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Konsultacje Społeczne w Nowej Formule ruszyły

Szanowni Mieszkańcy,
Wasz Głos jest dla Nas Ważny.

W niniejszym numerze „Gazety Ogrodzienieckiej” 
znajduje się ankieta, którą

prosimy o wypełnienie i wrzucenie jej do urny 
przy Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

Szczegółowy harmonogram Konsultacji 
Społecznych znajduje się w zakładce „Konsultacje 

Społeczne” na stronie Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec: www.ogrodzieniec.pl

Gmina Ogrodzieniec z dużym dofinansowaniem!

Gmina Ogrodzieniec w ostatnim czasie 

pozyskała łącznie 15 648 013,00 złotych! szczegóły
na str.

3

PUNKT STACJONARNY I TELEFONICZNY
w UMiG Ogrodzieniec w dniach 23.11.2021-14.12.2021

MOBILNY PUNKT w dniach 10-11.12.2021
w godz. 9.00-14.00 (Skwer przy MGOKiS)



2 gazetagazeta
OGRODZIENIECKA

ZASZCZEP SIĘ DLA BEZPIECZEŃSTWA TWOJEGO  I RODZINY

1,5m

Ostatnie tygodnie przyniosły dla naszej Gminy wiele dobrych 
informacji. Ponad 12 mln 700 tys. złotych otrzymamy z rządo-
wego programu Polski Ład. W przeliczeniu na jednego miesz-
kańca to kwota 1 411,00 złotych i jest to jedno z najwyższych 
dofinansowań per capita w woj. śląskim. Kwota 7 mln 980 tys. 
zł przeznaczona zostanie na modernizację dróg i wodocią-
gu. To ulice Krótka, Plac Wolności, Nowy Świat, Orzeszkowa, 
Cmentarna, Pagórkowa, Bonerów wraz z chodnikami i par-
kingami. Przebudowany zostanie wodociąg w miejscowości 
Giebło. Pozostałe 4 mln 750 zł  wykorzystane zostaną na roz-
wój Gminnego centrum recyklingu w Ogrodzieńcu. Powstaną 
m.in. hale do magazynowania i przeładunku odpadów, po-
mieszczenia biurowe, ogrodzenie i ekologiczne oświetlenie. 
Ponadto otrzymaliśmy 2.647.473,00 złotych rządowych środ-
ków na rozbudowę sieci kanalizacyjnej, do realizacji w latach 
2021-2024.

OKIEM BURMISTRZA
Anna Pilarczyk

Szanowni Mieszkańcy

Jednocześnie realizujemy rozpo-
częte już inwestycje. Trwa prze-
budowa ulicy Słowackiego. Na 
ten cel z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg otrzymaliśmy 1 
mln 300 tys. zł. Prace powinny 
zakończyć się za 7-8  miesięcy. 
Kończy sięb udowa blisko kilome-
trowej drogi rolnej od cmentarza 
komunalnego w Ogrodzieńcu do 
Podzamcza. Tu również inwesty-
cja realizowana jest przy udziale 
środków zewnętrznych, których 
wysokość sięgnęła blisko ćwierć 
miliona złotych. 

Na Krępie wybudowany został 
pumptrack. Asfaltowy tor o dłu-
gości 45 metrów i szerokości 1 
metra  przeznaczony będzie do 
jazdy rowerem, na deskorol-
kach, rolkach czy hulajnodze. 
Inwestycję finansowo wspiera 
Województwo Śląskie. To jeden 
z elementów szerszego progra-
mu rewitalizacji ośrodka wypo-
czynkowego na Krępie, który 
ma służyć naszym mieszkańcom.
Aby poprawić obsługę miesz-
kańców pozyskaliśmy ponad 
270 tys. z programu wsparcia 
samorządów „Cyfrowa Gmina” 
na zakup sprzętu i oprogramo-
wania dla Urzędu Miasta i Gmi-
ny. 

Dużo uwagi poświęcamy pro-
mocji. To działania, dzięki 
którym przyciągamy turystów 
i zwiększamy zainteresowa-
nie inwestorów.  Od początku 
września, w każdy wtorek o 
godzinie 21.30 na antenie sta-
cji TVN mogą Państwo obser-
wować Zamek w Podzamczu. 
Stał się on areną telewizyjne-
go show „Ślub od pierwszego 
wejrzenia”. Miałam przyjem-
ność udzielać ślubów na dzie-
dzińcu, pełniąc funkcję kierow-
nika Urzędu Stanu Cywilnego. 
Nie wiemy jeszcze jak poto-
czyły się losy dobranych par, 
ale mamy nadzieję, że Ogro-
dzieniec przyniesie im szczę-
ście w małżeństwie. A jeżeli już 
mówimy o Zamku to od kilku 
dni można go wieczorem zwie-
dzać w nowej, świetlnej odsło-
nie. Ogrodzieniecka Twierdza 
Światła to iluminacja, która w 
niesamowicie efektowny spo-
sób pozwala na nowo odkryć 
ruiny naszego Zamku.

