczka miasta rozlała się echem 
aż po sosnowe ścieżki pachnące igliwiem. 
Zapach z grilla, herbatki w zaciszach altanek
łączą aromaty. Czujesz soczysty oddech
natury, bogactwo jej siły w dopełnianiu
człowieczych marzeń pod przyjaznym nieboskłonem.
Nie otwieraj powiek, dawne wchłonęła wieczność.
W tobie i we mnie rośnie w sercu zadziwienie. 

Alicja Kmita- Żak
Październik 2021r.

PRZEPIS MIESIĄCA
Joanna Piwowarczyk

Czas przygotowania: 2 godziny
Ilość: 20 porcji 

Ciasto: 
- 3 szklanki mąki
- 50 g masła
- 2 jajka
- 3 łyżki śmietany
- ¾ szkl. cukru
- 2 łyżeczki sody oczyszczonej
- 3 łyżki miodu

Krem:
- 500 ml mleka
- 6 łyżek kaszy manny
- 25 dag miękkiego masła
- ½ szkl. cukru
- 1 łyżka soku z cytryn
- aromat arakowy

Sposób przygotowania: 
1. Mąkę wymieszaj z sodą 
przesiej na stolnicę. Dodaj cu-
kier, miód i posiekane masło. 
Wbij jajka. Zagnieć ciasto. Po-
dzielić na 4 porcje. Każdą roz-
wałkuj na blat. Przytnij tak, aby 
były równej wielkości. Piecz po 
ok. 15 min. w temp. 180st., aż 
ciasto nabierze ładnego kolo-
ru, ale nie będzie mocno brą-
zowe.

2. Krem: do zimnego mleka 
wsyp cukier i kaszę. Mieszając 
mątewką gotuj do otrzymania 
gęstej masy. Ostudź. Miękkie 
masło utrzyj na puch. Uciera-
jąc dokładaj po łyżce kaszy, 
dodaj sok z cytryny i zapach.

3. Kremem przełóż blaty ciasta. 
Udekoruj polewą czekoladową 
(zagotuj razem: 3 łyżki mleka, 
3 łyżki kakao, 3 łyżki cukru, 3 
łyżki margaryny. Ostudź.)

DELIKATNY
MIODOWNIK
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Władysław Adolf Kozłowski HISTORIA
Maria Lipka-Stępniewska - architekt, pierwszy sławny człowiek pocho-

dzący z naszej parafii na przestrzeni ostat-
nich 200 lat.
We wszystkich znanych mi książkach i prze-
wodnikach o Zamku Ogrodzienieckim moż-
na znaleźć wzmiankę o tym, że zamek wraz  
z jego bezpośrednim otoczeniem nabył od 
Augusta Mieroszewskiego niejaki Kozłow-
ski, już bezimienny i prawie nikt, bo więcej 
informacji nie podawano. Kozłowski sprze-
dał go Żydom, którzy poparci przez majo-
ra wojsk rosyjskich, rączo zawinęli się około 
parcelacji gruntów podzamczo – ogrodzie-
nieckich. Obecnie (mowa tu o latach 1912 
– 1913) – nie zamek już lecz jego zwaliska, 
wraz z kilkunastu morgami gruntu, posiadł, 
jako parcelę nabytą, jeden z właścian miej-
scowych. 

