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Gminny Dzień Strażaka W sobotę, 14 maja na Zamku Ogrodzieniec-
kim w Podzamczu odbyły się gminne obchody 
Dnia Strażaka z udziałem wszystkich jednostek 
OSP z terenu miasta i gminy Ogrodzieniec 
oraz zaproszonych gości. 

Więcej na str. 20

GMINA OGRODZIENIEC 

otrzyma łącznie  9.950.000,00 zł
Więcej
na str.

7

na inwestycje dotyczące modernizacji infrastruktury drogowej w Gminie Ogrodzieniec oraz 
budowę basenu z zapleczem sanitarnym, małą architekturą oraz placem zabaw na Krępie
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Sesja Rady Miejskiej
Joanna Piwowarczyk

RADA MIEJSKA

W dniu 26 kwietnia odbyła się XLIV sesja Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu. Radni podczas posiedzenia przyjęli następują-
ce uchwały:
Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w 
piątki i soboty przez rolników oraz ich domowników
Uchwala określenia zakresu pomocy świadczonej przez Miasto i 
Gminę Ogrodzieniec na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z kon-
fliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,  
Uchwała w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii 
o kandydatach zgłoszonych w wyborach uzupełniających na ław-
ników sądowych do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 
w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu,  
Uchwala w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w projekcie 
pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i mon-
taż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w gminie 
Ogrodzieniec” uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ogro-
dzieńcu z dnia 9 czerwca 2020r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Ogrodzieniec na 
rok 2022,
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2022 – 2032.

Szczegółowa treść uchwał – BIP Ogrodzieniec

W dniu 27 maja odbyła się XLV sesja Rady Miejskiej w Ogro-
dzieńcu. Podczas posiedzenia radni przyjęli uchwały zapro-
ponowane w porządku obrad oraz zapoznali się ze sprawoz-
daniem Burmistrza Miasta i Gminy z bieżącej działalności. Z 
okazji Dnia Samorządowca wszystkim radnym pani Burmistrz 
złożyła życzenia pomyślności i wytrwałości w działaniach na 
rzecz mieszkańców. Ze specjalną dedykacją muzyczną wysta-
pił Zespół Echo.
Uchwały podjęte na sesji:
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umo-
wy dzierżawy części nieruchomości położonej w Ogrodzieńcu 
oznaczonej nr 2976/1 na czas oznaczony powyżej trzech lat 
z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym.

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umo-
wy dzierżawy nieruchomości położonej w Mokrusie oznaczonej 
nr 251 na czas oznaczony powyżej trzech lat z dotychczasowym 
dzierżawcą w trybie bezprzetargowym.

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umo-
wy dzierżawy części nieruchomości położonej w Ogrodzieńcu 
oznaczonej nr 3030/21 na czas oznaczony powyżej trzech lat 
z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym.

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umo-
wy dzierżawy nieruchomości położonych w Ogrodzieńcu ozna-

czonych nr 6299, 6300, 6301, 6302/1, 6302/2, 6303, 6304 na 
czas oznaczony powyżej trzech lat z dotychczasowym dzierżaw-
cą w trybie bezprzetargowym.

- uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad 
zabytkami Gminy Ogrodzieniec na lata 2022 - 2025.

- uchwała w sprawie” Programu opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gmi-
ny Ogrodzieniec na rok 2022”.

- uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 
2022r.

- uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Ogrodzieniec na lata 2022-2032.

- uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec,

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umo-
wy dzierżawy części nieruchomości położonej w Mokrusie ozna-
czonej nr 5724/2 na czas oznaczony powyżej trzech lat z dotych-
czasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym.

Radni przyjęli także Informację na temat Oceny Zasobów Pomo-
cy Społecznej Gminy Ogrodzieniec za 2021.

Więcej: BIP Ogrodzieniec
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Powiewająca podczas majowych świąt biało-czerwo-
na flaga była w tym roku wyjątkowo wymownym sym-
bolem.  Patrząc na nią przez pryzmat sytuacji za na-
szą wschodnią granicą skłaniała nas do refleksji nad 
takimi wartościami, jak wolność, demokracja, bezpie-
czeństwo i w końcu niepodległość naszej Ojczyzny. 
To co dzieje się na Ukrainie, ta niczym nieuzasadnio-
na agresja putinowskiej armii, która niesie śmierć i 
cierpienie niewinnych osób, dobitnie pokazuje nam, 
że wolność nie jest dobrem danym raz na zawsze. To 
wartości, o które musimy dbać poprzez pielęgnowa-
nie sojuszy czy wzmacnianie naszej armii. O wszystkie 
te wartości europejskie dziś walczą Ukraińcy. Walczą 
o wolność i bezpieczeństwo nas wszystkich. Jesteśmy 
z nimi, wspieramy i podziwiamy heroizm. OKIEM BURMISTRZA

Anna Pilarczyk

Przy tej okazji chciałabym z 
całego serca podziękować 
wszystkim mieszkańcom Gmi-
ny Ogrodzieniec, którzy udzie-
lili schronienia sąsiadom ze 
wschodu. Dziękuję tym, którzy 
włączali się w organizowane 
zbiórki jedzenia, ubrań czy 
środków czystości. To zaanga-
żowanie i pomoc dowodzą, że 
nie tylko mamy wielkie serca, 
ale potrafimy działać solidar-
nie. Dziękuję pracownikom 
naszego OPS-u i ochotnikom 
z jednostek OSP, którzy zwieź-
li zebrane produkty do ma-
gazynu w budynku przy Placu 
Wolności. Nasz OPS prowa-
dzi dystrybucję tych artyku-
łów i finansuje obiady dla 34 
uczniów z Ukrainy. Wypłacono 
148 świadczeń jednorazowych 
po 300 złotych. Przygotowa-
no ok. 20 miejsc noclegowych 
na plebanii w Ogrodzieńcu. 
Obecnie w obiektach publicz-
nych i prywatnych przebywa 
144 uchodźców. 

Wiosna to czas porządków. W 
ramach Dnia Ziemi zorganizo-
waliśmy zbiórkę elektrośmieci. 
Za zużyty sprzęt mieszkańcy 
otrzymywali kwitnący kwiat, 
sadzonkę krzewu, tuję czy na-
siona bylin. Przeprowadziliśmy 
też akcję „Razem posprzątaj-
my naszą gminę”. W działa-
nie włączyło się wiele osób i  
instytucji, m.in.: pracownicy 

urzędu oraz gminnych jed-
nostek, szkoły, radni, sołtysi, 
strażacy i mieszkańcy. Nieste-
ty wszyscy mieli pełne ręce 
roboty, bowiem zalegających 
śmieci było bardzo dużo. Naj-
gorzej było w przydrożnych 
rowach, zagajnikach czy na łą-
kach. Robimy wszystko, by na 
bieżąco porządkować gminne 
tereny i likwidować nielegal-
ne wysypiska. Niestety jak 
grzyby po deszczu powstają 
kolejne. Dlatego apeluję do 
wszystkich o reagowanie na 
przypadki zaśmiecania na-
szej Gminy. Jedynie wspólne 
działanie może dać wymierne 
efekty.

Miło mi poinformować, że na 
wniosek Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w 
Ogrodzieńcu, nasza najstar-
sza gminna orkiestra otrzyma-
ła nagrodę okolicznościową 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w wysokości 15 
tys. zł. Orkiestra Dęta OSP 
Giebło przez 90 lat promuje 
Gminę Ogrodzieniec i kul-
tywuje miejscowe tradycje 
oraz zwyczaje. Nasze orkie-
stry ostatnio wzbogaciły się 
o nowe instrumenty dęte, 
zakupione w ramach dofinan-
sowania z Programu Fundusz 
Patriotyczny. Więcej o reali-
zowanych projektach na ko-
lejnych stronach gazety.

Na koniec chciałam bardzo 
serdecznie podziękować 
wszystkim zaangażowanym 
w wydarzenia towarzyszące 
Świętom Wielkanocnym. Pod-
czas jarmarku, który odbył się 
w Niedzielę Palmową, moż-
na było spróbować świątecz-
nych potraw. Na stoiskach 
nie zabrakło rękodzieła, upo-
minków, biżuterii, góralskich 
specjałów, miodu od miej-
scowych pszczelarzy czy świą-
tecznych wypieków. Ze swo-
imi wyrobami zaprezentowały 
się koła gospodyń wiejskich 
z naszej gminy. Po raz pierw-
szy mieszkańcy mogli zoba-
czyć jak prezentuje się nasz 
najnowszy nabytek – mobilna 
scena, na której występowa-
ły lokalne zespoły. Zorgani-
zowaliśmy też dwa konkursy 
związane ze Świętami Wielkiej 
Nocy: na najpiękniejszą palmę 
i najsmaczniejszą babkę wiel-
kanocną. Nasze jury nie miało 
łatwego zadania, bo poziom 
prac był bardzo wysoki. Po-
dobnie jak zainteresowanie 
obu konkursami. To bardzo 
mnie cieszy, bo dowodzi, że 
nasi mieszkańcy są zaangażo-
wani w życie Gminy i czują po-
trzebę nie tylko rywalizacji ale 
wspólnego działania.  
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DOFINANSOWANIA Nowe instrumenty dla orkiestr 
z Gminy Ogrodzieniec!

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu otrzy-
mał dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł (100,00% całkowite-
go kosztu zadania) na realizację zadania pn. ,,Ogrodzienieckie 
Orkiestry Dęte na start- nowa siła, nowe wyzwania. Patriotyczne 
wydarzenia w nowej odsłonie”.
Dzięki otrzymanym środkom Orkiestra Dęta OSP Giebło otrzy-
mała tubę posrebrzaną, Orkiestra Dęta OSP Ryczów- saksofon 
tenorowy i dwa saksofony altowe, natomiast Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta Ogrodzieniec- bęben marszowy, dwa puzony i dwie 
trąbki. Pozostało nam już czekać na kolejne wydarzenia i koncerty 
z udziałem naszych gminnych orkiestr!
Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodo-
wej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego 
w ramach Funduszu Patriotycznego - edycja Niepodległość po 
polsku.

TO NIE KONIEC WSPANIAŁYCH INFORMACJI  
DLA ORKIESTRY DĘTEJ OSP GIEBŁO!

Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec oraz Dy-
rektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogro-
dzieńcu Orkiestra Dęta OSP Giebło otrzymała NAGRODĘ 
OKOLICZNOŚCIOWĄ Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w wysokości 15 000,00 zł z Funduszu Promocji Kultury.
Historia orkiestry sięga 1929 roku i do dziś promuje Gminę 
Ogrodzieniec oraz kultywuje miejscowe tradycje, obrzędy 
oraz zwyczaje.
 

GRATULUJEMY

Gminny Dzień Strażaka u podnóża Zamku Ogrodzienieckiego stał się znakomitą okazją do przekazania 
instrumentów dętych zakupionych w ramach dofinansowania z Programu Fundusz Patriotyczny - edycja 
2021 Niepodległość po polsku.
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ORKIESTRA
Z kart historii Orkiestry Dętej GiebłoRedakcja

Historia Orkiestry Dętej OSP Giebło rozpoczę-
ła się od tradycji kolędniczych strażaków, któ-
rzy zdobywali fundusze na swoją działalność 
chodząc po domach śpiewając kolędy. W 1929 
roku ktoś wpadł na pomysł, aby samo śpiewa-
nie połączyć z graniem na instrumentach i w 
ten sposób konkurować z innymi grupami 
kolędniczymi. Temat podjął Henryk Żurawski- 
mieszkaniec wsi Giebło, jeden z założycieli 
straży pożarnej, który zebrał kilku ludzi ama-
torsko grających na różnych instrumentach 
i utworzył mały zespół muzyczny. Sam miał 
nieprzeciętne zdolności muzyczne, a w trakcie 
odbywania służby w carskim wojsku zdobył 
wykształcenie muzyczne. Był on muzykiem car-
skiej armii. O jego fachowości świadczy fakt, 
że potrafił wyuczyć dzieci i młodzież i w kon-
sekwencji założyć orkiestrę. Henryk Żurawski 
korzystając ze swoich znajomości z okolicznymi 
kapelmistrzami wypożyczał instrumenty z wiel-
kich orkiestr, działających w Olkuszu i Zawier-
ciu, m.in. Huty Huldczyńskiego i Huty Szkła. 

Niektóre pozostały w giebelskiej orkiestrze aż 
do 1939 roku. Ci z muzykantów, których było na 
to stać, sami kupowali instrumenty. Pod koniec 
1930 roku orkiestra w Gieble miała pełny skład, 
a już w 1931 uczestniczyła w świętach kościel-
nych, imprezach organizowanych przez straż 
pożarną, a nawet brała udział w pielgrzymce 
do Częstochowy. Do 1939 roku orkiestra nie-
strudzenie towarzyszyła wiejskim wydarzeniom, 
uczestniczyła w procesjach i pogrzebach, grała 
na weselach. Podczas II wojny światowej- Or-
kiestra upadła, a z instrumentów pozostał tylko 
tenor i alt. Z powodu działań konspiracyjnych 
kilku muzykantów zostało uwięzionych przez 
Niemców i nigdy nie wrócili.  Ponad 20 lat 
później, a dokładnie w 1953r. bratanek i uczeń 
Henryka Żurawskiego- Stefan Żurawski podjął 
myśl założenia orkiestry. Nie było wówczas in-
strumentów w Gieble, więc postanowiono je 
wypożyczyć od Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Pilicy. Były to: dwa basy, tenory, klarnet i trąb-
ki.  Chętni do gry byli nie tylko młodzi muzycy, 
ale również muzykanci dawnej orkiestry- to jest 
Henryk Żurawski (dyrygent dawnej orkiestry), 
Józef Żurawski, Stefan Żurawski, Wit Gałecki, 
Stefan Fabian i Władysław Kaziród. Tym spo-
sobem wystarczyły trzy lata, aby powstała duża 
orkiestra licząca ponad 30 członków. W celu 
powiększenia orkiestry urządzano dochodowe 
zabawy i chodzono po kolędzie, a za zgroma-
dzone pieniądze kupowano instrumenty. Dużą 
pomoc przy zakładaniu orkiestry okazał ówcze-
sny ksiądz proboszcz parafii Giebło- Stanisław 
Nawrocki. Zatrudnił on Stefana Żurawskiego 
jako organistę, aby ten mógł się poświęcić 
szkoleniu członków orkiestry, a nie szukać pracy 
poza domem. Po śmierci Stefana Żurawskiego 
kapelmistrzem został Stanisław Głód i dzięki 
jego pracowitości orkiestra poczyniła duże po-
stępy w grze. Do dziś muzycy używają przepisa-
nych przez niego książek z nutami. Członkowie 
orkiestry sami zbierali wtedy przez pewien czas 
pieniądze, by zapłacić pensję swojemu kapel-
mistrzowi. Kolejnymi kapelmistrzami orkiestry 
OSP Giebło byli Pan Kazek, Witold Olchowski 
oraz Paweł Kowal. Obecnie orkiestra liczy 30 
członków, w tym 2 uczniów. Obecnym kapelmi-
strzem jest Zbigniew Baran- wychowanek orkie-
stry Dzwono-Sierbowice oraz orkiestry wojsko-
wej w Bytomiu.
Na koncie Orkiestry jest wiele nagród i wyróż-
nień. Do najważniejszych należą między innymi:
- 23 listopada 2004r.- złoty medal Pierwszego 
Biskupa Sosnowieckiego oraz puchar Burmi-
strza Ogrodzieńca na 50-lecie działalności Or-
kiestry Dętej OSP Giebło;
- Sierpień 2005 – Złota Odznaka Honorowa Za 
Zasługi Dla Województwa Śląskiego;
- 2011, 2015 – podziękowania za udział w Prze-
glądzie Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych 
Województwa Śląskiego;
- 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 – Podzię-
kowania za obsługę muzyczną Miejsko-Gmin-
nych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Gmi-
nie Ogrodzieniec
- 2018 – Brązowy Medal „Za Zasługi Dla Po-
żarnictwa”, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego 