Obok wielu inwestycji reali-
zujemy również projekty tzw. 
miękkie czyli społeczne. Po 
rocznej przerwie spowodowa-
nej pandemią Covid-19 po-
wróciliśmy do stacjonarnych 

zajęć naszych uniwersytetów:  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
i Uniwersytetu Dziecięcego. 
We współpracy z Akademią 
WSB w Dąbrowie Górniczej 
28 października zainauguro-
waliśmy rok akademicki wy-
kładem „W krainie operetki 
i musicalu – magia muzyki, 
słowa oraz integracji różnych 
obszarów sztuki”. Natomiast 
6 listopada rozpoczęliśmy rok 
akademicki dla najmłodszych 
studentów wykładem „Dzie-
je husarii w Polsce”. Pragnę 
wyrazić słowa uznania dla na-
szych studentów,  zarówno 
tych, którzy kontynuują zaję-
cia w Uniwersytecie oraz tych, 
którzy dopiero wstępują  w 
szeregi studenckiej braci. Na 
progu nowego roku akade-
mickiego życzę wszystkim słu-
chaczom wiele radości z od-
krywania kolejnych tajemnic 
nauki oraz wielu ciekawych 
doświadczeń. 

Wszystkie przedstawione 
działania to nasza przemyśla-
na strategia, której celem jest 
stworzenie z Gminy Ogro-
dzieniec miejsce przyjaznego 
mieszkańcom, turystom i biz-
nesowi. 
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DOFINANSOWANIA Program wsparcia samorzą-
dów „Cyfrowa Gmina” 

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Katowicach odbyło się spotka-
nie ministra Adama Andruszkiewi-
cza – sekretarza stanu w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów ze śląskimi 
samorządowcami dotyczące pro-
gramu „Cyfrowa Gmina”. Podczas 
spotkania Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Ogrodzieniec Anna Pilarczyk 
odebrała symboliczny czek na 
kwotę 270.540,00 zł przeznaczo-
ną na cyfryzację Urzędu. Program 
„ Cyfrowa Gmina” pomoże w za-
pewnieniu sprzętu i oprogramo-
wania niezbędnego do sprawne-
go funkcjonowania państwa. Czek 
wręczyli: Wojewoda Śląski Jaro-
sław Wieczorek, Poseł na Sejm RP 
Barbara Dziuk, Poseł na Sejm RP 
Wojciech Szarama.

Uwaga Mieszkańcy!
Łącznie 12 730 000 złotych dla gminy Ogro-
dzieniec w ramach rozstrzygnięcia I etapu Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych. Pieniądze z 
Polskiego Ładu przeznaczone zostaną na:

Infrastrukturę drogową i wodociągową: prze-
budowa dróg ul. Krótka, Plac Wolności, Nowy 
Świat, Orzeszkowa, Cmentarna ( II etap), Pagór-
kowa, Bonerów wraz z chodnikami i parkingami 
na terenie Gminy Ogrodzieniec. Przebudowa 
wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami wo-
dociągowymi częściowo w miejscowości Giebło. 

Wartość inwestycji: 8.400.000,00 zł 

Udział własny: 5%

Kwota wnioskowana: 7.980.000,00 zł 

Gminne centrum recyklingu w Ogrodzieńcu 
– Serce Jury – Etap I hala magazynowo przeła-
dunkowa do składania odpadów, hala garażowo 
transportowa, wiata do  składowania odpadów 
selektywnie zebranych, hala socjalnobiurowa, 
zagospodarowanie terenu w tym przygotowanie 
terenu, wykonanie przyłącza wody, kanalizacji 
deszczowej, przyłączenia do kanalizacji, separa-
tora, wykonanie placu manewrowego, wykonanie 
dróg wewnętrznych w tym dojazdowej, ogrodze-
nia i ekologiczne oświetlenie terenu. 