I oto, co drugi możnowładca wzniósł, przyozdobił i krwią swoją 
przez stulecia chronił, dzisiaj kmieć z obojętnością rozbiera, nisz-
czy z oblicza ziemi ściera...” To cytat z ksiązki Michała Poleskiego 
„Zamek Ogrodzieniecki” na tle najbliższej okolicy. Jego prze-
szłość i stan obecny” wydanej w Warszawie w 1913 roku. 
Zaintrygowała mnie postać owego Kozłowskiego, więc zaczęłam 
szukać informacji o nim. Kto szuka ten znajduje. Okazało się, że: 
Ludwik Maksymilian Kozłowski herbu Wieża (z adm.) urodził się 
4 października 1813 roku w parafii Koziegłowy jako syn Ludwi-
ka i Marii Wojakowskiej małż. Kozłowskich. Nie udało mi się (jak 
dotąd) odszukać aktu notarialnego kupna dóbr ogrodzienieckich, 
ale wiem, że było to przed 1854 rokiem. Wiemy to z aktu ślu-
bu zawartego w Warszawie w kościele św. Andrzeja w Warsza-
wie w dniu 31 października 1954 roku z Pauliną Augustą Schütz. 
Ludwik jest wówczas kawalerem lat 40 mającym ( młodzieniarz), 
dziedzicem Dóbr Ziemskich Ogrodzieniec, w powiecie Olkuskim 
Gubernii Radomskiej położonych. Panna młoda Paulina Augusta  
Schütz, lat 23 była córką Fryderyka Adolfa  Schütz i Karoliny z 
Wilhelmów i była wyznania ewangelickiego. Ojciec panny młodej 
to bardzo ciekawa postać. Urodzony w 1782 roku w Warszawie, 
był synem Karola Schütza warszawskiego budowniczego, ukoń-
czył studia w Berlinie. Od 1817 roku do końca życia był członkiem 
Rady Ogólnej budowniczej Królestwa Polskiego, uczestniczył we 
wszystkich pracach budowlanych tej rady.  Schütz był masonem. 
W 1820 roku został zastępcą przewodniczącego loży w VII stop-
niu. W 1954 roku otrzymał od cara Mikołaja tytuł szlachecki i herb 
„Strzelec”. To taka mała dygresja o rodzinie dziedziczki dóbr 
ogrodzienieckich. Niestety tatuś panny młodej zmarł 11 stycznia 
1854 roku, a Kozłowscy pobrali się w październiku 1854 roku. Są-
dzę, że posag był godziwy. Państwo młodzi po ślubie przybyli do 
Podzamcza i tu zaczęły się rodzić ich dzieci. Zanim przejdę do 
dzieci Ludwika Maksymiliana Kozłowskiego, jeszcze kilka słów o 
jego rodzicach Ludwiku Józefie Kozłowskim, urodzonym w 1781 
roku w Siewierzu, a zmarłym w 1852 roku w Mękarzewie i Marii z 
Wojakowskich.
Ludwik Józef był właścicielem Rzeżuśni, Przybysławic, Mękarzowa 
i Rembieszyc. Właśnie w Rzeżuśni zamieszkiwał Ludwik Maksymi-
lian w 1854 roku (z aktu ślubu), który to majątek należał do jego 



27gazetagazeta
OGRODZIENIECKA

ZASZCZEP SIĘ DLA BEZPIECZEŃSTWA TWOJEGO  I RODZINY

1,5m

siostry Julianny zamężnej za Konstantego 
Kubeckiego. Dwór w Rzeżuśni (dawniej 
Rzerzuśnia) w Ziemi Miechowskiej, cały 
czas pozostawał w rękach prywatnych i 
obecnie po śmierci ostatniego właściciela 
jest wystawiony na sprzedaż.

Ludwik Maksymilian Kozłowski po ślubie 
z Pauliną Augustą  Schütz zjeżdża do Po-
dzamcza i tu zaczyna gospodarzyć. Tu też 
zaczynają się rodzić jego dzieci:
1. Ludwik Franciszek w roku 1855
2. Władysław Adolf w roku 1859
3. Jan Bartłomiej w roku 1861

Ruiny zamku okazałe, ale bezużyteczne, 
nienadające się się do zamieszkania. 
Mieszkają w dworku, który stał przy Ryn-
ku powyżej obecnej Karczmy Stodoła. 
Ziemie nędzne, rodzące najchętniej ka-
mienie, więc właściciel podejmował pró-
by z hodowlą owiec (budowa owczarni 
z materiału pozyskanego z ruin Zamku). 
Nie wiem jak długo usiłował ratować 
podupadającą gospodarkę, ale w koń-
cu się poddał i sprzedał posiadłość Szei 
Lipszycowi (nie wiem, w którym roku, bo 
trudno odnaleźć akt notarialny). O Lu-
dwiku Maksymilianie wiemy jeszcze, że 
zmarł 11 grudnia  1885 roku w Warszawie 
i pochowany został na Cmentarzu Powąz-
kowskim kwatera B rząd 6, miejsce 20,21 
inw. 12112. 
A teraz o naszym bohaterze Władysławie 
Adolfie Kozłowskim. Przeglądając różne 
strony w internecie z zazdrością patrzy-
łam na miejscowości, czasem zupełnie 
małe, z których wywodzili się sławni lu-
dzie. Najmniejsza miejscowość, a przez 
wieki uzbierała się niezła lista. A u nas nic! 
Posucha – ja rozumiem, że bieda, że nie 