ZOSP RP w Katowicach, wręczony podczas 
Dnia Strażaka w Mokrusie
- 15 sierpnia 2021r. – Szczególne podziękowa-
nia od Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
Anny Pilarczyk: „Podziękowanie za pełny za-
angażowania wkład w promocję naszej gminy, 
reprezentowanie podczas wydarzeń gminnych 
i zewnętrznych, tworzenie pozytywnego wize-
runku, przyczynianie się do rozwoju społeczno-
-kulturalnego. Z życzeniami zdrowia, sukcesów 
w pracy zawodowej oraz dalszej działalności 
społeczno-kulturalnej.”
- Orkiestra Dęta z Giebła wzięła udział w mię-
dzynarodowym festiwalu zorganizowanym w le-
żącym nad Dunajem mieście Vac na Węgrzech. 
Wyjazd odbył się w ramach współpracy władz 
gminy Ogrodzieniec z Fundacją Wyszehradzką 
z siedzibą w Bratysławie.
 Orkiestra nie skupia się wyłącznie 
na muzycznym kultywowaniu tradycji, ale jest 
zawsze otwarta do podejmowania nowych 
wyzwań. Bez problemu odnalazła się w nowej 
rzeczywistości determinowanej sytuacją epide-
miczną związaną z COVID-19 i przeszła w działa-
nia online. Wzięła udział w konkursie Lokalnych 
Inicjatyw Kulturalnych w ramach Programu Na-
rodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Ini-
cjatywy Lokalne, gdzie nagrała swój występ do 
transmisji w sieci. Ponadto jest zawsze aktywnie 
obecna podczas corocznych wydarzeń organi-
zowanych w Gminie jak: Święto Trzech Króli, 
Koncert Karnawałowy, Jarmark Wielkanocny, 
Święto 3 Maja, Odpusty Parafialne w Gieble, 
Święto Wojska Polskiego, Obchody 11 listopa-
da, Jarmark Bożonarodzeniowy czy uroczysto-
ści strażackie. Z ogromnym zaangażowaniem 
współpracuje z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem 
Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu przy organizacji 
szeregu wydarzeń kulturalnych, w tym przed-
sięwzięć dofinansowanych ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podczas 
wydarzenia pn. ,,W czasach ogrodzienieckie-
go Cudu nad Wisłą” prowadziła pochód ze 
100-metrową biało-czerwoną flaga na zamko-
wy dziedziniec, a potem uświetniła  mszę św. 
w biało-czerwonej patriotycznej scenerii zamku. 
Niniejsze wydarzenia bez orkiestrowej oprawy 
nigdy nie miałyby takiego wyjątkowego charak-
teru. Z muzykami giebelskiej orkiestry chętnie 
współpracują inne zespoły, chóry czy orkiestry, 
a przede wszystkim jeden z najmłodszych ze-
społów działających w strukturze ogrodzieniec-
kiego domu kultury- tj. Zespół Mażoretek ,,Fan-
tazja”.

Jesteśmy dumni, że Orkiestra ma tak 
bogatą historię i nie ustaje w swoich 
muzycznych działaniach. Dziękujemy 
za lata pięknej gry i życzymy kolej-
nych lat owocnych występów, na-
gród i wyróżnień. Apelujemy z tego 
miejsca do młodego pokolenia – do-
łączajcie do Orkiestr Dętych z na-
szego terenu, to piękna umiejętność 
nieść radość za pomocą muzyki.  
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Melex z logo gminy
Prezentujemy obanerowany melex w logo 

i barwy  Gminy Ogrodzieniec. W stycznio-

wym wydaniu informowaliśmy o zakupie 

przez Gminę melexa w ramach rezerwy 

ogólnej z budżetu państwa na realizację 

zadania pn. „Zakup pojazdu wolnobież-

nego typu melex do przewozu dzieci na 

zajęcia wychowania fizycznego w ramach 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego”.

Kolejne dofinansowanie dla Domu Kultury

Pierwszy sprzęt zakupiony 

Kultura Dostępna

Edukacja Kulturalna

DOFINANSOWANIA

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 23 tys. zł na realizację zadania pn. 
,,Ballady i romanse wcale nie muszą być nudne. Cykl różnorodnych działań po-
święconych dziełu Adama Mickiewicza”. O konkretnych działaniach planowa-
nych w ramach zadania poinformujemy niebawem. Jedno jest pewne - tego-
roczne Narodowe Czytanie będzie wyjątkowe. 

Program: BALLADY I ROMANSE Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dom Kultury w Ogrodzieńcu został doposażony w komputer przenośny, aparat 
fotograficzny oraz dyski przenośne SSD w ramach projektu Konwersja cyfrowa 
domów. Trwają postępowania dotyczące dalszych zakupów. Nazwa realizowa-
nego zadania: „Innowacyjna metamorfoza domu kultury – animacja i edukacja 
kulturalna w Gminie Ogrodzieniec”. 
Projekt realizowany jest w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na 
rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020. 
Całkowita wartość dofinansowania: 162 000,00 złotych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Spor-
tu trzymał 32.000 zł dofinansowania na 
realizację cyklu wyjazdów do instytucji 
kultury.
Nazwa zadania to: ,,W pogoni za kultu-
rą na Jurze - cykl wyjazdów do instytucji 
kultury”.

Z Ogrodzieńca zabierzemy Was w podróż 
dookoła świata, a wszystko dzięki możliwo-
ści organizacji edukacyjnych tematycznych 
eventów w ramach programu rządowego 
EDUKACJA KULTURALNA. W tym roku 
otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 30.000 
zł. 
Rok temu podróżowaliśmy tylko po naszym 
kontynencie. Teraz przyszedł czas na dalsze 
zakątki naszej planety.
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Polski Ład - duże dofinansowanie

Ochrona pomników przyrody GovTech_InnoLab_
Innowacyjne Samorządy Przyszłości

DOFINANSOWANIA

Gmina Ogrodzieniec 
łącznie otrzyma 

9.950.000,00 złotych.

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił dobre wiadomości 
dla Gminy Ogrodzieniec – rozstrzygnięcie II edycji 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. Dofinansowanie zostanie przeznaczone 
na:
1.„Inwestycja w infrastrukturę drogową w Gminie 
Ogrodzieniec w Sercu Jury szansą na poprawę 
jakości życia mieszkańców i odwiedzających 
turystów”. 
W ramach zadania planowana jest inwestycja 
dotycząca modernizacji infrastruktury drogowej  
w Gminie Ogrodzieniec. Inwestycja będzie dotyczyła: 
Fugasówka ul. Stawowa, Ogrodzieniec ul. Józefów, 
ul. Hanki Sawickiej, ul. Książęca, ul. Ogrodowa, 
Ryczów Kolonia ul. Zachodnia, Ryczów ul. Kościelna, 
Podzamcze ul. Skałkowa, Giebło Kolonia ul. Polna, 
Kiełkowice ul. Starowiejska.
Przewidywana wartość Inwestycji 
(w PLN): 5.265.000,00 
Deklarowana kwota udziału własnego 
(w PLN): 265.000,00 
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji 
inwestycji: 5,03 % 
Kwota wnioskowanych środków 
(w PLN): 5.000.000,00

2.„Inwestycja w infrastrukturę turystyczną i sportową 
w Gminie Ogrodzieniec w Sercu Jury szansą na rozwój 
bazy aktywnego czasu wolnego dla mieszkańców oraz 
turystów”. 
Budowa basenu z zapleczem sanitarnym, małą architekturą 
oraz placem zabaw na Krępie. 
Przewidywana wartość Inwestycji 
(w PLN): 5.500.000,00 
Deklarowana kwota udziału własnego 
(w PLN): 550.000,00 
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji 
inwestycji: 10,00 %
Kwota wnioskowanych środków 
(w PLN): 4.950.000,00

Serdeczne podziękowania dla: Prezesa Rady Ministrów, 
Premiera - Mateusza Morawieckiego 
Posła na Sejm RP – Ewy Malik 
Posła na Sejm RP – Waldemara Andzela 
Posła na Sejm RP – Danuty Nowickiej 
Posła na Sejm RP – Roberta Warwasa

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ra-
mach OP 1.3 Ochrona pomników przyrody, ochrona 
obiektów przyrody nieożywionej. 
Zadanie pn.: „Oczyszczenie dwóch Ostańców w Ry-
czowie oraz Podzamczu (Suchy Połeć) na terenie Gmi-
ny Ogrodzieniec, etap I”. 
Dofinansowanie 80% w kwocie: 150 259,61 zł.

Wsparcie dla JST w procesie wdrażania innowacji na 
rzecz lokalnych społeczności”, Programu Operacyjne-
go Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Osi priorytetowej 
II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do 
prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.4 Współ-
praca w ramach krajowego systemu innowacji, Pod-
działania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instru-
mentów inno_LAB, Pilotaż „GovTech inno_LAB. Projekt 
pn.” Wsparcie turystyki innowacyjną usługą cyfrową w 
Ogrodzieńcu – Sercu Jury”. 
Dofinansowanie 50 000,00 zł na podniesienie kom-
petencji Zespołu JST
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Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Sportowa Natura

Poprawa bezpieczeństwa na drogach

Remont mogiły w Ryczowie

Ulice Wschodnia i Wiejska realizowane we 
współpracy z Lasami Państwowymi

Przebudowa ul. Słowackiego

INWESTYCJE

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego uzyskane na 
podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych  (budowa i moder-
nizacja  dróg dojazdowych do gruntów rolnych) Na zadanie „Przebudowa 
drogi dojazdowej do kompleksu gruntów rolnych ul. Dąbrowskiego w Po-
dzamczu, dz.nr 954 i 954/2 obr. Podzamcze”. 
Kwota przyznanego dofinansowania - 277  200,00zł, dofinansowanie  
60%.  Na liście rezerwowej wniosek na ul. Folwarczną w Gulzowie.

W ramach konkursu dla Klubów Sportowych „Sportowa Natura” na promocję La-
sów Państwowych dla Klubu Sportowego Giebło dofinansowania 100% w kwocie 
10 000,00 zł na aktywne spędzenie wolnego czasu dzieci i młodzieży na świeżym 
powietrzu.

Dofinansowanie w ramach zadania – Marszałkowski program poprawy bezpieczeń-
stwa na drogach Województwa Śląskiego realizowanego przez Wojewódzki Ośro-
dek Ruchu Drogowego w Katowicach na utworzenie nowoczesnego oświetlenia przy 
przejściach dla pieszych” w następujących lokalizacjach:
przy ul. Mostowej, dofinansowanie 50%, kwota dofinansowania 16000,00zł
przy ul. Piastowskiej, dofinansowanie 50%, kwota dofinansowania 16000,00zł
przy ul. Plac Wolności przejście nr 1 dofinansowanie 50%, kwota dofinansowania 
16000,00zł
przy ul. Plac Wolności przejście nr 2 dofinansowanie 50%, kwota dofinansowania 
16000,00zł.

Dotacja celowa przeznaczona na remont obiektów grobownictwa wojennego na te-
renie województwa śląskiego. Zadanie pt. „Remont Grobu Wojennego w Ryczowie, 
nr. Ewidencyjny 24/03, grób zbiorowy wojenny 12 mieszkańców Ryczowa pomordo-
wanych przez hitlerowców 21 lutego 1944 roku”. Środki pochodzą z Rezerwy Ogól-
nej Budżetu Państwa. Kwota dofinansowania 100% tj. 91 948,37zł.

Przebudowa ul. Wschodniej w miejscowości Żelazko, dofinansowanie Lasy Państwo-
we 647 616,00 zł – 70% dofinansowania. Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości 
Śrubarnia, dofinansowanie Lasy Państwowe 172 205,00 zł - 30%.

Dobiegła końca przebudowa odcinka drogi gminnej – ul. Słowackiego w Ogrodzień-
cu. W chwili obecnej trwają czynności odbiorowe inwestycji.
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Krępa - Ogrodzienieckie Karaiby

Basen i wodny plac zabaw

INWESTYCJE
Krępa pięknieje. Ogrodzienieckie Karaiby wzbogaciły się 
o kolejne okazałe palmy. Obecnie w ramach  zagospoda-
rowania przestrzeni publicznej - ogólnodostępnego tere-
nu rekreacyjnego planowany jest zakup i montaż ławek, 
altany oraz modernizacja pomostu. Dodatkowo zostaną 
zakupione kosze, leżaki betonowe, parasole trzcinowe, a 
także „witacz” reklamowy. Na teren ośrodka Krępa zosta-
ną również zakupione donice gabionowe z wypełnieniem 
kamiennym, które będą rozdysponowane dla palm obec-
nie znajdujących się na terenie ośrodka.

Inwestycja w infrastrukturę turystyczną i sportową w 
Gminie Ogrodzieniec w Sercu Jury szansą na rozwój 
bazy aktywnego czasu wolnego dla mieszkańców 
oraz turystów. 
Budowa basenu z zapleczem sanitarnym, małą ar-
chitekturą oraz placem zabaw – to inwestycja na 

Krępie na którą Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach 
Polskiego Ładu. 
W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z wy-
konawcą na budowę wodnego placu zabaw w Ośrodku 
Rekreacyjno – Wypoczynkowym “Krępa” w Ogrodzień-
cu wraz z elementami infrastruktury technicznej. Kwota 
umowna: 2 205 390,00 zł brutto. Termin realizacji umowy 
wynosi do trzech miesięcy od dnia jej podpisania.



10 gazetagazeta
OGRODZIENIECKA

1 stycznia 2023 - 50 lat 
ODZYSKANIA PRAW MIEJSKICH - OGRODZIENIEC 1973 - 2023

50
LAT

CEYOC i Wawel Spring Cup za nami!SPORT

Inauguracja tegorocznego sezonu biegu na orientację 
odbyła się w naszej gminie. W dniach 2 i 3 kwietnia na 
terenach leśnych Krępy rozegrany został bieg średnio-
dystansowy i sztafetowy o Puchar Europy Środkowej 
(CEYOC) pod honorowym patronatem Burmistrza Mia-
sta i Gminy Ogrodzieniec - Anny Pilarczyk.  Organiza-
torem zawodów jest Wojskowy Klub Sportowy Wawel.

O zwycięstwo rywalizowały reprezentacje Polski, Niemiec, 
Czech, Węgier, Ukrainy oraz Słowenii. Wraz z zawodami 
towarzyszącymi Wawel Spring Cup na starcie zawodów 
stanęło łącznie ponad 700 uczestników. CEYOC to kolejne 
zawody w biegu na orientację, które rozegrane zostały na 
terenie Gminy Ogrodzieniec. Tereny leśne położone w jej 
granicach, z uwagi na swoją różnorodność i atrakcyjność 
stały się wyjątkowym magnesem przyciągającym biegaczy 

na orientację z całej Polski i z zagranicy. Ceremonia deko-
racji zwycięzców odbyła się na Zamku Ogrodzienieckim w 
Podzamczu.
Wyniki i więcej informacji:
http://wawelcup.pl/en/
https://zielonysport.pl/home

fot. Jakub Kijak
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KULTURA Wielkanocne konkursy

Wielkanocne palmy

Tradycje świąt Wielkanocnych w naszej kulturze są bardzo bogate. W tym roku dla naszych 
mieszkańców postanowiliśmy zorganizować dwa konkursy związane z tym czasem: na naj-
piękniejszą palmę wielkanocną i najlepszą babkę wielkanocną. Honorowy patronat nad kon-
kursami objęła pani Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anna Pilarczyk. Nasze jury sta-
nęło przed niezwykle ciężkim wyzwaniem, ponieważ w obu konkursach poziom zgłoszonych 
prac był bardzo wysoki. 