Wartość inwestycji: 5.000.000,00 zł 

Udział własny: 5%

Kwota wnioskowana: 4.750.000,00 zł

Dzięki tak dużemu dofinansowaniu będziemy mogli zmodernizować drogi  
i chodniki w naszej Gminie, które przez lata były zaniedbywane.

Krótka Bonerów Pagórkowa

Plac Wolności Nowy Świat

Cmentarna II etap Orzeszkowej



4 gazetagazeta
OGRODZIENIECKA

ZASZCZEP SIĘ DLA BEZPIECZEŃSTWA TWOJEGO  I RODZINY

1,5m

DOFINANSOWANIA

Zakupiono zestaw oświetleniowy i nagłośnieniowy, który umożliwi profesjonal-
ną organizację spotkań z odpowiednią oprawą muzyczną i audiowizualną, w 
ramach zadania pn. „Stworzenie warunków integracji mieszkańców sołectwa 
Mokrus poprzez zakup zestawu festynowego”, współfinansowanego przy po-
mocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskie-
go Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku.
Koszt całkowity zadania: 74 999,99
Dofinansowanie w kwocie 59 999,99 zł
Zadanie zostało zrealizowane w całości.

 

 
 

Zadanie pn. 

„Stworzenie warunków integracji 
mieszkańców sołectwa Mokrus 

poprzez zakup zestawu festynowego”  
współfinansowane przy pomocy 

środków z budżetu 
Województwa Śląskiego 

w ramach 
Marszałkowskiego Konkursu 

„Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku. 

Dofinansowanie – rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Gmina Ogrodzieniec otrzymała 2 647 473,00 zł rządowych środków 
na rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Do realizacji w latach 2021-2024.

Inicjatywa sołecka

Ogrodzieniec z nagrodą
Gmina Ogrodzieniec została laureatem konkursu w ramach 
Narodowego Programu Szczepień pn. „Rosnąca Odpor-
ność”. Nagrodę w wysokości 500.000,00 złotych  laureat 
konkursu przeznaczy  na dowolny cel związany z przeciwdzia-
łaniem COVID-19, zgodne z art.. 2 ust. 2 Ustawy COVID-19. 
Konkurs „Rosnąca Odporność” premiuje gminy, które 
osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich 
mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 
roku. Ogrodzieniec zajął drugie miejsce w powiecie zawier-
ciańskim po Żarnowcu i przed Irządzami.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu 
realizuje projekt „Świetlica Środowiskowa – coś dla 
ciała, coś dla ducha” współfinansowany z budżetu 
Województwa Śląskiego w ramach konkursu dla gmin 
i powiatów województwa śląskiego pn. „Wspieranie 
lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania 
problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie z problemem alkoholowym w województwie 
śląskim w 2021 roku”.

Jednym z elementów zadania jest cykl zajęć z 
hydroterapii z nauką  pływania o wartości 4 320 zł.
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INWESTYCJE

Droga rolna z Ogrodzieńca 
do Podzamcza
Dobiegają końca prace związane z bu-
dową drogi rolnej od cmentarza do Po-
dzamcza o długości 0.996 km. Na ten 
cel gmina Ogrodzieniec otrzymała do-
finansowanie o wartości 249.000,00 
złotych z przeznaczeniem na budowę 
i modernizacje dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych.

Pumptrack - Krępa
Zakończono budowę pumptracka - asfaltowego toru rowerowego o długości 45 mb i szerokości 1 m, przeznaczonego 
do jazdy rowerem, na deskorolkach, rolkach czy hulajnodze. Obecnie trwają prace przy budowie boiska do siatkówki. 
Prace realizowane w ramach projektu „Rozwój funkcji rekreacyjnej Ośrodka Krępa w Ogrodzieńcu w celu promocji ak-
tywnych form wypoczynku i walorów turystycznych gminy” dofinansowane z budżetu Województwa Śląskiego.

Ulica Słowackiego

Trwają prace związane z realiza-
cją zadania, mającego na celu 
przebudowę ulicy Słowackie-
go w Ogrodzieńcu. Na ten cel 
przyznane zostało ok. 1,3 mln 
zł z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Zakończenie 
zadania planowane - czerwiec 
2022r.
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W dniu 12 października  w sali lustrzanej domu Kultury odbyło się 
XXXVIII posiedzenie Rady Miejskiej  w Ogrodzieńcu. Podczas obrad 
radni zgłosili interpelacje i zapytania, na które na bieżąco odpowiedzi 
udzieliła Burmistrz Anna Pilarczyk. W drugiej część posiedzenia radni 
zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec.  