było pieniędzy na kształcenie, ale żeby 
aż tak?! Na początku XIX wieku dwóm 
młodzieńcom Januszowi Kozakowskie-
mu (ksiądz, dawniej Kozak) i Tomaszowi 
Molędzińskiemu (właściciel Apteki pod 
Barankiem w Krakowie dawniej Molenda) 
udało się jakoś przebić, ale potem nic.  
No i trafiła się nam perełka. 
Władysław Adolf Kozłowski urodzony 10 
stycznia 1859 roku w Podzamczu – polski 
architekt. W 1877 roku ukończył Wyższą 
Szkołę Techniczną w Gliwicach, następnie 
(1883) Wydział Architektoniczny Politech-
niki w Rydze. Później kształcił się w Char-
lottenburgu, Wiedniu i we Włoszech. W 
latach 1887 – 1889 pracował jako bu-
downiczy w Tow. Akcyjnym Drogi Żela-
znej Warszawsko – Wiedeńskiej. W latach 

1895 – 98 prowadził biuro budowlane z 
G. Schmeikem, a w latach 1899 – 1904 z 
Apoloniuszem Nieniewskim. 
Ważniejsze prace
Budynek VIII Liceum Ogólnokształcące-
go im. Władysława IV w Warszawie
Przebudowa Doliny Szwajcarskiej
Oprawa architektoniczna Hal Mirowskich 
w Warszawie i wiele, wiele innych .

Nie znalazłam nigdzie (jak dotąd) foto-
grafii Władysława Kozłowskiego, ale cią-
gle mam nadzieję. Nasz bohater zmarł 
26 lutego 1925 roku w Warszawie i został 
pochowany na Cmentarzu Powązkow-
skim – kwatera Z-4-29/30. 
Nie wiem nic o jego życiu osobistym, 
ewentualnych potomkach, ale szukam i 
mam nadzieję, że znajdę. 

Z okazji zbliżających się Świąt życzę 
wszystkim pięknych chwil z bliskimi, w 
zdrowiu i w spokoju.
Pozdrawiam serdecznie 
Maria Lipka – Stępniewska
mój telefon 32/6732082

P.S. Zapraszam do obejrzenia dzieł Ko-
złowskiego w Internecie. Jest wiele 
zdjęć, których nie możemy opublikować 
z uwagi na prawa autorskie.   

Opis zdjęć na str. 26: 
z prawej - Ludwik Kozłowski Cmentarz 
Powązkowski 
kwatera B, rząd 6 miejsce 20,21 nr in-
went. 12112

z lewej - Władysław Kozłowski Cmentarz 
Powązkowski 
kwatera Z, rząd 4, miejsce 29/30
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Skałka dawniej i dziś

KGW Mokrusianki

GMINNE KRAJOBRAZY
Edmund Bednarz

Przedstawiam fotografię wykonaną 22 lipca 
1930 roku, na którym widać dzisiejsze Sank-
tuarium Maryjne w Skałce w Podzamczu. W 
tym dniu Ogrodzieniecki zamek zwiedzał mar-
szałek Józef Piłsudski, towarzyszyli mu Walery 
Sławek - ówczesny premier oraz Stanisław Car 
- minister sprawiedliwości. „Gazeta Polska”, 
23 lipca 1930 donosiła o wypadku do jakie-
go doszło podczas tej wycieczki, otóż, na łące 
przed kapliczką, potknął się i złamał rękę pre-
mier Walery Sławek. Kuzyn Walerego Sławka 
był w tym czasie proboszczem w Gieble, stąd 
jego częste wizyty w naszych okolicach, w la-
tach 1928-33 brał udział w inauguracji i zakoń-
czeniu roku szkolnego w Ogrodzieńcu i Pilicy. 
„Skałka” sprzed prawie stu lat wyglądała zu-
pełnie inaczej niż dziś, ale już wtedy było to 
miejsce kultu religijnego, które odwiedzali 
mieszkańcy i turyści. Warto o tym pamiętać i 
dlatego staram się o zainstalowanie fotogra-
mów prezentujących wizerunek dawnej „Skał-
ki” w Podzamczu. 
Zdjęcie: ze zbiorów Narodowego Archiwum 
Cyfrowego

W dniach 19-21.11.2021 roku odbył się wyjazd szkolenio-
wy Koła Gospodyń Wiejskich w Mokrusie. Gospodynie z 
Mokrusa zawitały do Gliczarowa Górnego, gdzie spotkały 
się z miejscowym kołem gospodyń. 
Przy wspólnej kolacji Panie wymieniały się doświadcze-
niami, cennymi pomysłami i wskazówkami. Spotkanie za-
owocowało deklaracją współpracy. 
Przeprowadzone zostało również szkolenie z prawnych 
podstaw funkcjonowania koła oraz warsztaty, które za-
kończyły wspólną decyzją o przyjęciu nazwy: Koło Gospo-
dyń Wiejskich Mokrusianki.