Marta Lipka

W zgłoszonych do konkursu palm jury zauwa-
żyło aktualny trend w podkreślaniu polsko-
-ukraińskiej przyjaźni, która uwidaczniała się w 
doborze kolorystycznym palm (błękit, żółć, biel 
i czerwień). Jednakże wyjątkowe emocje wzbu-
dziły palmy wykonane przez Zespół Folklory-
styczny WRZOS oraz KGW „Perły Jury”. Panie 
z WRZOSU wykonały palmę z misternie skrę-
canych kwiatów, wykonanych metodą łączenia 
dwóch kolorów bibuły w jeden arkusz, oraz od-
wołały się do kolorów Naszej Gminy: złota, bieli 
i czerni. Ta wyjątkowa palma od razu rzucała się 
w oczy, dlatego też otrzymała nagrodę specjal-
ną. Zwycięzca konkursu to zupełnie inna tech-
nika. Palma „Pereł Jury” była nie tylko ogrom-
na (około 6 metrów!), ale i bogato zdobiona, 
wyróżniająca się podwójną buławą z kwiatów u 
szczytu, oraz trzema łukami z kwiatów, nadają-
cych palmie lekkości i iście królewskiego szny-
tu. Dodatkowym smaczkiem była oryginalna 
technika tworzenia kwiatów z kolorowych poń-
czoch i koralików. Tutaj nie mogło być innego 
zwycięzcy. Na drugie miejsce ciężko zapraco-

wały panie z KGW w Gulzowie, których palma 
była co prawda znacznie niższa od zwycięzcy, 
ale za to jakże bogato zdobiona! Tradycyjne 
kwiaty z bibuły tworzyły kilka „pięter”, z których 
każde kolejne stanowiło przedstawienie inne-
go gatunku. Ta palma wymagała od swoich 
twórców wyjątkowego nakładu pracy. Decyzją 
Jury na trzecim miejscu znaleźli się wszyscy po-
zostali uczestnicy konkursu, ponieważ każda z 
ocenianych palm była niezwykła (choćby palma 
KGW „Mokrusianki” z uroczym zajączkiem na 
szczycie) i pięknie wykonana ( idealne ułoże-
nie kwiatów z bibuły i żywej zieleni w palmie z 
sołectwa w Gieble, filigranowe i jednocześnie 
precyzyjnie wykonane kwiatuszki w palmie Ry-
czowianek, ogromny rozmiar tradycyjnej palmy 
Koniczynek, które odwołały się bezpośrednio 
do tradycyjnej konstrukcji palm wielkanocnych, 
oraz cudowna kompozycja z wrzosów w palmie 
z Kiełkowic).
Z dużą radością zaobserwowaliśmy również za-
interesowanie udziałem w konkursie na palmę 
wielkanocną wśród najmłodszych mieszkańców 

Naszej Gminy. Zaowocowało ono zgłoszeniami 
w kategorii dziecięcej i wzbudziło nadzieję na 
jeszcze większą chęć działania wśród najmłod-
szych w przyszłych konkursach i wydarzeniach.
Wyniki konkursu na najpiękniejszą palmę wiel-
kanocną- kategoria dziecięca:
I miejsce: Angelika Motyl
II miejsce: Maria Selejdak
III miejsce: Karol Kusiak

Wyniki konkursu na najpiękniejszą palmę wiel-
kanocną- kategoria dorośli:
NAGRODA SPECJALNA: Zespół Folklory-
styczny Wrzos z Ryczowa-Kolonii
I miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich w Ryczo-
wie „Perły Jury”
II miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich w Gulzo-
wie
III miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich w Mokru-
sie „Mokrusianki”, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Ryczowie Kolonii ,,Koniczynki- Ryczów Ko-
lonia”, Sołectwo Kiełkowice, Sołectwo Giebło, 
KGW Ryczowianki (Zespół Ryczowianki).
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Wielkanocna babkaKULTURA

Konkurs na babkę wielkanocną odbył się w naszej gminie po 
raz pierwszy, ale od razu wzbudził ogromne zainteresowanie 

i szeroki odzew ze strony wszystkich kół oraz zespołów. 
Babki dostarczone na konkurs cechowały się nie tylko doskona-
łym smakiem, ale i pięknym ustrojeniem, w niektórych przypad-

kach wręcz artystycznym. Wygrane baby były więc nie tylko 
pyszne, ale i piękne.

Pierwsze miejsce zdobyła babka, któ-
ra łączyła w sobie puszystość z kremo-
wością, z pozoru tradycyjna receptu-
ra ale z dodatkiem – jak się okazało 
– nieoczywistego…majonezu! Drugie 
miejsce to babka, która zdecydowa-
nie złamała stereotyp o babie wielka-
nocnej. Jej korzenny smak zachwycił 
degustatorów, przywodząc nieco na 
myśl piernik. Trzecie miejsce to już 

smak i zapach tradycji, wspomnienie 
z kuchni naszych babć i matek, babka 
piaskowa, ucierana, ale z przełama-
niem kakaowego spodu.
Wyniki konkursu na najlepszą babkę 
wielkanocną:
I miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich w 
Mokrusie „Mokrusianki”,
II miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich 
w Ryczowie Kolonii „Koniczynki- Ry-

czów Kolonia”,
III miejsce: KGW Ryczowianki (Zespół 
Ryczowianki)
IV miejsce: Sołectwo Kiełkowice, Ze-
spół Folklorystyczny Wrzos z Ryczowa-
-Kolonii, Koło Gospodyń Wiejskich w 
Ryczowie „Perły Jury”, Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Gulzowie
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
pomysłowość i zaangażowanie.
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Jarmark WielkanocnyKULTURA

W Niedzielę Palmową plac Piłsudskiego w Ogrodzieńcu 
stał się kulturalnym centrum Gminy Ogrodzieniec, a to za 
sprawą Jarmarku organizowanego pod patronatem Bur-
mistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anny Pilarczyk. Nowo-
ścią jarmarku była scena mobilna, zakupiona przez Gmi-
nę w ramach dofinansowania z LGD Perła Jury, na której 
mieszkańcy mogli podziwiać występy lokalnych zespołów 
- Seniorzy z Ogrodzieńca, Ryczowianki, Malwinki z Giebła. 
Podczas wydarzenia odbywała się także degustacja świą-
tecznych potraw oraz warsztaty bibułkarskie z zespołem 
Wrzos realizowane w ramach projektu Narodowego Cen-

trum Kultury. Na stoiskach nie zabrakło rękodzieła, upo-
minków, biżuterii, góralskich specjałów, miodu od miejsco-
wych pszczelarzy czy świątecznych wypieków. Ze swoimi 
wyrobami zaprezentowały się koła gospodyń wiejskich: 
Żelazne Śrubki z Żelazka, Koniczynki z Ryczowa Kolonii 
oraz Perły Jury z Ryczowa.
Najmłodsi uczestnicy wzięli udział w spotkaniu z Juraj-
skim Zającem. Wydarzenie zamknął występ Zespołu JURA 
BAND. Organizatorami Jarmarku byli: Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu, Przedsiębior-
stwo Komunalne Sp. z o.o. oraz Zamek Sp. z o.o.



14 gazetagazeta
OGRODZIENIECKA

1 stycznia 2023 - 50 lat 
ODZYSKANIA PRAW MIEJSKICH - OGRODZIENIEC 1973 - 2023

50
LAT

Z ŻYCIA GMINY
Joanna Piwowarczyk Sprzątanie gminy

W tegoroczny Dzień Ziemi, 24 kwietnia w naszej gminie odbyła się akcja sprzątania, pod 
patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Do udziału w przedsięwzięciu zaanga-
żowali się mieszkańcy, radni, sołtysi  pracownicy Urzędu i gminnych jednostek, uczniowie i 
grono pedagogiczne szkół, druhny i druhowie OSP. Celem inicjatywy jest nie tylko zachęcenie 
lokalnej społeczności do udziału w zbieraniu śmieci, ale również promocja postaw proekolo-
gicznych wśród naszych najmłodszych obywateli. Pamiętajmy - piękna, schludna i estetyczna 
Gmina przyniesie nam wiele satysfakcji i radości. Jest to nasza wizytówka i od nas samych w 
dużej mierze zależy jaka ona jest. Czysta gmina to przyjazna gmina i dla nas, i dla turystów.
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Gminne obchody
Święta Konstytucji 3 Maja

Z ŻYCIA GMINY
Joanna Piwowarczyk

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja to wyjątkowy dzień, który możemy wspólnie celebrować. 
W naszej Gminie uczciliśmy ten dzień razem z przedstawicielami władz samorządowych, gminnych 
jednostek organizacyjnych, szkół, spółek, jednostek straży pożarnej, policji, organizacji społecznych, 
zespołów artystycznych, orkiestr dętych oraz mieszkańców. Uroczystości zaszczyciła swą obecnością 
Poseł na Sejm RP Danuta Nowicka.

Uroczystość rozpoczęła od składa-
nia kwiatów i zapalenia zniczy pod 
pomnikami w Fugasówce, Lasku, 
Kiełkowicach i Ryczowie. O godzi-
nie 11.30 w kościele parafialnym w 
Ogrodzieńcu odprawiona została 
msza w intencji Ojczyzny. Po nabo-
żeństwie odbył się koncert patrio-

tyczny w wykonaniu Zespołu Echo, 
Seniorów z Ogrodzieńca, Sekcji wo-
kalnej UTW w Ogrodzieńcu, uczniów 
Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu 
– Izabeli Maciążek i Alexandry Kani. 
Po koncercie organizatorzy zaprosili 
uczestników uroczystości do prze-
marszu z flagą narodową na cmen-

tarz komunalny z udziałem pocztów 
sztandarowych jednostek OSP, władz 
samorządowych, delegacji jedno-
stek organizacyjnych i instytucji 
gminnych, orkiestr dętych i zespołu 
mażoretek Fantazja. Pod pomnikiem 
poległych złożono kwiaty i zapalono 
znicze.
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UROCZYSTY KONCERTZ ŻYCIA GMINY
Joanna Piwowarczyk

Po uroczystej mszy głos zabrała Anna 
Pilarczyk Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec.
Pierwszy, drugi i trzeci maja – to dla 
nas dni szczególne i ważne. Dni, w któ-
rych wspominamy wielkie wydarzenia 
historyczne i czcimy wartości dla nas 
największe. 231 lat temu Sejm Cztero-
letni uchwalił Konstytucję 3 maja. Była 
to pierwsza w Europie i druga na świe-
cie Konstytucja, która otworzyła Polsce 
drogę do suwerenności. Jej celem było 
stworzenie trwałego, sprawnego i pra-
worządnego organizmu państwowe-
go. Akt ten dawał nadzieję na lepszą 
przyszłość wielu pokoleniom Polaków. 
Dała też sygnał do zmian ustrojowych 
w Europie. To dzięki niej Polacy potrafili 
rozsądnie pokierować swoimi losami w 
najtrudniejszych chwilach naszej historii. 
Rok 2022 jest rokiem wyjątkowym, bo-
wiem to rok obchodów 95 rocznicy usta-
nowienia hymnu narodowego Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Ale rok 2022 przyniósł 

również niepokój o przyszłość Europy 
i Świata. Niezrozumiały akt agresji pu-
tinowskiej Rosji przeciwko suwerennej 
Ukrainie każe nam na nowo spojrzeć na 
nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo 
całej zjednoczonej Europy. To dla nas 
wyraźny znak, że wolność nie jest do-
brem danym raz na zawsze. Dziś Ukraina 
walczy o wartości uznawane przez wolny 
świat: o wolność obywateli, o swobodę 
samostanowiania państw, o demokrację 
i pokój na naszym kontynencie. W tych 
trudnych chwilach myślami jesteśmy 
wszędzie tam, gdzie toczy się zacięty bój 
o wszystkie te wartości. Bój również o na-
szą przyszłość. Dlatego w poczuciu mo-
ralnego obowiązku od początku agresji 
Polacy wspierają naszych przyjaciół z 
Ukrainy. W pomoc czynnie zaangażowali 
się nasi mieszkańcy oferując uchodźcom 
dach nad głową czy organizując zbiórki 
darów dla regionów dotkniętych wojną. 
Za to zaangażowanie wszystkim z całego 
serca dziękuję.

Święto majowe to okazja do refleksji nad 
narodowymi symbolami. Gdy wymienia-
my fundamenty naszej, narodowej toż-
samości z dumą myślimy i patrzymy na 
powiewającą biało-czerwoną flagę. To 
ona towarzyszy nam przy okazji najważ-
niejszych wydarzeń. Krzepi, podtrzymuje 
na duchu – jest dowodem przynależno-
ści do wspólnoty i symbolem naszej su-
werenności.
Pani Burmistrz podziękowała mieszkań-
com oraz jednostkom i organizacjom 
gminnym za udział  w uroczystości i 
życzyła wszystkim miłego świętowania. 
W drugiej części uroczystości odbył się 
koncert pieśni patriotycznej, podczas 
którego wystąpiły nasze lokalne ze-
społy: sekcja wokalno-muzyczna UTW, 
zespół Echo i Seniorzy z Ogrodzieńca 
oraz Alexandra Kania i Izabela Maciążek 
– uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Ogrodzieńcu. Na zakończenie koncertu 
wszyscy zostali zaproszeni do wspólne-
go zaśpiewania „Mazurka 3 maja”.
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Serdeczne podziękowania za organizację i uświetnienie 
Gminnych Obchodów Święta Konstytucji 3 Maja dla:

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu,

Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP i Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z pocztami sztandarowymi z terenu 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec,

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu,

Przedsiębiorstwa Komunalnego Ogrodzieniec.
Dziękujemy księdzu proboszczowi parafii Ogrodzieniec Jackowi Furtakowi za odprawienie Mszy św. w intencji Ojczyzny 

oraz Orkiestrze Dętej OSP Giebło, Orkiestrze Dętej OSP Ryczów, Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Ogrodzieniec, Zespołowi 
Mażoretek „Fantazja”, Zespołowi Echo, Seniorom z Ogrodzieńca, sekcji wokalnej UTW,  

uczennicom Szkoły Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu Alexandrze Kani i Izabeli Maciążek za uświetnienie wydarzenia.

Dziękujemy Mieszkańcom na czele z Radnymi i Sołtysami oraz delegacjom:
Szkoły Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu z dyrektorem Katarzyną Romańską-Bujak oraz Samorządem Uczniowskim  

z opiekunem Małgorzatą Michalską

Szkoły Podstawowej w Ryczowie z dyrektorem Justyną Zielińską

Szkoły Podstawowej w Gieble z dyrektorem Ewą Rudnicką

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu z dyrektorem Karoliną Matuszewską

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z dyrektorem Anną Lipką

Ośrodka Pomocy Społecznej z dyrektorem Dorotą Słodek

Urzędu Miasta i Gminy

Zespołu Ryczowianki

KGW Perły Jury

Jednostek OSP za uczestnictwo w obchodach i złożenie kwiatów.

Sekretarz Miasta i Gminy
Radna Powiatu Zawierciańskiego

Maria Milejska

Burmistrz
Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Anna Pilarczyk

W imieniu Radnych
Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Ogrodzieńcu
Małgorzata Janoska
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Gminny Dzień StrażakaOSP
Joanna Piwowarczyk

W sobotę, 14 maja na Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu odbyły się gminne ob-
chody Dnia Strażaka z udziałem wszystkich jednostek OSP oraz zaproszonych gości.

Uroczystości rozpoczął przemarsz 
kompanii z Placu Jurajskiego w Po-
dzamczu na zamek, gdzie odprawio-
na została msza polowa w intencji 
strażaków. Po nabożeństwie hymnem 
państwowym rozpoczęto część oficjal-
ną, w której Burmistrz Miasta i Gminy 
Anna Pilarczyk powitała uczestników 
uroczystości i złożyła gratulacje wraz 
z podziękowaniami wszystkim stra-
żakom za ich trudną służbę. Ważnym 
punktem obchodów było wręczenie 
odznaczeń i wyróżnień za zasługi dla 
pożarnictwa. W drugiej części odbył 
się koncert Orkiestr Dętych z OSP 
Giebło i OSP Ryczów oraz pokaz stra-
żacki wykonany przez OSP Ciągowice. 
Dodatkową atrakcją był ekspozycja 
Ogrodzienieckiego Muzeum Pożarnic-
twa Zdzisława i Konrada Wojdasów. 