W dniu 9 listopada odbyło się XXXIX posiedzenie Rady Miejskiej  w Ogrodzieńcu.  Podczas obrad radni zapoznali 
się z informacją projektu „Wspólny plan” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu „Wspólny 
plan” jest zwiększenie potencjału administracji publicznej oraz wzrost udziału społecznego w obszarze planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnianie procesów inwestycyjno-budowlanych. 

RADA MIEJSKA

W porządku obrad znalazły się następujące 
uchwały: 
• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ko-

lejnej umowy dzierżawy nieruchomości po-
łożonych w Ogrodzieńcu oznaczonych jako 
działki 6215, 6216, 6217 na czas oznaczony 
powyżej trzech lat z dotychczasowym dzier-
żawcą w trybie bezprzetargowym,

• w sprawie powołania komisji Inwentaryza-
cyjnej Mienia komunalnego,

• w sprawie współpracy między społeczno-
ściami lokalnymi Gminy Ogrodzieniec i 
Gminy Ochryda w Macedonii Północnej,

• zmiany uchwały w sprawie określenia szcze-
gółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w za-
mian za uiszczoną przez właściciela nieru-
chomości opłatę za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi,

• przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych Gminy Ogrodzieniec za rok 
szkolny 2020/2021,

• zamian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 
rok 2021,

• uchwały w sprawie zmiany wieloletniej pro-
gnozy finansowej Gminy Ogrodzieniec na 
lata 2021 – 2032,

Radni zapoznali się także z informacją Burmi-
strza o przebiegu wykonania budżetu gminy 

Ogrodzieniec za I półrocze 2021 roku z infor-
macją o kształtowaniu się wieloletniej progno-
zy finansowej. 

Więcej BIP Ogrodzieniec

W porządku obrad znalazły się następujące 
uchwały: 
• w sprawie uchwalenia „Regulaminu do-

starczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Ogrodzieniec”.

• w sprawie o pokryciu części kosztów go-
spodarowania odpadami komunalnymi z 
dochodów własnych niepochodzących z 
pobranej opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi.

• w sprawie określenia celu przeznaczenia 
nagrody uzyskanej w konkursie „Najlep-
sza miejscowość powiatu zawierciańskie-
go 2021”.

• w sprawie przyjęcia Programu współpracy 
Gminy Ogrodzieniec z organizacjami po-
zarządowymi oraz podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2022.

• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 
położonych w Ryczowie oznaczonych jako 
działki 435, 436 na czas oznaczony powy-
żej trzech lat z dotychczasowym dzierżaw-
cą w trybie bezprzetargowym.

• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w trybie bezprzetargowym udziału w pra-
wie własności nieruchomości położonej w 
Gminie Ogrodzieniec oznaczonej nume-
rem ewidencyjnym 1340, obręb Podzam-
cze.

• w sprawie wyrażenia opinii na temat wnie-
sienia wkładu pieniężnego do spółki Za-
mek Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością.

• w sprawie uchwalenia ryczałtowej staw-
ki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za rok od domku letnisko-
wego na nieruchomości albo od innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe.

• w sprawie określenia terminu, częstotliwo-
ści i trybu uiszczania opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi od domku 
letniskowego na nieruchomości albo od 
innej nieruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

• sprawie określenia wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli domku letniskowego na nie-
ruchomości albo innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
-wypoczynkowe oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej.

• w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Ogrodzieniec na 2021r .

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 
2020-2032.

Więcej BIP Ogrodzieniec
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OGŁOSZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Ogrodzieniec

Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity, Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z 
późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec, w  dniach: od 23 listopada 2021r. 
do 14 grudnia 2021r. 

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec 
zostanie udostępniony do publicznego wglądu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Urzędu Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec (https://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl). Ponadto, w trakcie wyłożenia projektu zmiany 
studium do publicznego wglądu, będzie istniała możliwość zapoznania się z projektem w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, po wcześniejszym umówieniu terminu 
pod numerem telefonu: +48 326709708.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
30 listopada 2021r. w Sali Lustrzanej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Plac Wolności 24, 42-
440 Ogrodzieniec, o godz. 14:00, z uwzględnieniem wszelkich wymogów i środków ostrożności, w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii, wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Prosimy o telefoniczne 
zgłoszenie chęci uczestnictwa w dyskusji pod numerem tel. +48 326709708.