Martyna Duda
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Dekorujemy pierniki 
na święta

MŁODZIEŻOWEJ
ORKIESTRY DĘTEJ
- nauczyć się grania na instrumencie dętym 
- przeżyć muzyczną przygodę
- spędzać swój czas wolny w miłej i rodzinnej 
 atmosferze 
- koncertować w Polsce i za granicą
- sugerowany wiek kandydata (minimum 10 lat) 
 o przyjęciu młodszych kandydatów decydują 
 instruktorzy

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu zaprasza w szeregi 

KONTAKT MGOKiS w Ogrodzieńcu  � 32 673 20 44

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
� MłodzieżowaOrkiestraDętaMGOKiSOgrodzieniec    � orkiestra_ogrodzieniec 

JEŚLI CHCESZ

- instrument
- kadrę szkoleniową 
- materiały dydaktyczne 

ZAPEWNIAMY

Miejsko-Gminny
Osrodek Kultury i Sportu

w Ogrodzieńcu

Je��� ��� �ra�� n� �ns�����n��� �ę���,

z��ra�z��� d� na�! 
Szczegółowe informacje zostaną 
przekazane do placówek 
oświatowych na terenie naszej gminy.

Msze św. w parafiach
Ogrodzieniec: 25.12.2021r. 24:00 - Pasterka, 
      9:00, 10:30, 12:00
                         26.12.2021r.  7:00, 9:00, 10:30, 17:00
Ryczów:   25.12.2021r. 24.00 Pasterka, 
       9:00 Ryczów Kolonia, 
	 	 	 											11:00	Żelazko,	
              12:30 Ryczów
                  26.12.2021r.  7:30 Ryczów, 
    9:00 Ryczów Kolonia, 
	 	 	 										11:00	Żelazko,	
             12:30 Ryczów
Bzów:   25.12.2021r. 24:00, Pasterka, 
    9:00, 11:15, 16:00
             26.12.2021r.  9:00, 11:15, 16:00

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ogrodzieniec zapewni 
oprawę muzyczną oraz zaprezentuje się podczas 

recitalu w świątecznej odsłonie w dniu
26 grudnia podczas mszy św. o godz. 10.30

w Kościele Parafialnym w Ogrodzieńcu

Serdecznie zapraszamy!

Słuchacze	UTW	Ogrodzieniec	wzięli	 udział	w	
warsztatach	dekorowania	pierników.	
Pomysłów	 w	 tworzeniu	 nie	 było	 końca,	 po-
wstały	 kolorowe,	 błyszczące	 i	 pachnące	 pier-
niczki	i	choinki	z	piernika.
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Przedsiębiorstwo Komunalne
Ogrodzieniec Sp. z o.o.

Na stronie www.pkogrodzieniec.pl istniej aplikacja, która 
umożliwia wygenerowanie indywidualnego harmonogra-

mu po wpisaniu miejscowości, ulicy i numeru domu.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

PSZOK

Szczegółowa oferta na www.pkogrodzieniec.pl

czynny w następujące dni: 
w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 8.00 do 11.00, 
w każdą środę w godzinach od 8.00 do 16.00, 
w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Równocześnie przypominamy, iż zgodnie z regulaminem PSZOK 
przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK 
po okazaniu przez mieszkańca potwierdzenia złożenia deklaracji, 
potwierdzenia dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub innego dokumentu potwierdzającego adres za-
mieszkania na terenie gminy Ogrodzieniec.

Akcja zima
Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Spółka z o.o. 
uprzejmie informuje, iż odpowiada za prawidłowe utrzymanie 
dróg gminnych w okresie zimowym.
Jednocześnie przypominamy, że za utrzymanie czystości odpo-
wiedzialny jest nie tylko zarządca drogi. Ustawodawca obowiąz-
ki w tym zakresie przypisał także WŁAŚCICIELOM NIERUCHO-
MOŚCI, m.in. odśnieżanie chodników to obowiązek wynikający 
z ustawy z dnia 13 września 1996 r. – o utrzymaniu porządku 
w gminach (Dz.U. 2021. poz.888.1648). Właściciel nieruchomo-
ści jest odpowiedzialny za odśnieżanie chodnika, jeżeli chodnik 
jest położony wzdłuż jego nieruchomości.