Odznaczeniami strażackimi uhonoro-
wani zostali:
Brązowy medal „Za zasługi dla pożar-
nictwa” Beata Roch OSP Ryczów, Ar-
kadiusz Roch OSP Ryczów.
Odznaka „Strażak wzorowy”: Sabrina 
Kotnis OSP Giebło
Srebrny medal „Za zasługi dla pożar-
nictwa”:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu w Ogrodzieńcu
„Zamek” Sp. z o.o.
Odznaka „Za zasługi dla pożarnictwa 
gminy Ogrodzieniec”: Michał Półko-
szek OSP Ryczów, Kazimiera Żak OSP 
Ryczów, Andrzej Graboś OSP Kiełko-
wice, Iwona Rajca OSP Kiełkowice, 
Janusz Cholewa OSP Ogrodzieniec, 
Mieczysław Skręt Wiceprezes Zarzą-
du Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w 
Zawierciu, Henryk Mogieła – Przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Zawierciu, Jan 
Pająk – Wiceprezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Zawierciu, Mar-
ta Ross – Pracownik UMIG, Waldemar 
Andzel – Wiceprezes Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP w Katowi-
cach, Marcin Kozik – Radny Sejmiku 
Województwa Śląskiego.
Odznaka „ZA WYSŁUGĘ LAT”: 50 lat 
Zenon Waksmański, 35 lat - Andrzej 
Żak, Jarosław Gruca, 25 lat -Adam Mi-
śkiewicz, Mateusz Lech, 20 lat Adam 
Piątek, 15 lat - Bogusław Gruca, Woj-
ciech Kuźniak, Piotr Kuźniak.
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W piątek, 27 maja odbyło się uroczyste 
otwarcie mieszkania chronionego wspiera-
nego  zlokalizowanego przy ul. E. Orzeszko-
wej 13/1 w Ogrodzieńcu oraz odwiedziny w 
placówkach Senior + (Dzienny Dom Senior+ 
w Mokrusie i Klub Senior+ w Ogrodzieńcu) z 
okazji 1 rocznicy funkcjonowania placówek z 
udziałem Dyrektora Wydziału Rodziny i Poli-
tyki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego Marcina Chroszcza oraz przedstawicie-
li władz gminy Ogrodzieniec: Marii Milejskiej 
Sekretarza Miasta i Gminy, Zbigniewa Fa-
biańczyka Zastępcy Przewodniczącego Rady 
Miejskiej, Doroty Słodek Dyrektora Ośrodka 
Pomocy Społecznej i pracowników OPS.  
Mieszkanie współfinansowane w kwocie 
80.000,00 zł ze środków Śląskiego Urzę-
du Wojewódzkiego, przeznaczone jest dla 
3 osób ze znacznym stopniem niepełno-
sprawności lub stopniem umiarkowanym, w 
odniesieniu do których orzeczono chorobę 
psychiczną, upośledzenie umysłowe, cało-
ściowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję 
oraz niewidomych. Celem pobytu powyższej 
grupy osób w mieszkaniu chronionym jest 
w szczególności poprawa funkcjonowania w 

Otwarcie mieszkania chronionego

Roczek w placówkach Senior+

INFORMACJE
Joanna Piwowarczyk

życiu codziennym przy dążeniu do 
usamodzielnienia pod opieką spe-
cjalistów, a także przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu poprzez 
aktywizację i integrację ze społecz-
nością lokalną.

Dzienny Dom Senior+ w Mokrusie i Klub Senior+ w Ogrodzieńcu obchodzą pierwszy rok funkcjonowania. Seniorzy 
z obu placówek powitali odwiedzajacych ich gości śpiewem i własnoręcznie przygotowanymi smakołykami. Był tort i 
życzenia kolejnych lat w zdrowiu i pomyślności.
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Delegacja z Japonii w Ogrodzieńcu

Dzień Samorządu Terytorialnego 

Joanna Piwowarczyk

WYDARZENIA

W dniu 24 maja w naszej gmi-
nie gościła delegacja pre-
fektury Gifu z Japonii wraz z 
przedstawicielami Urzędu Mar-
szałkowskiego w Katowicach. 
W urzędzie delegację przyjęła 

Burmistrz Miasta i Gminy Anna 
Pilarczyk, która zaprezentowała 
film promocyjny i opowiedziała 
gościom o naszej gminie. Po 
spotkaniu w urzędzie delegacja 
zwiedziła gród na Górze Birów 

oraz Zamek Ogrodzieniecki w 
Podzamczu. Wizyta ma na celu 
rozwój współpracy regionalnej 
Województwa Śląskiego i pre-
fektury Gifu wraz z poszczegól-
nymi gminami.

Na zaproszenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej An-
drzeja Dudy Anna Pilarczyk Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec wzięła udział w uroczystości z okazji Dnia 
Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 27 maja 
2022r. o godz. 11.00 w Rezydencji Prezydenta RP Bel-
weder.
Prezydent RP wręczył ordery i odznaczenia państwowe 
osobom zasłużonym w działalności na rzecz rozwoju te-
rytorialnego. 

Andrzej Duda wskazywał, że w tej chwili zdajemy egza-
min z naszego człowieczeństwa, z naszego sąsiedztwa, 
a także funkcjonowania reguł demokracji. – I za to Pań-
stwu ogromnie dziękuję, za to że umieliście wykorzystać 
wszystkie swoje doświadczenia, obok serca, które ma-
cie, żeby pomóc w tej niezwykle trudnej sytuacji, w tej 
próbie dziejowej, jakiej Polska i Polacy zostali poddani 
– mówił.
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Dzień Mamy i Taty na skwerzeWYDARZENIA

Piękne, słoneczne popołudnie 26 maja 
na skwerze przy placu Wolności i moc 
atrakcji oraz występy artystyczne, pod-
czas których zaprezentowali się nasi lokal-
ni artyści: Zespół Echo, Seniorzy, Sekcja 
wokalna i Sekcja Literacka UTW, Zespół 
Mażoretek „Fantazja” oraz uczniowie 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Wśród 
licznych atrakcji były: mobilny plac za-
baw, zamek dmuchany, wata cukrowa, 
popcorn, malowanie twarzy, biblioteczna 
loteria książkowa. Tym wydarzeniem zain-
augurowany został Gminny Dzień Dziec-
ka. 

Wydarzenie zorganizowane przez Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Ogrodzieńcu, Szkołę Podstawową w 
Ogrodzieńcu, Przedsiębiorstwo Komu-
nalne Ogrodzieniec Sp. z o.o. i Miejsko-
-Gminną Bibliotekę Publiczną w Ogro-
dzieńcu.
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Piknik odpustowy w RyczowieWYDARZENIA

Wracamy do tradycji - pod takim hasłem odbyło się w 
sołectwie Ryczów wydarzenie pod patronatem Burmi-
strza Miasta i Gminy Ogrodzieniec. W niedzielę, 29 maja 
w ramach odpustu parafialnego zorganizowana została 
zabawa taneczna na placu przy budynku remizy OSP w 
Ryczowie. W programie zaprezentowała się miejscowa 
Orkiestra Dęta, wystąpił zespół muzyczny. Dla dzieci i 
dorosłych zorganizowano wiele atrakcji: mobilny plac 
zabaw, wata cukrowa, popcorn, dmuchany zamek, ma-
lowanie twarzy, bańki mydlane oraz warsztaty kulinarne 
połączone z degustacją miejscowych specjałów. Wyda-

rzeniu towarzyszyły stanowiska edukacyjno-zabawowe 
„Kulturalnie przez świat”, symbolizujące wybrane kraje 
- Meksyk, USA, Grecja i Włochy. W tym dniu w Ryczowie 
było odpustowo, kolorowo, bajecznie, światowo, mu-
zycznie, smacznie i przede wszystkim integracyjnie.
W organizację wydarzenia włączyło się wiele osób i in-
stytucji wspieranych przez Gminę Ogrodzieniec, m.in.: 
radne, sołtysi, rady sołeckie, orkiestra dęta, zespół Ry-
czowianki, KGW Perły Jury, jednostka OSP Ryczów oraz 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu i Przedsię-
biorstwo Komunalne Ogrodzieniec.



26 gazetagazeta
OGRODZIENIECKA

1 stycznia 2023 - 50 lat 
ODZYSKANIA PRAW MIEJSKICH - OGRODZIENIEC 1973 - 2023

50
LAT

KULTURA Realizujemy projekt 
EtnoPolska 2022

Strażackie odznaczenieWystęp orkiestry

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu realizuje projekt pn. „Powrót do ryczowskich korzeni – uchronić trady-
cję od zapomnienia” w ramach tegorocznej edycji - EtnoPolska 2022. Założeniem projektu jest zorganizowanie 
cyklu bezpłatnych zajęć edukacyjno-animacyjnych, podczas których uczestnicy poznają tradycje i zwyczaje ludo-
we związane z historią naszego terenu. Zrealizowaliśmy już warsztaty wykonywania palm,  bibułkarskie, warszta-
ty z wykonywania medalionów patriotycznych, warsztaty z darcia pierza, warsztaty z wykonywania zakładek do 
książek.

W dniu 29 kwietnia Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Katowicach gościła w Szkole Podstawowej w Ogro-
dzieńcu. Spotkanie zorganizowane we współpracy z Miej-
sko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu 
miało charakter edukacyjny. Młodzież wysłuchała koncer-
tu, składającego się z utworów muzyki popularnej połączo-
nego z prelekcją na temat poszczególnych instrumentów i 
ich rolą w orkiestrze. 
Zajęcia zostały bardzo dobrze przyjęte przez uczestników. 
Pozwoliły zdobyć nową wiedzę, ale i również spędzić czas 
w miłej atmosferze. Zainteresowane osoby zapraszamy do 
rozpoczęcia nauki gry na instrumentach dętych. Zajęcia 
są bezpłatne i odbywają się w Domu Kultury w czwartki 
(16.00-20.00) i soboty 9.00-12.00). Tel. 32 6732044.

Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” dla Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu. W 
dniu 14 maja podczas obchodów Gminnego Dnia Stra-
żaka dyrektor MGOKiS Karolina Matuszewska odebrała 
medal nadany przez Związek Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP Prezydium zarządu Oddziału Województwa 
Śląskiego. 
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KULTURA Srebro dla Fantazji na Mistrzostwach Polski
Marta Bejgier-Karcz

Ostatni weekend maja przyniósł mnóstwo emocji, a to za sprawą Zespołu Mażoretek „Fanta-
zja”, które uczestniczyły w Mistrzostwach Polski Mażoretek Juniorek i Seniorek Będzin 2022 
organizowanych przez Związek Sportowy Mażoretek.

Była to główna impreza poprzedzona eliminacjami, 
w których to również wziął udział nasz zespół. Elimi-
nacje okręgu południowo – zachodniego odbyły się 
7-8 maja br. w Kuźni Raciborskiej, gdzie „Fantazja” 
wywalczyła I vice mistrza okręgu południowo – za-
chodniego  w kategorii mix formacje seniorki układ 
sceniczny pod tytułem „TROPICAL COCTAILS”. 
Trudność elementów choreograficznych, oryginalny 
strój i rytmiczne osadzenie w muzyce ujęły wymaga-
jące jury. Pozostałe układy choć nie zajęły podmium 
uzyskały nominacje do najważniejszej w sezonie ma-
żoretkowym imprezie. 

Podczas trzydniowych zmagań Zespół zaprezentował 
następujące układy:
- 2x solo baton seniorki Kinga Machelska
- formacja juniorki układ sceniczny do choreografii 
   pt.”TIME FOR TEA”
- formacja seniorki układ sceniczny do choreografii 
   pt.”PAPER CITY”
- mix formacja seniorki do choreografii 
  pt.”TROPICAL COCTAILS”.
Nasze dziewczęta zdobyły tytuł I vice Mistrza Polski 
w kategorii mix układ sceniczny seniorki. Sędziowie 
kolejny raz docenili między innymi trudność choreo-

grafii, pomysłowość, energię. 
Jak podkreślają same dziewczyny ten medal jest 
zwieńczeniem ciężkich godzin treningów i poświę-
ceń, a także izolacji spowodowanej pandemią koro-
nawirusa. 
Warto również dodać, że w tym roku Zespół zapre-
zentował trzy duże nowe układy w całości stworzone 
przez panią choreograf ze Słowacji Zuzanę Kopkaso-
vą dopełnione nowo zakupionymi strojami. Jesteśmy 
dumni z całego Zespołu! Gratulujemy ducha walki i 
zaangażowania! Niech ten i przyszłe sezony przyniosą 
medale i nagrody.
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Dorota Słodek

KLUB SENIOR+
Dla Seniora

Warsztaty patchworkowe w Domach Senior + 
oraz Klubie Senior +

Wiosenne promienie 
słońca dotarły do 
uczestników z Placówek 
Senior+.
Uczestnicy Dziennego Domu Senior+ 
w Ogrodzieńcu spędzają aktywnie 
czas realizując dzienne plany pracy. 
Promienie słońca zachęcają do zajęć 
integracyjnych na świeżym powietrzu.  
Poza wspólnym pieczeniem kiełba-
sek, śpiewaniem, korzystaniem z gier 
zespołowych, seniorzy bardzo chętnie 
wymieniają się doświadczeniami  oraz 
planują nowe wspólne działania.

Za nami pierwsze zajęcia z nowej techniki – Patchwork, czyli coś z niczego. Podczas zajęć uczestniczki poznały róż-
ne techniki szycia, zasady doboru materiałów. W oparciu o wiedzę pozyskaną na zajęciach i przy wsparciu osoby 
prowadzącej pani Joanny Machowskiej powstały małe dzieła sztuki – podkładki. Seniorki wykazały się ogromnym 
talentem, zaangażowaniem i determinacją w dążeniu do celu. Powstałe prace będą przypominać wspólnie spędzo-
ne chwile lub mogą być podarunkiem dla kogoś bliskiego
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Dorota Słodek

SENIORZY

Seniorzy na Krępie

Seniorzy na wycieczce
W dniu 23 maja seniorzy z Placówek Senior + z terenu gminy Ogrodzieniec 
wzięli udział w całodniowej wyciecze do Częstochowy i okolic. 

Muzyczne otwarcie sezonu na Krępie  
z Zespołem Seniorzy z Ogrodzieńca. 

Początkiem wycieczki był 
przyjazd do Leśniowa. Pod 
okiem przewodnika pana 
Jarosława Wesołowskiego 
uczestnicy zwiedzili Sanktu-
arium Matki Bożej Leśniow-
skiej Patronki Rodzin – po-
łożone w parku obok źródła 
Leśniówki, które wytrysnęło 
cudownie dzięki Patronce 
Sanktuarium. Program wy-
cieczki przewidywał rów-
nież zwiedzanie Pałacu Ra-

czyńskich w Złotym Potoku, 
Sanktuarium ojca Pio na 
Przeprośnej Górce, zabytki 
Częstochowy z Jasną Górą 
oraz Pustelnię Ducha Świę-
tego. Wycieczka okazała 
się strzałem w dziesiątkę, 
dopisała pogoda i do-
bre nastroje uczestników. 
Wszyscy byli szczęśliwi, że 
mogli odwiedzić te cieka-
we miejsca i wspólnie spę-
dzić ze sobą czas.
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SP OGRODZIENIEC Młodzi z pasją

Szymon SmokMałgorzata Michalska

 „ (...) Dziadek zamilkł. Twarz miał mokrą od łez. Szlochał. 

 - Bałem się. Tak bardzo się bałem o twoją babcię Bronię, o małego Fran-
ka, twojego dziadka, o Wandzię i Stasia. Milczałem. Nie wolno nam było mó-
wić o tym, co zdarzyło się wiosną 1940 roku w Katyniu. (...) Przez tyle lat milcza-
łem. Czuję się tak, jakbym to ja przygniatał te nieszczęsne mogiły kamieniami 
swojego strachu. Tego nie mogę sobie wybaczyć. Tego nie da się wybaczyć!

 Ująłem jego drżącą dłoń i... ucałowałem. To wyznanie musiało być dla 
niego bardzo trudne. (...) Moj pradziadek był kolejną ofiarą totalitarnego sys-
temu, który zbudował swoją potęgę na kłamstwie i zastraszaniu, systemu, który 
mordował, prześladował i miażdżył ludzi w majestacie prawa. Dopiero 7 marca 
1989 roku władze polskie oficjalnie przyznały, że zbrodni w Katyniu dokonali 
Rosjanie. Pięćdziesiąt lat hańby, w którą wpisały się także losy mojego dziadka 
Teofila. 

- Nie martw się dziadku. Ja nie będę milczał! „*
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Opowiadanie „Strach jak kamienie 
...” zapewniło Szymonowi Smokowi, 
uczniowi klasy VIII a SP nr 1 w Ogro-
dzieńcu, miejsce w finale  XIII Woje-
wódzkiego Konkursu Historyczno-Li-
terackiego: Prawda i kłamstwo o 
Katyniu. Uroczysta gala podsumowu-
jąca tegoroczny konkurs odbyła się 8 
kwietnia 2022 r. w sali studia koncerto-
wego Radia Katowice. Szymonowi to-
warzyszyli dumni z sukcesu syna pań-
stwo Dagmara i Grzegorz Smokowie 
oraz dumna z sukcesu ucznia pani dy-

rektor Katarzyna Romańska-Bujak.
Szymon jest otwartym na nowe wy-
zwania i doświadczenia nastolatkiem, 
który z zaangażowaniem realizuje 
swoje pasje, wśród których na pierw-
szym miejscu wymienia fascynację 
historią Polski oraz muzykę, która od 
lat jest bardzo ważną cżęścią jego ży-
cia.  Ale Szymon spełnia się także jako 
zawodnik szkolnej drużyny piłkarskiej, 
aktywny przedstawiciel samorządu 
uczniowskiego, przyjaciel.  Zapytany o 
swoje motto życiowe przytoczył słowa 

bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego: „Od 
siebie trzeba wymagać najwięcej”. 
Jako nauczycielka Szymona potwier-
dzam: Szymon jako uczeń, kolega, na-
stolatek - konsekwentnie kieruję się tą 
nauką.  