Ponadto, dyskusja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 
Szczegółowe informacje dotyczące formy i zasad zdalnego udziału w dyskusji publicznej, zostaną ogłoszone 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec (https://www.
ogrodzieniec.bip.jur.pl), w dniu 29.11.2021 r.

Osoby fizyczne i  prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić 
ewentualne uwagi do projektu zmiany studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, pod adresem 
Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, e-mail: um@ogrodzieniec.pl.

Uwagi mogą być wnoszone: 
1) w formie papierowej, 
2) ustnie do protokołu, 
3) w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres: studium@ogrodzieniec.pl,

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2022 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych dla procedury planistycznej sporządzania 
zmiany studium udostępniona jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec w 
zakładce „DANE OSOBOWE RODO” (https://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl).

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
Anna Pilarczyk
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KLUB SENIORA+ w Ogrodzieńcu
Beata Stypa-Rus

Beata Stypa-Rus

SENIORZY

Seniorzy dzieciom

Seniorzy w Filharmonii

11 listopada 2021r  w Katowicach   
odbyła się gala wręczenia „Gwiazd 
Górnośląskich”.
Gospodarzem gali była Filharmonia 
Śląska  Kopię odznaczenia z 1925 
roku - ustanowionego dla Powstań-
ców Śląskich – odebrały  osoby i in-
stytucje, które w sposób szczególny 
zaangażowały się w upamiętnienie 
100-lecia obchodów Powstań Śląskich 
Z rąk marszałka województwa śląskie-
go Jakuba Chełstowskiego odebrał 
nagrodę m.in.

Tomasz Sakiewicz, Jarosław Wieczo-
rek - Wojewoda Śląski, Wojciech Sza-
rama  Poseł na Sejm RP,  metropolita 
katowicki abp Wiktor Skworc. Gwiaz-
dą uhonorowano także poseł do Par-
lamentu Europejskiego Jadwigę Wi-
śniewską , ale z uwagi na obowiązki 
w Brukseli, nie mogła uczestniczyć 
w gali osobiście. Galę poprowa-
dził Marek Durmała. W uroczystości 
wzięli udział  m. in parlamentarzy-
ści, radni Sejmiku, sympatycy Klubu 
Gazety Polskiej również wyróżnionej   

Gwiazdą Górnośląską oraz grupa 
mieszkańców z Gminy Ogrodzieniec. 
Zwieńczeniem wieczoru był  koncert 
filharmoników śląskich  w którego 
programie znajdowała się   muzyka 
filmowa Wojciecha Kilara oraz frag-
menty doskonale przyjętej, owacjami 
na stojąco  „Rapsodii Śląskiej” Jana 
A.P. Kaczmarka. Orkiestrze Symfo-
nicznej Filharmonii Śląskiej pod batu-
tą kierownika artystycznego orkiestry 
Yaroslawa Shemeta  towarzyszył  Chór 
Filharmonii Śląskiej.

Seniorzy z Klubu Senior+ w Ogrodzieńcu 
chętnie włączyli się do akcji „Mały gest, 
wielki cel”. Pokazali tym samym jak wiel-
kie mają serca i że los chorych dzieci nie 
jest im obojętny. Od kilku tygodni, sys-
tematycznie w każdą środę spotykają się 
żeby rysować, kleić, wycinać, pisać i do-
skonale się przy tym bawiąc, wspominać 
szkolne lata. Klubowiczki wkładają całe 
swoje serca w to, aby każda karteczka 
była piękna i wyjątkowa. Karteczki zosta-
ną rozdzielone i wysłane do dziesięcior-
ga chorych dzieci i ich rodzin. Mamy na-
dzieję, że każda z nich wywoła uśmiech 
na małych buziach. Mamy już 100 kar-
tek!. A to jeszcze nie koniec. Akcja trwa 
do końca listopada!