W sprawie dróg gminnych prosimy o kontakt:
w godz. 6.00 do 14.00 pod nr telefonu 32 67 32 081,  

pozostałe godziny 733 777 235.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy 
Państwu pięknych i niezapomnianych chwil w gronie rodziny. 

Niech przyniosą one radość i wzruszenie oraz wzajemną 
życzliwość i optymizm w nadchodzącym Nowym Roku.

Grzegorz Wałek 
Prezes Zarządu 

wraz z pracownikami 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Ogrodzieniec

KONTAKT
Plac Wolności 42 w Ogrodzieńcu w godz 6:00 do 14:00.

tel. 32 67 32 081 
Zgłaszanie wodomierza

Poprzez stronę: www.pkogrodzieniec.pl
Telefonicznie: 32 67 32 081

Mailowo: w.turlej@ogrodzieniec.pl
Kasa czynna

poniedziałki, środy i piątki
8.00-12.00 (przerwa 10.00 -10.15)

Zgłaszanie awarii:
32 6732081, 503 133 467, 500 113 999, 516 047 017 

Zabezpiecz wodomierz przed mrozem
W związku z okresem zimowym i związanym z tym spadkiem tem-
peratur przypominamy właścicielom i administratorom nierucho-
mości oraz przedsiębiorstwom i instytucjom na terenie Gminy 
Ogrodzieniec o konieczności:
- odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urzą-

dzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem 
(izolację cieplną należy wykonać w sposób umożliwiający odczyt 
wodomierza);

- odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz 
zaizolowania ich pokryw;

- zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowa-
nych na zewnątrz posesji.

Jeżeli już dojdzie do zamarznięcia wody w wodomierzu (zostanie 
on uszkodzony i rozszczelni się), należy to niezwłocznie zgłosić, 
będzie to usługa płatna.
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Wykład o historii mody

Kawiarenka podróżnika

Sekcja przyrodnicza

UTW
Beata Stypa-Rus

,,Nie tylko w starym kinie, czyli słów 
kilka o modzie damskiej lat 20, 30 i 40 
XX wieku”. – to tytuł listopadowego 
wykładu dla słuchaczy UTW 
W barwny i dynamiczny czas wielu 
przemian w kobiecej modzie, doko-
nujących się na przestrzeni zaledwie 
nieco ponad dwóch dekad wprowa-
dziła nas Monika Banach-Kokoszka– 
absolwentka studiów historycznych 
na Uniwersytecie Śląskim. W rekon-
strukcji historycznej działa od prawie 
dwóch dekad. Autorka artykułów 
związanych z epoką stanisławowską i 
najnowszą historią Polski. W wolnym 
czasie prowadzi warsztaty krawiec-
kie, tkackie i robótkowe oraz wykłady 
o tematyce historycznej. Słuchacze 
wysłuchali  m.in. o tym czy kobiety 
rzeczywiście całkowicie ściągnęły gor-
sety, jaki wpływ na modę miał styl art 
déco, kiedy zaczęto stosować zamki i 
suwaki, jak Polki radziły sobie z ubio-
rami podczas okupacji oraz jak odróż-
nić dzianinę od tkaniny i czym różnią 
się włókna sztuczne od syntetycznych. 

Przedsięwzięcie to zainicjowane było w celu poszerzenia oferty domu kultury w 
Ogrodzieńcu, a jego pomysłodawcą 5 lat temu był Marek Trzepla. W latach ubie-
głych odbyło się 29 spotkań. Ideą spotkań w gronie zainteresowanych jest dziele-
nie się przeżyciami z podróży przy filiżance kawy lub herbaty i ciastku.  
Kontynuację cyklu w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu rozpo-
częło spotkanie w dniu 16 listopada 2021 r. podczas, którego Pani Halina Schmidt 
opowiedziała o swojej podróży po Ziemi Łowickiej. Zapraszamy chętnych słucha-
czy do dzielenia się swoimi przeżyciami z podróży. 

Prowadzenie zajęć w ramach sekcji przyrodniczej stanowi odpowiedź Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu na zainteresowanie słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu. Zajęcia stanowią kontynuację cyklu 
rozpoczętego w 2012 roku przez Marka Trzeplę - magistra geologii, absolwenta 
Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Spotkania mają formę wykładów na bazie multimedialnej prezentacji połączonych 
z pogadankami.