*Opowiadanie Szymona zostanie opu-
blikowane w książce, której premiera 
odbędzie się podczas XIII Zaduszek 
Katyńskich, organizowanych przez pa-
nią europoseł Jadwigę Wiśniewską. 
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Hiszpańskie  eduwakacje,
czyli jak połączyć przyjemne z pożytecznym

ERASMUS+
Koordynatorzy projektu Erasmus+

Pobyt uczniów w Gandii w Hiszpanii w ramach mobilności grupowej uczniów

,,Im więcej zabawy, tym więcej nauki” - mawiał Glen Doman. Przekonali się   o tym uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu, którzy przeżyli  swoją  pierwszą europejską przygodę. 
Grupa 12 uczniów wraz z trzema nauczycielkami języka angielskiego spędziła  kilka niezwykłych 
dni na nauce razem ze swoimi rówieśnikami w szkole partnerskiej w Hiszpanii.

PIERWSZE KOTY ZA PŁOTY 
Pierwszego dnia pobytu w Gandii zostaliśmy powitani w hotelu przez uczniów i rodziców partnerskiej szkoły. Rodzice 
przygotowali dla nas prawdziwe przyjęcie z hiszpańskimi smakołykami! Dla uczniów obu szkół był to długo wyczekiwany 
moment, aby się w końcu spotkać i porozmawiać.

HEAL THE WORLD! MAKE IT A BETTER PLACE...
Kolejne dni spędzaliśmy w szkole na wspólnych zajęciach, podczas których przełamywaliśmy bariery językowe i dosko-
naliliśmy komunikację w języku angielskim. Uczyliśmy się również tolerancji i otwartości na inne kultury oraz współpracy 
w grupie międzynarodowej. Ani na krok nie opuszczał nas dobry humor.

LA VIDA IS BELLA
 Popołudnia spędzaliśmy na plaży w Gandii, braliśmy udział    w zajęciach sportowych w szkole, zwiedzaliśmy  miasto oraz 
spędzaliśmy czas  z rodzinami naszych hiszpańskich kolegów. Jednym słowem: MANIANA! Czyż życie nie jest piękne?

ZŁOTA RYBKA Z WALENCJI
Wybraliśmy się również na wycieczkę do oceanarium w Walencji. Jest to największe akwarium w Europie, w którym obej-
rzeliśmy ekosystemy wodne  z całego świata oraz wzięliśmy udział w warsztatach przyrodniczych w języku angielskim. Na 
koniec zachwycaliśmy się pokazem delfinów - złota rybka spełniła nasze kolejne życzenie.

DO ZOBACZENIA!  ADIOS!
Ostatniego dnia  pobytu zostaliśmy zaproszeni do Ratusza na spotkanie z lokalnymi władzami miasta Gandii. Był to 
pierwszy wyjazd uczniów naszej szkoły w ramach projektu Erasmus+ i jednocześnie wielka europejska przygoda!  Z nie-
cierpliwością oczekujemy odwiedzin naszych przyjaciół z Hiszpanii.
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A oto wspomnienia uczniów:

„Była to świetna przygoda i cieszę się, że mogłam rozwijać naukę języka angielskiego.” Maja
„Wrażenia z pobytu są piękne- nic dodać, nic ująć. Bardzo dużo zwiedziłam, najciekawsze zabytki i miejsca w 
Gandii.”Emilia
„Pobyt w Hiszpanii bardzo mi się podobał. W szkole uczniowie mają ze sobą i z nauczycielami lepszy kontakt. 
Spodobało mi się u nich w szkole również to, że nie używają telefonów.” Magda
„Dużo przygód, dużo nowych znajomych. Wyjazd poprawił mi humor. Gdybym mogła, pojechałabym tam 
jeszcze raz.” Wiktoria
„Wyjazd do Hiszpanii był  bardzo edukacyjny i pełen wrażeń . Wycieczki, nowe znajomości oraz możliwość 
głębszego poznania kultury i języka angielskiego to coś, co na pewno każdemu polecam. Krótko mówiąc, nie 
było czasu na nudę”. Milena

W Hiszpanii było pięknie. Uczucie, które mi towarzyszyło, to radość. Ludzie tam mieli bardzo pozytywną ener-
gię.” Natalia

„Podczas pobytu w Hiszpanii często padał deszcz, jednak pogoda nam nie przeszkodziła, ponieważ każdy 
dzień był wypełniony ciekawymi atrakcjami. Poznałam wielu nowych przyjaciół.” Kinga

„Najbardziej podobało mi się oceanarium, ponieważ widziałem tam rekiny i egzotyczne ptaki.” Franek
„Z wyjazdu najbardziej podobały mi się wycieczka do oceanarium i szkoła w Hiszpanii. Wyjazd był fantastycz-
ny.” Ewa

„Najlepiej wspominam ich szkołę, ponieważ była bardzo wielka i piękna. Często graliśmy na boisku w piłkę 
nożną, siatkówkę i koszykówkę. Ludzie byli bardzo sympatyczni.” Igor.
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Konferencja podsumowująca 
projekt OKNO NA EUROPĘ w 
ramach programu ERASAMUS

Supermoc książek w domu

28 kwietnia w naszej szkole od-
była się konferencja, na której 
zaprezentowaliśmy rezultaty 
wypracowane podczas realizacji 
projektu „Okno na Europę” w 
ramach programu Erasmus+.

34 uczniów i 5 nauczycieli wzięło 
udział w projekcie w latach 2020-
2022, w tym 11 uczniów i 3 nauczycieli 
w mobilności. Cała społeczność szkol-
na i lokalna miała okazję zapoznać się 
z materiałami przygotowanymi przez 
uczestników projektu. Młodzież za-
prezentowała film dokumentujący 
działania projektowe, mobilność i po-
byt w gminie partnerskiej w Spisskim 
Podhradiu na Słowacji. Prezentacja 
dotyczyła projektów językowych, in-
formatycznych, ekologicznych i hi-
storycznych przygotowanych przez 
uczniów. Wykonane prace udostęp-
nione zostały na platformie TwinSpa-
ce. W filmie pokazane zostały również 
miasta partnerskie, zabytki, szkoły, 
ciekawe miejsca oraz rezultaty i korzy-
ści płynące z udziału w projekcie i po-
dobnych inicjatywach europejskich. 
Uczestnicy projektu opowiedzieli 
całej społeczności szkolnej i lokalnej 
o swoich wrażeniach związanych z 
projektem oraz zachęcili swoich ko-
legów do udziału w wymianach mię-
dzynarodowych. Poprzez prezentację 
wszystkich swoich działań w mediach 
społecznościowych (na stronach szkół 
partnerskich, gminy Ogrodzieniec i 
na Facebooku) oraz platformie Twin-
Space dzieliliśmy się z uczniami i na-

Grażyna Kowalska

uczycielami naszymi doświadczeniami 
z pobytu w szkołach partnerskich. Zo-
stał opracowany wspólny innowacyjny 
program nauczania języka angielskie-
go. Dzięki temu również rodzice i inni 
mieszkańcy gminy mogli zobaczyć, jak 
wyglądało przedsięwzięcie i jakie ko-
rzyści z jego realizacji osiągnęły obie 
szkoły partnerskie. Nauczyciele zyskali 
nowe doświadczenia, podnieśli swoje 
kompetencje, jakość pracy i różnorod-
ność metod nauczania. Powstała tak-
że gazetka szkolna w wersji językowej 
polskiej, angielskiej i słowackiej. Pro-
pagowaliśmy w niej idee wymiany za-
granicznej uczniów i korzyści z udzia-
łu w projekcie. Poprzez pokazanie 
działań proeuropejskich na poziomie 
szkolnym zmotywowaliśmy również 

osoby w innej kategorii wiekowej do 
brania udziału w mobilnościach i ko-
rzystaniu z funduszy europejskich w 
celu rozwoju, podnoszenia świado-
mości europejskiej, promowania re-
gionów w Europie oraz zdobywania 
nowych doświadczeń i umiejętności. 
Powyższe działania w dużym stop-
niu zachęciły organizacje oraz grupy 
formalne i nieformalne działające na 
naszym terenie, do korzystania z moż-
liwości wymiany międzynarodowej i 
zdobycia doświadczenia. Pozwoli im 
to także rozwijać kompetencje pod-
stawowe i kluczowe, a w szczególno-
ści porozumiewania się językiem an-
gielskim.

Zespół projektowy

Na początku maja odbyły się w naszej szkole spo-
tkania wychowawców klas z rodzicami. Wśród wielu 
omawianych spraw pojawiły się również zagadnienia 
dotyczące udziału szkoły w programie Ratownicy 
Czytelnictwa. Rodzice zapoznali się z akcjami pro-
mującymi czytelnictwo, uczestniczyli w webinarium 
i dyskusji. Jak czytać z dzieckiem? Jakie korzyści  
osiągają dzieci, którym rodzice czytają? To pytania, 
na które znaleźliśmy odpowiedź dzięki publikacjom 
i materiałom umieszczonym na stronie Fundacji Po-
wszechnego Czytania.
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Izabela Čakarević
Anna Półkoszek

Izabela Łypaczewska

Światowy Dzień Ziemi

Święto Konstytucji 3 Maja

Światowy Dzień Ziemi 22 kwietnia to 
okazja do zastanowienia się nad ak-
tualną sytuacją naszej planety. Wyda-
rzenie to ma na celu promocję ochro-
ny środowiska oraz szerzenie wiedzy 
ekologicznej. Co roku zwracamy uwa-
gę na inny problem związany ze śro-
dowiskiem i ekologią.
Hasło przewodnie w tym roku to: 
Zainwestuj w naszą planetę. Zwraca-
my uwagę na konieczność zmian w 
różnych obszarach działalności oraz 
wspólną odpowiedzialność - rządów, 
firm i obywateli.
Z okazji Dnia Ziemi uczniowie klasy 
VIII przygotowali przedstawienie pt. 
„W krainie Dżinów” oraz piosenki i 
plakaty o tematyce ekologicznej.

Z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszej szkole odbył się uroczysty apel. W uroczystości wzięli 
udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy z tej okazji założyli galowy strój i przypięli kokardy w barwach narodo-
wych. Aby zamanifestować swój patriotyzm, większość uczniów i przedszkolaków przybyła na apel z biało-czerwo-
nymi chorągiewkami.
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Katarzyna Podsiadło

Katarzyna Łachan

Z wizytą przygotowawczą 
w Barcelos

Nasze sukcesy

W naszej szkole trwają przygotowania 
do realizacji mobilności uczniów w ra-
mach programu Erasmus+. W związ-
ku z tym w dniach 26 – 27 kwietnia 
pani dyrektor Justyna Zielińska oraz 
anglistka pani Katarzyna Podsiadło 
udały się do szkoły partnerskiej Agru-
pamento De Escolas De Barcelos, by 
omówić cele oraz zadania w ramach 
realizowanego projektu „W kręgu 
kultury”. Miejscem docelowym było 
przepiękne miasto Barcelos w Por-
tugalii. Szkoła, do której udadzą się 
nasi uczniowie to bardzo nowoczesny, 
ogromny budynek. Uczęszcza do niej 
około 1700 uczniów, ma wiele skrzy-
deł przeznaczonych dla przedszkola, 
szkoły podstawowej oraz szkoły śred-
niej. Panują tam inne zasady a ucznio-
wie mają możliwość uczestniczenia 
w różnorodnych zajęciach praktycz-
nych  z robotyki czy informatyki, pod-
czas których samodzielnie składają 
komputery z komponentów. Szkoła 
posiada także wiele sal np. do ćwi-
czeń gimnastycznych, salę taneczną, 
salę do ćwiczeń siłowych oraz boiska 
sportowe. Byłyśmy pod ogromnym 
wrażeniem miejsca noclegu naszych 

uczniów, które znajduje się na wzgó-
rzu z przepięknym ogrodem, base-
nem oraz boiskiem do gry dla dzieci. 
Podczas spotkania z koordynatorem 
projektu Erasmus+ zostały omówio-
ne zasady współpracy i ustalono plan 
pobytu uczniów w Barcelos. To bę-

dzie niezapomniana wizyta, podczas 
której uczniowie nie tylko poznają 
portugalskich uczniów, poznają szko-
łę, ale będą miały również możliwość 
zwiedzenia wielu ciekawych miejsc 
i poznania historii koguta, który jest 
symbolem miasta.

Uczennica Szkoły Podstawowej w Ry-
czowie – Oliwia Luboń wzięła udział w 
Ogólnopolskim Strażackim Konkursie 
Plastycznym.  Zadanie polegało na 
wykonaniu dowolną techniką pracy 
plastycznej przedstawiającą pracę 
strażaków.  Konkurs miał charakter 
wieloetapowy. Praca Oliwii przeszła 
przez eliminacje gminne i została prze-
słana do kolejnego etapu. 12 kwietnia 
2022r. w Starostwie Powiatowym w 
Zawierciu ogłoszone zostały wyniki 
eliminacji powiatowych. Oliwia zajęła 
I miejsce w swojej grupie wiekowej kl. 
V-VIII i jej  praca została przekazana 
do eliminacji wojewódzkich. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy suk-
cesów w kolejnych etapach konkursu.
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Katarzyna Łachan

Iwona Możdżeń

Święto Konstytucji 3 Maja

Dzień Ziemi 

Z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia poświęcona tym 
wydarzeniom. Zaprezentowano krótką historię konstytucji i przypomniano uczniom ważniejsze fakty z historii Polski. 
Przedstawiciele poszczególnych klas przy dopingu pozostałych uczniów rozwiązywali test wiedzy, krzyżówkę i odpo-
wiadali na pytani dotyczące okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja jak i samej ustawy. Uczniowie uczestniczący 
w zmaganiach historycznych udowodnili, że posiadają szeroką wiedzę dotyczącą wydarzeń tego okresu, a zwycięska 
drużyna otrzymała oceny celujące z historii. Nie zabrakło także odświętnych strojów i wspólnego śpiewu pieśni pa-
triotycznych. Najmłodsi uczniowie wykonali plakaty, które stanowiły piękną dekorację naszej szkolnej uroczystości.

Dzień Ziemi to święto obchodzone na 
całym świecie 22 kwietnia. W tym waż-
nym dniu powinniśmy wszyscy, choć 
przez chwilę pomyśleć o planecie, na 
której żyjemy, planecie, która jak nigdy 
wcześniej potrzebuje naszej opieki i 
ochrony.
Dzień Ziemi uznany został za święto glo-
balne w 1990 roku, kiedy 200 milionów 
ludzi w 141 państwach zamanifestowało 
swoją solidarność z naszą planetą, co 
otworzyło drogę do Szczytu Ziemi ONZ 
w 1992 roku w Rio de Janeiro. Do dziś 
obchody te są bardzo dobrą okazją do 
promowania ekologicznych postaw, ale 
też uświadamiania problemów, które 
wiążą się ze zmianą klimatu.
Tegorocznym motywem przewodnim 
jest hasło „Zainwestuj w naszą planetę”.
W obchodach Dnia Ziemi w naszej 
szkole wzięły udział klasy 1-8. Święto 

rozpoczęliśmy od obejrzenia filmu edu-
kacyjnego „My jesteśmy zmianą. W kla-
sach, pod okiem opiekunów, uczniowie 
rozwiązywali zadania ekologiczne, re-
busy, wykreślanki, krzyżówki, kalambury. 
Uczniowie przygotowali też okrzyki eko-
logiczne i transparenty. Powstały prace, 
które potem można było oglądać na 
gazetce. Były wśród nich kolorowanki, 
projekt torby ekologicznej, list do Zie-
mi, lista rzeczy, które można zrobić dla 
Ziemi- oszczędzać wodę, energię elek-
tryczną, segregować dokładnie śmieci, 
nie kupować zbędnych rzeczy, stosować 
recykling. Takie działania trzeba podej-
mować na co dzień, a Dzień Ziemi to 
idealny moment, aby zacząć to robić.

Kolejnym punktem obchodów było 
wspólne sprzątanie wyznaczonych tere-
nów.
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PRZEDSZKOLE
Aneta Filosek Dzień Ziemi

22 kwietnia odbył się „Zielony Marsz” z okazji 
Światowego  Dnia Ziemi. Przedszkolaki przebrane 
w zielone stroje, wyposażone w różne rekwizyty 
tj. kwiaty, balony oraz transparenty z hasłami eko-
logicznymi przeszły ulicami w pobliżu przedszko-
la. Celem uroczystości było promowanie postaw 

ekologicznych w społeczeństwie, dostrzeganie 
związku człowieka z przyrodą oraz poszanowanie 
najbliższego otoczenia. Następnie najstarsze gru-
py przedszkolaków – Biedronki i Motylki przyłą-
czyły się do akcji wiosennego porządkowania te-
renu  wokół przedszkola.
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ŻŁOBEK Jurajskie Maluszki
W Gminnym Żłobku Jurajskie Maluszki każdy dzień jest 
wyjątkowy.  Podczas wielu zajęć ruchowych, eduka-
cyjnych i plastycznych dzieci nabywają różnych umie-
jętności, niezbędnych w ich dalszym funkcjonowaniu. 
Kreowanie postaw aktywnych, rozbudzanie ciekawości, 
spostrzegawczości oraz wrażliwości każdego z naszych 
małych podopiecznych to nadrzędne cele Żłobka Juraj-
skie Maluszki.

W tym miesiącu było wiosennie, patriotycznie, koloro-
wo. Dzieci kolorowały kwiatuszki i biedronki, bawiły się 
w piaskownicy, świętowały Dzień Ziemi, przynosiły do 
żłobka swoje ulubione zabawki, przygotowywały się do 
obchodzenia  Święta Flagi  i Święta Narodowego Trze-
ciego Maja. Zajęcia zdominowane białym i czerwonym 
kolorem zajęły Maluszkom cały tydzień.
Zapraszamy na fotorelację 
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BIBLIOTEKA
Anna Lipka

Zajęcia patriotyczne w bibliotece 
w Ogrodzieńcu

„Lekcja patriotyzmu” Zajęcia patriotyczne 
w filii bibliotecznej w Ryczowie

W dniu 29.04.2022r. w bibliotece odbyły się zajęcia patrio-
tyczne dla klasy 2a i 2b z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Ogrodzieńcu. Dzieci wysłuchały wiersza pt.: „Dzień majowy” 
oraz odpowiedziały na pytania dotyczące konstytucji i symboli 
narodowych. Nie zabrakło krzyżówki patriotycznej, rozsypanki 
słowno-graficznej oraz pracy plastycznej – wyklejania kulkami z 
białej i czerwonej bibuły konturów naszego kraju.

29.04.2022r. w filii bibliotecznej w Gieble odbyły się zajęcia 
pt. „Lekcja patriotyzmu”. Podczas zajęć dzieci dowiedziały 
się jakie święta narodowe obchodzimy z początkiem maja, 
czym jest patriotyzm oraz jakie są symbole naszego kraju. 
Dzieci chętnie przeczytały wiersze o Polsce. Nie zabrakło pra-
cy plastycznej, podczas której, uczestnicy metodą wydzieran-
ki wykleili mapy naszej Ojczyzny. Na zakończenie był słodki 
poczęstunek.

W dniu 27.05.2022 odbyły się zajęcia patriotyczne 
w filii bibliotecznej w Ryczowie.
Uczniowie z klas od 5 do 8 malowali symbole na-
rodowe farbami na płótnie malarskim w bibliotece. 
Serdecznie dziękujemy za udział w zajęciach i zapra-
szamy do odwiedzania naszej biblioteki!
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Darmowy dostęp do e-booków

Zajęcia dla dzieci w bibliotece

Zajęcia dla dzieci w filii w Gieble

Zapraszamy do Biblioteki osoby chcące uzyskać darmowy dostępu 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: wypozyczal-
nia@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.

W dniu 7.04.2022 roku Miejsko-Gminna Biblio-
teka Publiczna w Ogrodzieńcu zorganizowała 
Wielkanocne zajęcia dla klas 1a i 1b z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu. Za-
jęcia odbyły się w dwóch turach. Każda z klas 
odwiedziła naszą bibliotekę wraz z nauczyciel-
kami. Dzieci otrzymały papierowe pisanki, któ-
re malowały kredkami, pisakami oraz wyklejały 
plasteliną. Powstały piękne, kolorowe prace 
oraz papierowe króliczki (wycięte własnoręcz-
nie przez dzieci) ze słodką niespodzianką.

W dniu 14.04.2022 roku odbyły się 
zajęcia Wielkanocne w filii w Gieble. 
Podczas spotkania opowiedzieliśmy 
jakie Święta się zbliżają, jakie są trady-
cje oraz symbole Wielkanocy. Dzieci 
wysłuchały opowiadania pt. „Mary-
sia i wielkanocne jajka” N. Berkane, 
po czym wyruszyły na poszukiwanie 
wielkanocnych jajeczek metodą „ 
ciepło- zimno”. Następnie wykonały 
wielkanocnego zająca ze słodką nie-
spodzianką w środku oraz pisankę za 
pomocą kredek i plasteliny.
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Przedsiębiorstwo Komunalne
Ogrodzieniec Sp. z o.o.

Szczegółowa oferta na www.pkogrodzieniec.pl

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

tel. 32 67 32 081 
Kontakt w sprawie zamówień  usługi 733 777 235

e-mail: odpady@pkogrodzieniec.pl
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 

Zbiórka elektrośmieci

Nowy sprzęt
Dzięki wsparciu środków gminnych Przedsiębiorstwo Komu-
nalne zakupiło Hakowca IVECO - kolejny nowy sprzęt, który 
posłuży do bieżących prac w terenie.

Podsumowując zbiórkę elektrośmieci z Gminy Ogrodzie-
niec, która odbyła się w dniu 07.05.2022r. na Pl. Wolności. 
Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o. zebrało 
1,270 Mg zużytego sprzętu RTV AGD w zamian rozdaliśmy 
230 sztuk sadzonek kwiatów oraz krzewów.
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Warsztaty ekologiczne
Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec przeprowadzało edukacyjne warsztaty ekologiczne w Szkołach  
Podstawowych: Giebło, Ryczów i Ogrodzieniec oraz w przedszkolu w Ryczowie. Dzieci oraz młodzież zapoznali się 
z zasadami segregacji odpadów oraz brali czynny udział w warsztatach. Dziękujemy Dyrekcji oraz Gronu Pedago-
gicznemu za zaproszenie i możliwość przeprowadzenia edukacji najmłodszych mieszkańców Gminy Ogrodzieniec. 
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WIĘŹBY DACHOWEWIĘŹBY DACHOWE
TARCICATARCICA

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

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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MIEJSCE NA

Twoją
REKLAMĘ

ZAKŁAD POGRZEBOWY

C H A R O N
JAROSŁAW LIBERSKI – ADMINISTRATOR CMENTARZA W OGRODZIEŃCU

TEL. CAŁODOBOWY
602 106 837
32 67 32 451

OGRODZIENIEC, UL. PADEREWSKIEGO 4,
UL. CMENTARNA 2

NAGROBKI GRANITOWE
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Jesteśmy jednym z największych producentów arty-
kułów higienicznych w Polsce oraz w Europie Środko-
wo – Wschodniej. Społeczność Velvet CARE tworzy 
obecnie prawie 800 Pracowników zatrudnionych 
w biurze w Warszawie oraz w zakładzie produkcyjnym 
w Kluczach, w powiecie olkuskim, nieopodal Pustyni 
Błędowskiej. To co nas wyróżnia, to ponad 120 – letnia 
historia oraz intensywny rozwój na przestrzeni ostat-
nich lat.
Każdego dnia produkty Velvet CARE trafiają do pol-
skich domów – pod logiem marek takich jak Velvet, 
Classic czy Apsik, a także w postaci marek własnych 
naszych klientów (sieci handlowych). Marka Velvet to-
warzyszy im w codziennym życiu już od 1997 r. 
Od 2013 r. firma zrealizowała strategiczne inwestycje 
na skalę niespotykaną w naszej branży: zainstalowali-
śmy 9 linii przetwórczych, 2 maszyny papiernicze, zbu-
dowaliśmy 3 magazyny oraz zakupiliśmy czeską spółkę 
Moracell. A to jeszcze nie koniec …
Praca w Velvet CARE to przede wszystkim możliwo-
ści rozwoju i współpracy z wieloma ciekawymi ludźmi, 
ale także stabilizacja. Pracują u nas całe rodziny, nie-
kiedy z pokolenia na pokolenie. 
Pracownicy Velvet CARE zatrudniani są w oparciu 
o umowę o pracę, a poza atrakcyjnym wynagrodze-
niem zasadniczym otrzymują premie i  dodatki (an-
tyabsencyjny, za pracę w systemie 4-brygadowym, 
za pracę w nocy). Nasz zespół korzysta z różnorodnej 
oferty świadczeń pozapłacowych, m.in. dodatkowej 
opieki medycznej, dodatkowego ubezpieczenia na ży-
cie, a w ramach ZFŚS ze świadczeń okolicznościowych 
(np. mikołajki, święta, dzień dziecka) czy „wczasów 
pod  gruszą” (dofinansowanie wypoczynku letniego). 
Każdy Pracownik może korzystać ze wspólnie wytwarza-
nych produktów: w formie deputatu 2 razy w roku lub 
w formie zakupu w sklepiku pracowniczym po konku-
rencyjnych cenach raz na 2-3 miesiące. Dla aktywnych 
sportowo dofinansowujemy kartę Multisport oraz orga-
nizujemy rywalizacje sportowe z nagrodami.

Pracownicy mają wpływ na rozwój zespołu Velvet 
CARE. Dlatego uruchomiliśmy program poleceń 
pracowniczych. W Velvet CARE istotne jest ciągłe 
doskonalenie i  podnoszenie swoich kompetencji.  
Zapewniamy możliwość rozwoju naszym Pracownikom 
w ramach ścieżek kariery (w działach produkcyjnych, 
utrzymania ruchu i magazynach) oraz licznych kursów 
merytorycznych i podnoszących kwalifikacje niezbędne 
do wykonywania pracy (jak np. wózki widłowe, suwni-
ce, podesty ruchowe czy SEP).
Rozwój to jedna z naszych kluczowych wartości. 
W Velvet CARE odmieniana przez wszystkie przypad-
ki i formy. Nad rozwojem Pracowników pracujemy 
od pierwszych dni w firmie, kiedy przekazywana jest 
wiedza na temat firmy, bezpieczeństwa i higieny pra-
cy, z zakresu kontroli jakości, a następnie podstawo-
we informacje już na swoim stanowisku pracy. Każdy 
Pracownik, który chce i ma motywację by się rozwijać, 
ma możliwość poszerzania swoich kompetencji w ra-
mach kompleksowych projektów i wsparcia ze strony 
doświadczonych kolegów, przełożonych.
Obecnie szukamy osób do pracy na produkcji jako: 
Pracownik Linii Produkcyjnej w Dziale Przetwórstwa 
lub Operator Urządzeń Rozwłókniających w Dzia-
le Wytwórstwa. Osoby posiadające uprawnienia UDT 
do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych 
mogą rozwijać się jako Magazynierzy w jednym z 
dwóch Działów: Magazynie Wyrobów Gotowych oraz  
Magazynie Surowców. Za ciągłość produkcji odpowia-
da Utrzymanie Ruchu, stąd szukamy Mechaników i 
Automatyków. A dla osób kończących naukę mamy 
ofertę płatnych Staży w okresie wakacyjnym. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony  
www.velvetcare.com, gdzie znajdują się wszystkie 
nasze aktualne oferty pracy. Chętnie też udzielimy 

szczegółowych informacji odnośnie stanowisk pracy 
telefonicznie (661 333 866)  

lub mailowo (hr@velvetcare.com).
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NAUCZYCIEL 
NA MEDAL 
- PODZIĘKOWANIA

REKLAM
A

tel. 32 672 37 12
Zawiercie

ul. Paderewskiego 112 a

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

Serdeczne 
podziękowania 

Pani Burmistrz 
Annie Pilarczyk 

za sfinansowanie zakupu drzwi do sal 
lekcyjnych w Szkole Podstawowej 

Fundacji ,,Elementarz” 
w Podzamczu

składa 
dyrektor 

Małgorzata Szar

Drodzy Rodzice! Z całego serca dziękuję za nominację do 
prestiżowego plebiscytu organizowanego przez Dziennik 
Zachodni  „Nauczyciel na Medal”. Sama nominacja do 
tego konkursu była dla mnie ogromnym zaskoczeniem, 
wyróżnieniem i niesamowitą niespodzianką. Dziękuję ser-
decznie wszystkim, którzy wsparli mnie swoim głosem.
Głosy te pozwoliły mi zająć I miejsce w powiecie zawier-
ciańskim w kategorii Nauczyciel na Medal klas 0- III i dały 
mi jeszcze większą motywację do dalszego rozwijania wła-
snych kompetencji, abym mogła z każdym dniem lepiej 
pełnić swoją rolę. Wielka gala wręczenia nagród w Plebi-
scycie Edukacyjnym 2021 Dziennika Zachodniego odbyła 
się 25 marca w sali obrad sejmiku w Urzędzie Marszałkow-
skim. Były nagrody, podziękowania, gratulacje, dyplomy, 
ale największą nagrodą dla mnie jest Państwa zaufanie. 
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję!

Z poważaniem 
Elżbieta Błażkiewicz

Aplikacja mobilna 
- Gmina Ogrodzieniec

Zapraszamy do korzystania z aplikacji „Gmina Ogrodzie-
niec” dostępnej na telefony z systemami android i iOS. 
Prosta w obsłudze - zawsze dostępna i funkcjonalna

W aplikacji użytkownicy znajdą najważniejsze informa-
cje związane z Gminą Ogrodzieniec. 
Mieszkańcy w jednym miejscu znajdą informacje o urzędzie 
miasta, sołectwach jak innych podmiotach działających na 
terenie gminy jak na przykład przedsiębiorstwo komunalne.
Mieszkańcy znajdą również wszelkie informacje związane 
z gospodarką komunalną. Aplikacja przypomni o terminie 
odbioru odpadów komunalnych oraz pomoże w codziennej 
ich segregacji.
W aplikacji znajdą się również informacje o atrakcjach tury-
stycznych znajdujących się na terenie gminy.
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Studenci UDO na premierze 
książki Wiktora Niedzickiego!

UDO

Studenci z Uniwersytetu Dziecięce-
go w Ogrodzieńcu 9 kwietnia  byli na  
premierze „WIELKIEJ KSIĘGI  EKSPE-
RYMENTÓW i spotkali się  z Wikto-
rem Niedzickim
Każde z Naszych studentów oraz za-
proszeni przez nich koledzy dostali  
książki i autografy od Pana Wiktora. 
Popularyzator nauki pokazał naszym 
pociechom jak w prosty sposób moż-

na zgasić świeczkę dźwiękiem, co to 
jest nurek Kartezjusza, jak wyglądają 
wirujące balony a także zaczarowana 
piłeczka. A to tylko kilka doświadczeń 
z prawie stu, które można wykonać w 
domu z Wielką Księgą Eksperymen-
tów.
Kolejny wykłady;  
28.05.2022  „Małe jest wielkie. O 

małych rzeczach, które zmieniły 
świat”  red. Radek Brzózka - Wykład 
w formie ONLINE.

11.06.2022 – godz. 11.30 – sala 
MGOKiS Ogrodzieniec - zakończe-
nie roku akademickiego 2021/2022 - 
„Przyroda budzi się do życia”- mgr 
Maciej Kupczak

UTW w PieninachUTW
Beata Stypa-Rus

Beata Stypa-Rus

Pieniny – góry rzeźbione wiatrem 
i wodą – to kolejny temat wykła-
du Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Ogrodzieńcu, który wysłuchali 
Nasi Słuchacze.  Przyrodnik, foto-
graf, podróżnik – człowiek, który 
lubi obcować z dziką przyrodą dr 
Sebastian R. Bielak w bardzo cieka-
wy sposób opowiedział o pięknej 
florze i faunie, przełomie Dunajca, 
tradycyjnej kuchni szczawnickich 
górali, lokalnej architekturze oraz 
atrakcjach turystycznych regionu, 
krajobrazach polskich i słowackich 
Pienin.