Nasza piękna Gmina Ogrodzieniec w zimowej szacie 
widziana przez obiektyw aparatu Panów Mariana Żaka 
i Czesława Jurkiewicza, słuchaczy Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku w Ogrodzieńcu - sekcja fotograficzna.
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 Ogrodzieniecka Twierdza Światła to

nowy, unikatowy produkt turystyczny, który

został udostępniony do zwiedzania w

bieżącym roku. W związku z tym, na terenie

przedzamcza oraz całego Zamku zostały

zainstalowane iluminacje - postacie, które

mocno kojarzą się z Zamkiem

Ogrodzienieckim. 

Podświetlone iluminacjami ruiny oraz

dodatkowe figury świetlne tworzą

niesamowity i niezapomniany dla

zwiedzających efekt.

Twierdza Światła rozbłysła milionem

świateł, co doskonale podkreśla charakter

majestatycznego Zamku. Stworzone przez

twórców figury świetlne związane są stricte

z historią i legendami Warowni.

Przyjeżdżających do Zamku turystów,

powitają iluminacje halabardników

stojących pod Basztą Bramną. 

 Zwiedzający spotkają rycerzy oraz

nieodłącznie związanych z Zamkiem

Ogrodzienieckim: białą damę i czarnego

psa na łańcuchu. Nie mogło zabraknąć

także karety z końmi, luster w komnatach

zamkowych i wiele innych figur, które

światłem opowiadają historię Twierdzy.

OGRODZIENIECKA TWIERDZA ŚWIATŁA
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     Do projektu twórcy użyli jednolitych barw

świetlnych.  Zamek postawił na grę ciepłego

oraz zimnego światła. Tylko niektórym z figur

dodano nieco koloru, by odzwierciedlić ich

charakter. Twierdza Światła to świetna

atrakcja zarówno dla dzieci, jak i dla osób

dorosłych, robiąca niesamowite wrażenia i

pozostająca na długo w pamięci

zwiedzających. Ta nowa atrakcja to historia

Zamku Ogrodzieniec opowiedziana

światłem i dźwiękiem!

 W każdy weekend Zamek spółka z o.o.

funduje moc atrakcji! Dlatego oprócz

zwiedzania zamkowych iluminacji, możecie

Państwo zobaczyć prawdziwy taniec z

ogniem, walki rycerskie w kręgu ognia i

inne niesamowite atrakcje.  Przy ognisku

czekać na Państwa będzie Kustosz

opowiadający legendy. 

  Przypominamy, że dla mieszkańców Miasta

i Gminy Ogrodzieniec wstęp do

Ogrodzienieckiej Twierdzy Światła jest

bezpłatny!

Iluminacje dają niesamowite efekty

wizualne. Przekonajcie się sami i odkryjcie

na nowo Zamek Ogrodzieniec  w

Podzamczu w magicznej, świetlnej odsłonie.
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  W Zamkowym Gościńcu pod Lilijką, w

bieżącym roku powstała Restauracja

Bonera, która otwarta jest od piątku do

niedzieli w godzinach od 12:00 do 21:00.

Realizujemy również zamówienia na wynos

z odbiorem osobistym. 

Naszym niewątpliwym specjałem są

burgery, które od podstaw robimy sami! W

menu znajdziecie tradycyjne potrawy takie

jak np. kotlet schabowy, czy rolada z

kluseczkami śląskimi. Ale to nie wszystko!

Ostatnio dopracowaliśmy naszą kartę, a w

niej mnóstwo nowości. Sprawdźcie sami i

koniecznie skosztujcie!

 W naszej Restauracji jest możliwość

zorganizowania kameralnego przyjęcia.

Specjalizujemy się w organizacji  komunii,

styp, przyjęć urodzinowych - w tym 18-stek

oraz chrzcin. Jesteśmy wstanie pomieścić

do 25 osób i wygospodarować miejsce do

tańczenia.  

Z A P R A S Z A M Y  N A  N I E D Z I E L N Y
O B I A D  Z  C A ŁĄ  R O D Z I NĄ !