23 .06 .2022r – godz. 16.30 
– Sala Lustrzana M-GOKiS

Uroczyste Zakończenie 
IX Roku Akademickiego 

UTW Ogrodzieniec.
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CZAS POEZJI

Światło ciszy
Zdziwienie światem pełnym niepokoju 
nie obciąża myśli 
szczęśliwych jak w górze lecących ptaków.
W wilgotnej  ziemi 
dojrzewa zieloność traw.
Drzewa wokół  Rynku 
szczycą się dorodnością 
wiosennych pąków. 

Ktoś przed chwilą ocierał  tu łzy, 
nikt nie domyśla się, dlaczego.
Tymczasem gdzieś na dalekim 
horyzoncie objawiło się zło 
drapieżne i zachłanne. 
Pustoszeją okaleczone miasta, wsie. 
Czy spragniona światła ciszy płodna 
ziemia zorana gąsienicami czołgów 
wyda plon?

Na placyku ruch, wesołe głosy dzieci.
Wymyślają zabawy, troszczą się o maluchy.
Jako uchodźcy odnalazły 
pod dachami szeroko otwarte drzwi 
gościnnych domów spokój. 
Nabrały pewności siebie w szkołach. 
Gdy noc żarliwie toczy ciemność, 
w snach widzą szczęśliwą Ukrainę 
w świetle ciszy wielki dar nadziei.

Alicja Kmita – Żak
24.IV.2022r. 

Po „Orlich Gniazdach”
z duchami

Ktokolwiek będziesz w Jurajskich stronach,
Chcąc poznać region z bliska,
Sprawdź jak w białawych skalnych ostańcach,
Górują stare zamczyska.
 Bo nie przeminął zamczysk czar,
 Przepychem kiedyś znaczony,
 I na dziedzińcach głośny gwar,
 Gdy Król zawitał w te strony.
Lało się wino, piekło dziczyznę,
A damy dworu wodziły prym,
Toasty Szlachty – za ojczyznę,
Śmigały szable – jak w karczmie „Rzym”,
 Tylko że teraz w ciszy i mroku
 Chrzęst broni i śmiechy dam
 Tajemniczego dają uroku,
 Gdy słychać je z zamkniętych bram.
Więc przeraźliwa panuje trwoga
Bo to z zaświatów jakaś przestroga,
Bo już od wieków dochodzą słuchy,
To duchy, przecież to duchy.
  

Ogro. Luty 2022r. M. W.

Na wirtualny spacer po Jurze
zaprosił wspaniałą Martę Lipkę
Marian Witczak

Piórkiem i węglem
–  ruiny zamków wykonał Marian Witczak

PRZEPIS MIESIĄCA
Marta Lipka

• 500 g maki + 10 łyżek
• 300 g cukru + 8 łyżek
• 200 g masła + 8 łyżek
• 1 i ½ łyżeczki proszku do pieczenia
• 3 łyżki cukru wanilinowego
• 5 jajek
• 2 budynie waniliowe bez cukru
• 1/3 szkl. oleju
• 1 kg śliwek

500g mąki połączyć z proszkiem do pieczenia. Dodać 150g cukru, 200g 
masła oraz 5 żółtek. Zagnieść gładkie cisto. Z reszty mąki, masła i 8 łyżek 
cukru zrobić kruszonkę. Śliwki umyć, osuszyć i usunąć pestki. Spód wy-

Śliwkowiec pod pierzynką

ścielonej papierem do pieczenia formy o wymiarach 24x24 cm wyłożyć ciastem. Białka ubijać, 
stopniowo dosypując pozostały cukier wanilinowy. Następnie porcjami dosypywać proszek bu-
dyniowy i wlewać olej, cały czas miksując. Ciasto w blasze posmarować powidłami śliwkowymi. 
Wyłożyć na nie piankę, a na nią owoce. Na wierzch zetrzeć kruszonkę. Placek wstawić do piekar-
nika rozgrzanego do temp. 175 st. C i piec przez 55-60 min. 

PPiióórrkkiieemm  ii  wwęęgglleemm  
––  ruiny zamków wykonał

Marian Witczak

Rabsztyn

Olsztyn

Mirów

Smoleń

Ogrodzieniec

Po "Orlich Gniazdach" z duchami.

Ktokolwiek będziesz w Jurajskich stronach,
Chcąc poznać region z bliska,
Sprawdź jak w białawych skalnych ostańcach,
Górują stare zamczyska.

Bo nie przeminął zamczysk czar,
Przepychem kiedyś znaczony,
I na dziedzińcach głośny gwar,
Gdy Król zawitał w te strony.

Lało się wino, piekło dziczyznę,
A damy dworu wodziły prym,
Toasty Szlachty – za ojczyznę,
Śmigały szable – jak w karczmie „Rzym”,

Tylko że teraz w ciszy i mroku
Chrzęst broni i śmiechy dam
Tajemniczego dają uroku,
Gdy słychać je z zamkniętych bram.

Więc przeraźliwa panuje trwoga
Bo to z zaświatów jakaś przestroga,
Bo już od wieków dochodzą słuchy,
To duchy, przecież to duchy.

Ogro. Luty 2022r. M. W.

Na wirtualny spacer po Jurze 
zaprosił wspaniałą Martę Lipkę 

Marian Witczak

PPiióórrkkiieemm  ii  wwęęgglleemm  
––  ruiny zamków wykonał

Marian Witczak

Rabsztyn

Olsztyn

Mirów

Smoleń

Ogrodzieniec

Po "Orlich Gniazdach" z duchami.

Ktokolwiek będziesz w Jurajskich stronach,
Chcąc poznać region z bliska,
Sprawdź jak w białawych skalnych ostańcach,
Górują stare zamczyska.

Bo nie przeminął zamczysk czar,
Przepychem kiedyś znaczony,
I na dziedzińcach głośny gwar,
Gdy Król zawitał w te strony.

Lało się wino, piekło dziczyznę,
A damy dworu wodziły prym,
Toasty Szlachty – za ojczyznę,
Śmigały szable – jak w karczmie „Rzym”,

Tylko że teraz w ciszy i mroku
Chrzęst broni i śmiechy dam
Tajemniczego dają uroku,
Gdy słychać je z zamkniętych bram.

Więc przeraźliwa panuje trwoga
Bo to z zaświatów jakaś przestroga,
Bo już od wieków dochodzą słuchy,
To duchy, przecież to duchy.

Ogro. Luty 2022r. M. W.

Na wirtualny spacer po Jurze 
zaprosił wspaniałą Martę Lipkę 

Marian Witczak

PPiióórrkkiieemm  ii  wwęęgglleemm  
––  ruiny zamków wykonał

Marian Witczak

Rabsztyn

Olsztyn

Mirów

Smoleń

Ogrodzieniec

Po "Orlich Gniazdach" z duchami.

Ktokolwiek będziesz w Jurajskich stronach,
Chcąc poznać region z bliska,
Sprawdź jak w białawych skalnych ostańcach,
Górują stare zamczyska.

Bo nie przeminął zamczysk czar,
Przepychem kiedyś znaczony,
I na dziedzińcach głośny gwar,
Gdy Król zawitał w te strony.

Lało się wino, piekło dziczyznę,
A damy dworu wodziły prym,
Toasty Szlachty – za ojczyznę,
Śmigały szable – jak w karczmie „Rzym”,

Tylko że teraz w ciszy i mroku
Chrzęst broni i śmiechy dam
Tajemniczego dają uroku,
Gdy słychać je z zamkniętych bram.

Więc przeraźliwa panuje trwoga
Bo to z zaświatów jakaś przestroga,
Bo już od wieków dochodzą słuchy,
To duchy, przecież to duchy.

Ogro. Luty 2022r. M. W.

Na wirtualny spacer po Jurze 
zaprosił wspaniałą Martę Lipkę 

Marian WitczakPPiióórrkkiieemm  ii  wwęęgglleemm  
––  ruiny zamków wykonał

Marian Witczak

Rabsztyn

Olsztyn

Mirów

Smoleń

Ogrodzieniec

Po "Orlich Gniazdach" z duchami.

Ktokolwiek będziesz w Jurajskich stronach,
Chcąc poznać region z bliska,
Sprawdź jak w białawych skalnych ostańcach,
Górują stare zamczyska.

Bo nie przeminął zamczysk czar,
Przepychem kiedyś znaczony,
I na dziedzińcach głośny gwar,
Gdy Król zawitał w te strony.

Lało się wino, piekło dziczyznę,
A damy dworu wodziły prym,
Toasty Szlachty – za ojczyznę,
Śmigały szable – jak w karczmie „Rzym”,

Tylko że teraz w ciszy i mroku
Chrzęst broni i śmiechy dam
Tajemniczego dają uroku,
Gdy słychać je z zamkniętych bram.

Więc przeraźliwa panuje trwoga
Bo to z zaświatów jakaś przestroga,
Bo już od wieków dochodzą słuchy,
To duchy, przecież to duchy.

Ogro. Luty 2022r. M. W.

Na wirtualny spacer po Jurze 
zaprosił wspaniałą Martę Lipkę 

Marian Witczak

PPiióórrkkiieemm  ii  wwęęgglleemm  
––  ruiny zamków wykonał

Marian Witczak

Rabsztyn

Olsztyn

Mirów

Smoleń

Ogrodzieniec

Po "Orlich Gniazdach" z duchami.

Ktokolwiek będziesz w Jurajskich stronach,
Chcąc poznać region z bliska,
Sprawdź jak w białawych skalnych ostańcach,
Górują stare zamczyska.

Bo nie przeminął zamczysk czar,
Przepychem kiedyś znaczony,
I na dziedzińcach głośny gwar,
Gdy Król zawitał w te strony.

Lało się wino, piekło dziczyznę,
A damy dworu wodziły prym,
Toasty Szlachty – za ojczyznę,
Śmigały szable – jak w karczmie „Rzym”,

Tylko że teraz w ciszy i mroku
Chrzęst broni i śmiechy dam
Tajemniczego dają uroku,
Gdy słychać je z zamkniętych bram.

Więc przeraźliwa panuje trwoga
Bo to z zaświatów jakaś przestroga,
Bo już od wieków dochodzą słuchy,
To duchy, przecież to duchy.

Ogro. Luty 2022r. M. W.

Na wirtualny spacer po Jurze 
zaprosił wspaniałą Martę Lipkę 

Marian Witczak

Rabsztyn

Olsztyn

Mirów

Smoleń

Ogrodzieniec



49gazetagazeta
OGRODZIENIECKA

1 stycznia 2023 - 50 lat 
ODZYSKANIA PRAW MIEJSKICH - OGRODZIENIEC 1973 - 2023

50
LAT

Rowerowa majówkaROWEROWO

RDNR Ogrodzieniec we współpracy z 
Rower To Jest Power zorganizowało dru-
gą Edycję Rowerowej Majówki, w której 
uczestniczyli rowerowi miłośnicy nie tylko 
z naszych okolic, ale od Rybnika aż po 
Działoszyn. W niedzielę, 1 maja o godzi-
nie 10:00 w punkcie startowym na Krępie 
stawiło się 65 uczestników, którzy zostali 
podzieleni na dwie grupy i wyruszyli w 
ok. 35-40 km trasę. Pierwsza zaawan-
sowana rusza w kierunku góry Chełm, a 

druga żółtym szlakiem w kierunku Śru-
barni a potem Żelazka. Na Grochowcu 
Wielkim obie grupy się połączyły i ruszyły 
wspólnie przez Ryczów a następnie przez 
Kocikowę do Pilicy. Tam grupa odwiedzi-
ła pałacyk i rynek a nad stawem dłuższa 
przerwa, aby skosztować legendarnych 
zapiekanek. Stamtąd ruszyli w kierunku 
zamku Ogrodzieniec i potem powrót na 
Krępę, gdzie na wszystkich uczestników 
rajdu czekało ognisko i poczęstunek.

W Rowerowej Majówce nie zabra-
kło również  słuchacza Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku, pana Czesława 
Jurkiewicza - nie tylko miłośnika 
dwóch kółek, ale również pasjonata 
fotografii. Pan Czesław podzielił się 
z nami wrażeniami z rajdu oraz przy-
niósł kilka zdjęć, które publikujemy 
w fotorelacji.

Kolegium Redakcyjne: Anna Pilarczyk, Patryk Szczygieł, Karolina Adamus, Maria Milejska, Edmund Bednarz,  
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Małgorzata Michalska, Karolina Matuszewska. 
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Gość Gazety

Gazeta Ogrodzieniecka: Witamy serdecznie 
Pani Bronisławo, wiemy, że dotarła Pani do nas 
z Ukrainy, chcielibyśmy poznać Panią bliżej. 
Proszę nam opowiedzieć o sobie.
Bronisława Melnarowicz: Przyjechaliśmy, a 
właściwie uciekliśmy razem z moim synem 
Aleksandrem z Ukrainy ze Lwowa. Mam polskie 
korzenie. Moi pradziadkowie pochodzący z Ma-
zur tuż po powstaniach otrzymali parcele (dział-
ki) w Samborze. Tam też po II wojnie światowej 
utworzony został kołchoz, co oznaczało, że nikt 
nie może opuszczać miejsca zamieszkania pod 
groźbą zsyłki na Sybir. Tam już zostali. Tam też 
urodziła się moja mama i ja. Dopiero w 1956 
roku moi rodzice otrzymali stosowne dokumen-
ty, które dawały możliwość przyjazdu do Polski. 
Niestety zdrowie mojego taty i jego operacja 
uniemożliwiła podróż, a dzień po wyjściu taty 
ze szpitala zamknięto granice z powrotem. 
Powiem Pani, że tak naprawdę polskość (red.na 
Ukrainie) zachowała się tylko dzięki kościołowi. 
W całym Samborze i w okolicy był jeden kościół 
rzymsko – katolicki i tylko tam mówiło się po 
polsku.  
Mój mąż również był Polakiem, niestety 13 lat 
temu zmarł. Jestem emerytowaną księgową 
mam syna Aleksandra, z którym przyjecha-
łam do Polski oraz córkę, zięcia i wnuczkę, ale 
oni zostali na Ukrainie. Córka jest lekarzem, a 
wnuczka kształci się w tym kierunku. Przed wy-
buchem wojny razem z synem Olkiem aktywnie 
działaliśmy w Uniwersytecie Trzeciego Wieku 
we Lwowie. 

Gazeta Ogrodzieniecka: Wiemy, że to bardzo 
trudny temat, ale proszę w skrócie opowiedzieć 
jak udało Wam się wydostać z objętej okrutną 
wojną Ukrainy?
B.M.: Przyjechaliśmy 28 lutego. Dzień wcze-
śniej wnuczka zarejestrowała nas na stronie pol-
skiego konsulatu we Lwowie. Potem kupiliśmy 
z synem bilety do Przemyśla na 6/7 marca, bo 
wcześniejsze terminy były już pozajmowane. 
Wieczorem dostaliśmy telefon z konsulatu, że 
jeżeli jesteśmy zdecydowani wyjechać, to tak 
na 7.00/8.00 rano musimy być już na dworcu. 
Sama Pani widzi było zaledwie kilka godzin na 
pakowanie. Od razu nam powiedzieli, że musi-
my zabrać najpotrzebniejsze rzeczy, ponieważ 
jedziemy autobusem, który ma 40 miejsc, a do 
zabrania jest 54. W tym małe dzieci, które jak 
się okazało miały od 6 miesięcy do 2 lat. Także 
miejsca na bagaż było niewiele. Mieliśmy bar-
dzo dużo szczęścia, bo jak widzieliśmy to co się 
dzieje 6 marca na dworcu we Lwowie to naj-
pewniej nie weszlibyśmy w ogóle do pociagu, 
bo tylu było uchodźców. 

Gazeta Ogrodzieniecka: A jak trafiliście do 
naszej Gminy?
B.M.: Pan Andrzej Pacia Dyrektor Domu Po-
mocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w 

W poprzednim numerze Gazety Ogrodzienieckiej pisaliśmy o pani Bronisławie Mel-
narowicz, która jako jedna z pierwszych osób uciekających przed wojną w Ukrainie 
dotarła do naszej Gminy. W tym wydaniu chcemy przybliżyć Wam Drodzy czytelnicy 
sylwetkę Pani Bronisławy i jej syna Aleksandra, z którym dotarła ze Lwowa do Po-
dzamcza.

2014 roku zaprosił nasz Chór Lutnia i kilka osób 
z UTW do siebie na festiwal. Aleksander wtedy 
pojechał i zaprzyjaźnił się z panem Andrzejem. 
We wrześniu 2019 roku zaprosiliśmy pana An-
drzeja na Jubileusz 25-lecia naszego Uniwersy-
tetu. Przyjęliśmy go bardzo serdecznie, a Olek 
oprowadził Andrzeja po Lwowie. Od tamtej 
pory mieliśmy stały kontakt. W drugi dzień 
wojny napisał emaila żebyśmy przyjeżdżali, a 
on nam pomoże znaleźć dach nad głową. Jak 
przyjechaliśmy do Polski to jeden dzień by-
liśmy u Andrzeja, ale z racji że sam ma małe 
mieszkanie skontaktował się z Panią Marią Mi-
lejską, która od razu okazała nam serce i znala-
zła nam to miejsce. Dziękujemy pani Burmistrz 
i pani Sekretarz za pomoc i wsparcie.

Gazeta Ogrodzieniecka: Jak podoba Wam 
się nasza Gmina? 
B.M.: Bardzo. Co prawda byliśmy na razie na 
Zamku i na Górze Birów, ale bardzo nam się 
podobało. Mieszkańcy są mili i czujemy się jak 
w domu, ale tęskno nam do Lwowa. 
Wczoraj dzięki uprzejmości Pani Marii byliśmy 
na Jasnej Górze.

Gazeta Ogrodzieniecka: Jak wrażenia po wi-
zycie w klasztorze na Jasnej Górze?
B.M.: Akurat jeśli chodzi o Jasną Górę byłam 
tam już 5 razy. Pierwszy raz z mężem i małym 
Aleksandrem kiedy już można było przyjechać 
do Polski, potem wycieczki z UTW. Na śląsku 
jesteśmy  pierwszy raz. A wracając do wyjazdu 
do Częstochowy cieszymy się, że byliśmy na 
odsłonięciu Cudownego Obrazu, napisaliśmy 
również prośbę o wstawiennictwo za Nas, za 
Ukrainę i za wszystkich Polaków.  

Gazeta Ogrodzieniecka: Na koniec proszę 
opowiedzieć naszym czytelnikom jak się zaczęła 
Pani działalność w lwowskim UTW?
B.M.: Zaprowadzałam wnuczkę na tańce, które 
prowadził Edward Sysulski instruktor Zespołu 
Weseli Lwowiacy, niejednokrotnie byli w Polsce. 

I wtenczas zespół mojej wnuczki występował 
właśnie przed UTW. Pamiętam ten dzień, to była 
niedziela, ja sama z tą moją 6-letnią wnuczką, a 
tam sami starsi ludzie. Pamiętam, jak Pani Pre-
zes podziękowała tym dzieciaczkom za występ 
i wręczyła czekoladki. Jak się później okazało 
ja pracowałam w Wojewódzkim Urzędzie Sta-
tystycznym w wydziale handlu, a pani Prezes 
UTW zdawała do naszego urzędu rozliczenia z 
działalności aptek. I stąd zawiązała się między 
nami znajomość. Najpierw zgodziłam się, aby 
być członkiem komisji rewizyjnej UTW, mimo 
że nadal byłam czynna zawodowo. Niestety w 
2002 roku w wieku 78 lat pani Prezes zmarła. 
Powołano nową, ale ówczesny Skarbnik nie 
chciał z nią pracować i tym sposobem objęłam 
jego stanowisko. Warto dodać, że jesteśmy filią 
Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
dlatego też często podróżowałam do Warszawy. 
Nasz Uniwersytet działa dzięki środkom z Fun-
dacji Pomoc Polakom na Wchodzie, organizu-
jemy trzy do czterech wykładów na rok, czasem 
jakieś wycieczki, mamy również Chór Lutnia i 
kilka sekcji takich jak literacka, czy grupa ręko-
dzielnicza „Wrzos”. Najwięcej nasz Uniwersytet 
liczył 200 osób, obecnie ok. 100 osób rodowi-
tych Polaków. Po pandemii nasze szeregi zasiliło 
kilka Ukrainek i Rosjanek. 
Nie zawsze było kolorowo, przez 3 lata nie mie-
liśmy znikąd pomocy finansowej, ale sami się 
zbieraliśmy i szliśmy do muzeum, teatru czy na 
wycieczki. 
Pandemia i zamknięcia w domach też źle wpły-
nęła na nasz Uniwersytet, teraz jeszcze wojna. 
Mamy nadzieję i modlimy się, aby wrócić do 
domu, do naszych bliskich i do przyjaciół z UTW.

Gazeta Ogrodzieniecka: Pani Bronisławo, Pa-
nie Aleksandrze dziękuję za rozmowę. Życzymy 
Wam zdrowia i nadziei, że wkrótce wszystko 
się skończy i będą Państwo mogli wrócić do 
domu.
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Centralna Ewidencji Emisyjności Budynków 

OGŁOSZENIE
INFORMACJE

Uprzejmie Informujemy, że od 1 lipca 2021 r. trwa proces 
składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych do-
tyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach miesz-
kalnych i niemieszkalnych.
Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania pa-
liw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią dekla-
rację. Dotyczy to wszystkich źródeł ciepła i spalania służących 
do ogrzewania lub podgrzewania wody użytkowej w budyn-
ku. 
Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielu / zarządcy 
nieruchomości. Terminy zgłoszeń:
14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji 
w przypadku nowych źródeł ciepła (od daty oddania nowego 
budynku do użytku) 

12 miesięcy od uruchomienia CEEB (1 lipca 2021), w przy-
padku źródeł ciepła już pracujących, czyli do 30 czerwca 
2022.

Deklaracje można składać: 
w formie elektronicznej, czyli na stronie: 
https://zone.gunb.gov.pl
w formie papierowej - wypełniony dokument można wysłać 
listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie 
z lokalizacją budynku).

Deklaracja jest niezbędna do złożenia wniosku o dodatek 
osłonowy.
W związku z powyższym termin składania deklaracji upływa z 
dniem 30.06.2022r.

Likwidacja pokryć dachowych z azbestu
Dofinansowanie do wymiany pokryć dachowych z azbestu. Wnioski przyjmowane są do 30 czerwca roku ka-
lendarzowego. Dofinansowanie do utylizacji azbestu w wysokości 80% wartości, lecz nie więcej niż 700,00 zł.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Ogrodzieniec

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 pkt 
1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 
2022 r., poz. 1029) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską w Ogrodzieńcu uchwały nr XXXVI/362/2021 
z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy 
Ogrodzieniec.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowe-
go oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, sporzą-
dzanej na potrzeby dokumentu, w formie pisemnej na adres: 
Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-
440 Ogrodzieniec oraz ustnie do protokołu lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opa-
trzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres 
e-mailowy: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl,
w terminie do dnia 24 czerwca 2022 r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec.

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Ogrodzieniec uchwalonego uchwałą Nr LI /390/2018 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 27 marca 2018 r., zmienionego 
uchwałą Nr XLII/412/2022 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 9 lutego 2022 r.

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 
r., poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 
2022 r., poz. 1029) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ogrodzieńcu uchwały nr  XLII/413/2022 z dnia 9 lutego 2022 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Ogrodzieniec uchwalonego uchwałą Nr LI/390/2018 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 27 marca 2018 r., zmienionego uchwałą 
Nr XLII/412/2022 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 9 lutego 2022 r.

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzanej na po-
trzeby dokumentu, w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec oraz 
ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym na adres e-mailowy: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl,
w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
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Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu
Przygotowując się do sezonu 2022 postanowiliśmy wziąć 
udział w spotkaniach mających na celu promocję zamku.
 W marcu, wybraliśmy się na mecz siatkówki Juraj-
skich Rycerzy z ALURON CMC WARTA ZAWIERCIE, by 
zaprosić widzów na Zamek Ogrodzieniec. Wizyta ta mia-
ła na celu zachęcić do  aktywnego spędzania czasu na 
Jurze podczas Wiosennych Wędrówek, które w tym se-
zonie przygotowaliśmy dla wszystkich miłośników space-
rów. Przewodnik PTTK Emilian Jaworski opowiadał o naj-
ciekawszych zakątkach Jury, które są na wyciągnięcie ręki. 
Każda z tras obejmowała oczywiście odwiedzenie Zamku 
Ogrodzienieckiego. Zaproponowane wycieczki przed-

stawiliśmy w wersji: pieszej, rowerowej oraz samochodo-
wej. Była to m.in. trasa na Pustynię Błędowską – która jest 
unikalną atrakcją rozciągającą się na Jurze Krakowsko –  
Częstochowskiej. To największy teren występowania otwar-
tych piasków śródlądowych w Europie. Druga propozycja 
to zwiedzenie Zamku Pilcza w Smoleniu. Trasa  prowadziła 
do Pałacu w Pilicy, otoczonego fortyfikacjami bastionowymi. 
Trzecia trasa Zamek Ogrodzieniec i Gród na Górze Birów 
– jest to prawdziwa gratka dla miłośników historiii poszu-
kiwaczy śladów przeszłości. W opisie przygotowanych tras 
znajdował się orientacyjny czas wycieczki  wraz z linkami do 
tras.
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Niedługo po tym, odnoszący coraz większe sukcesy siat-
karze ALURON CMC WARTA ZAWIERCIE, mieli zorga-
nizowaną  sesje zdjęciową w Karczmie Rycerskiej. Warto 
wspomnieć, że Jurajscy Rycerze zdobyli pierwszy me-
dal mistrzostw Polski w historii klubu!
W kwietniu odbyły się Międzynarodowe Targi Turystyki 
Przemysłowej 2022 organizowane w Zabrzu. Przedsta-
wione zostały oferty dla szkół oraz turystów indywidual-
nych. Zapraszaliśmy również na nadchodzący sezon i pla-

nowane wydarzenia, które cieszą się dużą popularnością  
m.in. Najazd Barbarzyńców, Baloniada oraz Turniej Rycerski.
 Jedną z najbardziej wyczekiwanych imprez 
w sezonie jest Festiwal Wczesnego Średniowiecza –  
Najazd Barbarzyńców. Widowiskowa impreza prezentująca 
kultury europejskie wczesnych wieków średnich. W tym 
roku odbędzie się on w dniach 9 i 10 lipca. W programie 
przewidujemy m.in.: pokazy walk, pokazy rzemieślnicze, 
koncerty muzyki średniowiecznej oraz wielką bitwę wojów.
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Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu
Kalendarz wydarzeń na najbliższe miesiące 

CZERWIEC
  4 czerwca - Akademia Małego Rycerza
10 czerwca - Wieczór z Duchami
12 czerwca - Atelier Zamkowe
16 czerwca - Pokazy Konne
17 czerwca - Wieczór z Duchami
19 czerwca - Pokazy Rycerskie
24 czerwca - Wieczór z Duchami
25 czerwca - Ognisko z Jaskiniowcem na Birowie
26 czerwca - Niedziela z przewodnikiem

LIPIEC 
  1 lipca - Wieczór z Duchami
  3 lipca - Pokaz Mody Historycznej
  7 lipca - Kiermasz Wczesnośredniowieczny
  8 lipca - Kiermasz Wczesnośredniowieczny  

Wieczór z Duchami
  9 lipca - Festiwal Kultury Wczesnego Średniowiecza  

XVIII Najazd Barbarzyńców oraz Tour de Moto
10 lipca - Festiwal Kultury Wczesnego Średniowiecza  

XVIII Najazd Barbarzyńców
15 lipca - Wieczór z Duchami
16 lipca - Ognisko z Jaskiniowcem na Birowie
17 lipca - Niedziela z przewodnikiem
22 lipca - Wieczór z Duchami
24 lipca - Pokaz Konny
29 lipca - Wieczór z Duchami
31 lipca - Niedziela z przewodnikiem

Przypominamy także, iż zamek ma od maja dłuższe godziny otwarcia od 9:00 do 20:00.
Polecamy śledzić nasze media społecznościowe, gdzie na  bieżąco wrzucamy aktualne

i najciekawsze wydarzenia dotyczące Zamku Ogrodzienieckiego.

ZamekOgrodzieniec            zamek_ogrodzieniec

Zapraszamy również do Restauracji Bonera  
w Zamkowym Gościńcu pod Lilijką. W każdą sobotę  

i niedzielę w godzinach od 12:00 do 20:00 oferujemy pizzę 
oraz domowe obiady. Restauracja Bonera to także miejsce 

gdzie można zorganizować przyjęcie okolicznościowe. 
42-440 Podzamcze, ul. Wojska Polskiego 21

Tel: 32 67 32 145; www.podlilijka.pl
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GMINNE KRAJOBRAZY

KONDOLENCJE

Edmund Bednarz

Prezentujemy kolejne zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfro-
wego, ukazujących okolice naszej gminy w latach 1928-33. Najwięcej 
archiwalnych fotografii poświęconych jest widokowi Zamku Ogrodzie-
nieckiego w Podzamczu.

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
Rodzinie i Bliskim 
Z powodu śmierci 

HELENY PIWOWARCZYK
składają 

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec  Anna Pilarczyk
Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec  Maria Milejska

W imieniu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Przewodnicząca Rady 
Małgorzata Janoska

Z przykrością informujemy,
że zmarła Nasza Słuchaczka 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Ogrodzieńcu

Śp. HELENA PIWOWARCZYK

Rodzinie i Najbliższym zmarłej 
wyrazy głębokiego współczucia 

składają 

Starosta Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku  w Ogrodzieńcu 

Maria Milejska

Rada Uniwersytetu, Słuchacze

Dyrektor i Pracownicy 
Miejsko -Gminnego Ośrodka 

Kultury i Sportu 
w Ogrodzieńcu.

Wiadomość o śmierci naszej Klubowiczki 

Heleny Piwowarczyk 
była dla nas wszystkich wielkim smutkiem. 

Wyrazy współczucia i żalu 

Rodzinie oraz najbliższym w imieniu Klubu Senior+ 
składa dyrektor OPS Dorota Słodek

Dla Pani Jadwigi Górnickiej 
płynące z głębi serc wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Córki
składają

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu Karolina Matuszewska
Zespół „Echo”
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Monte Cassino 
Szlakiem Historycznym Bitwy o Monte Cassino.

GMINA NA ŚWIECIE

W 78. rocznicę bitwy o Monte Cassino odbyły się uroczystości, w których uczestniczyli przedstawiciele reprezen-
tujący stronę polską na czele z ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotrem Glińskim oraz stronę włoską 
z Burmistrzem Cassino Enzo Salera. Wśród zaproszonych gości była Anna Pilarczyk - Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec. Obchody uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, który wystąpił m.in. w bazylice Sant’An-
drea della Valle w Rzymie.

Wydarzeniem poprzedzającym główne uroczystości roczni-
cowe był pierwszy oficjalny marsz Szlakiem Historycznym Bi-
twy o Monte Cassino. Uczestnikom marszu towarzyszy hasło 
- „Nie idź na skróty”. Szlak jest autorskim projektem Polskiej 
Fundacji Narodowej oraz Polski Zbrojnej, który został zreali-
zowany dzięki współpracy z samorządem Cassino. Dwunasto-
kilometrowa trasa prowadzi z centrum miasta, Drogą Polskich 
Saperów do Polskiego Cmentarza Wojennego i klasztoru. 
Upamiętnia kolejne etapy natarcia polskiego wojska oraz 

opowiada historię 2. Korpusu Polskiego Generała Władysła-
wa Andersa.
Drogę oznakowano 12 tablicami, ustawionymi w symbolicznych 
miejscach związanych z walką Polaków o wzgórze. Umieszczo-
no na nich krótkie informacje po polsku, włosku i angielsku, a 
także zdjęcia i mapy sytuacyjne. 
Oddając hołd żołnierzom 2 Korpusu Polskiego delegacje zło-
żyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem gen. Władysława 
Andresa i na cmentarzu, gdzie spoczywa ponad 1000 żołnierzy.

zdj nr 2,4,5 MKiDN