Doskonalimy się również w robieniu

drinków. Nasza wyspecjalizowana kadra

serwuje pyszne koktajle jak np. Aperol

Spiritz, czy Cuba Libre. Ponadto, w karcie

różnorodne piwa regionalne z pobliskiego

browaru. 
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  Karczma Rycerska to szczególny punkt

zaznaczony na mapie zwiedzania Zamku

Ogrodzieniec. Znajduje się przy Dziedzińcu

Głównym. W weekendy jest otwarta dla

wszystkich zwiedzających. Serwowane są w

niej swojskie potrawy takie jak pajda

chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym, a

także gorące strawy. W tym klimatycznym

miejscu można napić się grzańca z

goździkami i pomarańczką  w ręcznie

robionych kubkach oraz skosztować

jesiennej herbaty. 

  Karczma sama w sobie ma swój klimat,

jednakże my zawsze staramy

dostosowywać ją pod wydarzenia

okolicznościowe. Od początku grudnia jest

w nowym, świątecznym wydaniu. Nie mogło

zabraknąć choinki, bombek, czy gwiazd

betlejemskich. W Mikołajkowy weekend, w

Karczmie Rycerskiej czekał Święty Mikołaj,

który rozdawał prezenty. Na upominek

załapało się każde grzeczne dziecko. 

miejsce położone w samym sercu Zamku

Z A P R A S Z A M Y !

Karczma Rycerska



36 gazetagazeta
OGRODZIENIECKA

ZASZCZEP SIĘ DLA BEZPIECZEŃSTWA TWOJEGO  I RODZINY

1,5m

Niech ten wyjątkowy czas, 
gdy Słowo Ciałem się staje,

napełni każdego z nas ufnością i otuchą,
abyśmy z rozradowanym 

sercem wkroczyli w Nowy Rok

Ewa Malik
Poseł na Sejm RP

Drogie Druhny, drodzy Druhowie! 

Cudownych, zdrowych, otulonych rodzinnym ciepłem 

świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam i Waszym Rodzinom. 

Niechaj te święta, upamiętniające narodziny Jezusa,  
przyniosą radość i odpoczynek i będą dla Was zarazem dobrą 

nowiną na nadchodzący Nowy Rok.  

Komendant Miejsko-Gminny  
ZOSP RP w Ogrodzieńcu  

Henryk Karcz

Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-
-Gminnego ZOSP RP w Ogrodzieńcu  

Anna Pilarczyk 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę 
wszystkim Mieszkańcom, by ten czas 

upłynął w atmosferze miłości, wzajemnego 
zrozumienia i ciepła rodzinnego.

Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciąt-
ka towarzyszy Wam przez nadchodzące 

święta i całe Wasze życie. 

Niech napełni Was pozytywną energią  
i spokojem ducha, a nadchodzący 2022 rok 
będzie dla Was rokiem spokoju, pomyślno-
ści, realizacji planów i spełnienia marzeń.

Maria Milejska
Radna Powiatu Zawierciańskiego

Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
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Życzę, by nadchodzące Święta 
były okazją do zadumy i radości 

z rodzinnych spotkań
oraz przyniosły wytchnienie  

od zmartwień i trosk.
Niech moc i blask  

Bożego Narodzenia przetrwa  
w nas jak najdłużej,

a wszystkie dni 2022 roku nich 
będą czasem spełnienia

marzeń, zdrowia  
i pokoju ducha.

 

Wojciech Saługa 
Poseł na Sejm RP

Zdrowych, radosnych i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia,

dobrych dni w zdrowiu i pomyślności  w Nowym Roku
Mieszkańcom Gminy Ogrodzieniec

życzą
Sołtysi i Rady Sołeckie

Drodzy Czytelnicy!

„Niech z nut świątecznych 
zapachów powstanie 
najpiękniejsza kolęda

 i czarem swej melodii spełni 
najskrytsze marzenia...”

Zdrowych, spokojnych i pełnych 
rodzinnego ciepła świąt  
Narodzenia Pańskiego. 

Odpoczynku od codziennego 
zabiegania oraz chwili zadumy. 

Wszelkiej pomyślności w Nowym 
Roku oraz spełnienia

najskrytszych marzeń w życiu 
osobistym i zawodowym 

Dyrektor i Pracownicy 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 

i Sportu w Ogrodzieńcu

Redakcja  
„Gazety Ogrodzienieckiej”
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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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A
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MIEJSCE NA

Twoją
REKLAMĘ

REKLAM
A

TEL. CAŁODOBOWY 602 106 837; 32 67 32 451
OGRODZIENIEC UL. PADEREWSKIEGO 4

RE
KL

AM
A

-PŁYTY GK, PROFILE
-FARBY
-ART. METALOWE
-ART.GOSPODARSTWA DOMOWEGO
-ART.WODNO-KANALIZACYJNE
-PIASEK, GRYS, SZLAKA, KAMIEŃ

Zdrowych i pogodnych 
Świąt życzy 

KONS-DACH
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REKLAM
A

tel. 32 672 37 12
Zawiercie

ul. Paderewskiego 112 a

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

PZERiI informuje
Związek Emerytów Rencistów i 
Inwalidów Koło w Ogrodzieńcu 
informuje, że od grudnia 2021 

roku dyżur we wtorki  
od godz. 10.00 do 11.00 odbywać 

się będzie w sali lustrzanej 
Domu Kultury, Plac wolności 24 

(wejście od strony alejek).

Juromania najlepszy produkt turystyczny
Związek Gmin Jurajskich

W dniu 25 listopada podczas uroczystej gali organizowanej przez Polską Organizację Turystyczną mieliśmy olbrzymią 
przyjemność w imieniu całej społeczności festiwalu Juromania odebrać dwa bardzo cenne wyróżnienia w formie certy-
fikatów:
NAJLEPSZY PRODUKT TURYSTYCZNY 2021 
NAJLEPSZY PRODUKT TURYSTYCZNY 2021 wg INTERNAUTÓW
Spotkał nas niesamowity zaszczyt, który nie byłby możliwy gdyby nie wspaniała współpraca dwóch urzędów marszał-
kowskich - Śląskie. Pozytywna energia oraz Małopolska. 
Te wyróżnienia to wspólny sukces wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie naszego niezwykłego festiwalu. Dzię-
kujemy i już nie możemy doczekać się kolejnej edycji!
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Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk

serdecznie zaprasza na

19 grudnia 2021r. / 10:00-15:00

Jarmark
Bożonarodzeniowy

Jarmark
Bożonarodzeniowy

MIASTO I GMINA

OGRODZIENIEC
Miejsko-Gminny
Osrodek Kultury i Sportu
w Ogrodzieńcu

Przedsiębiorstwo
Komunalne
Ogrodzieniec

W programie:

godz. 11.00 – „Pójdźmy wszyscy do stajenki...” -  
  muzyczny montaż w wykonaniu  
  Zespołu MALWINKI ze Szkoły 
  Podstawowej z  Giebła
godz. 11.30 – bożonarodzeniowe warsztaty 
  plastyczne dla „małych i dużych” 
godz. 12.00 – degustacja świątecznego barszczu
godz. 13.00 – „Ubierzmy Wspólnie Choinkę” akcja 
  pod honorowym patronatem 
  Burmistrza Miasta i Gminy 
  Ogrodzieniec
ok. godz. 13.15 - recital Młodzieżowej Orkiestry 
   Dętej Ogrodzieniec, występ Emilii 
   Witek słuchaczki zajęć muzycznych 
   w MGBP w Pilicy przy 
   akompaniamencie Karola Skóry 

godz. 13.30 – degustacja wigilijnej kapusty
  z grochem
godz. 13.45 – kolędowanie z Zespołem z Bzowa
godz. 14.30 - „Kolęda płynie z wysokości...” recital 
  Scholi z Pilicy 

Dla uczestników przewidziano 
następujące atrakcje:
- stoiska z rękodziełem, upominkami, biżuterią, 
dekoracjami, ozdobami z decoupage
- oscypek z grilla i inne góralskie specjały
- miody 
- żywy karp, pstrag, jesiotr
- swojskie wędliny
- świąteczne wypieki
- ozdoby drewniane 
- bożonarodzeniowe stroiki i dekoracje
- bombki, aniołki, mikołajki
- żywa szopka

Plac Piłsudskiego w Ogrodzieńcu

W naszej gminie pojawiły się świecące 
dekoracje, szopki Bożonarodzeniowe, 
świetlne iluminacje, które oznaczają że 
zbliża się świąteczny czas.

Świąteczne dekoracje 

Obszerna relacja z wydarzeń w kolejnym wydaniu GO.

Orszak Trzech Króli w Kiełkowicach
W dniu 6 stycznia 2022r. godz. 9.00 zbiórka przy placu za-
baw ul. Turystyczna – przejście orszaku do kaplicy. Godz. 
10.00 - msza św. Szczegóły na stronach Gminy Ogrodzie-
niec.
Serdecznie zapraszamy!