9gazetagazeta
OGRODZIENIECKA

ZASZCZEP SIĘ DLA BEZPIECZEŃSTWA TWOJEGO  I RODZINY

1,5m

Beata Stypa-Rus
Marzena Kowalczyk

KLUB SENIORA+ w Ogrodzieńcu

Miesiąc październik obfitował wizytami niezwykłych gości 
w Klubie SENIOR + w Ogrodzieńcu i tak odwiedziła nas 
p. Agnieszka Żak – fryzjer z  35 – letnim stażem.
Pani Agnieszka od najmłodszych lat chciała być fryzjer-
ką i już  od 15 roku życia zaczęła praktykę , jak widać 
marzenia się spełniają i dzisiaj Salon Fryzjerski EUFORIA 
w Ogrodzieńcu na Placu Wolności 29, to miejsce pracy 
p. Agnieszki. Zawsze uśmiechnięta, pogodna i pozytyw-
nie nastawiona do świata i ludzi, wita swoich klientów.  
Bardzo lubi to co robi i chętnie dzieli się swoją wiedzą. 
Tym razem podzieliła się nią z seniorami.  Seniorki dowie-
działy się wiele cennych rad  na temat pielęgnacji skóry 
głowy  i  włosów. 
Niezależnie od wieku, włosy wymagają stałej pielęgna-
cji, dzięki prawidłowo wykonywanym zabiegom  pielę-
gnacyjnym  oraz stosowaniu właściwych preparatów do 
mycia włosów, osoby starsze mogą się cieszyć zdrowymi 
włosami przez długie lata.
Bardzo dobre są maseczki ze skrzypu polnego, siemienia 
lnianego, a także odżywka z drożdżami do włosów prze-
tłuszczających się:

Klub SENIOR+ w Ogrodzieńcu
tętni życiem

½ kostki drożdży, ½ szklanki mleka razem mieszamy i nakłada-
my na włosy na 30 min. Następnie spłukujemy wodą i myjemy 
szamponem. 
Drożdże są bogate w witaminy z grupy B, zawierają biotynę, 
selen, cynk, magnez, żelazo, witaminę E. Niesamowite bo-
gactwo minerałów i witamin to idealna bomba  odżywcza na 
włosy. Co więcej, maseczka drożdżowa na włosy jest prosta w 
wykonaniu i bardzo ekonomiczna.

Klub Senior+ gościł również Panią Martynę Podsiadło-
-technika usług kosmetycznych z wieloletnim stażem. 
Nasz gość to osoba niezwykle ciekawa i inspirująca. Jej 
pasją jest naturoterapia, ziołolecznictwo, podróże i ma-
lowanie abstrakcyjne. Na spotkaniu Pani Martyna opo-
wiadała o podstawowych zasadach makijażu i demaki-
jażu. Duży nacisk kładła na konieczność wieczornego 
zmywania makijażu i dobór odpowiedniego podkładu. 
Każdej chętnej Seniorce  nasz gość zrobił piękny makijaż 
dostosowany do wieku i urody.

Organizatorki spotkań oraz Seniorki  z Klubu SE-
NIOR+ w Ogrodzieńcu BARDZO DZIĘKUJĄ Wszyst-
kim Paniom, które poświęciły swój cenny czas, aby 
podzielić się z nami swoją wiedzą, a przekazały ją w 
bardzo dostępny sposób  w przyjaznej i miłej atmos-
ferze.  

Seniorzy w Klubie SENIOR+  poruszali  również temat diety, 
a głównie kwasów omega 3 i omega 6, jakże ważnych dla 
zdrowia. Dieta osób starszych zdecydowanie różni się 
od diety osób młodych. Nienasycone kwasy tłuszczowe to 
związki wspomagające funkcjonowanie całego organizmu. 
Kwasy omega 3 działają przeciwnowotworowo, wspomagają 
pracę serca i mózgu, dbają o dobrą kondycję oczu i stawów, 
wzmacniają odporność, poprawiają nasze samopoczucie i 
stan skóry. Rozmowę poprowadziła p. Sławomira Jurkowska 
dyplomowany biolog komórki, absolwentka Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Pani Sławomira należy do Bractwa 
Rycerskiego Ziemi Ogrodzienieckiej jest przewodnikiem  na 
Zamku w Ogrodzieńcu ale przede wszystkim  WIELKĄ pasjo-
natką koni. 

Po raz kolejny Klub SENIOR+ w 
Ogrodzieńcu odwiedziła reprezen-
tacja Zespołu Folklorystycznego 
„WRZOS” z Ryczowa Kolonii - Ka-
zimiera Kołton i Henryka Pilarczyk. 
Tym razem Panie wraz z klubowicz-
kami robiły gwiazdy betlejemskie z 
bibuły.  
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Po cyklu warsztatów oraz intensywnych ćwiczeń wokalnych, przyszedł czas na finał. Ogro-
dzienieccy Seniorzy, liderzy projektu wraz z uczestnikami warsztatów, członkami Zespołu Se-
niorzy i Zespołu Echo, gośćmi zaproszonymi podsumowali projekt muzyczny pn.: „Jurajskie 
melodie na ogrodzienieckich szlakach”. Do udziału w finałowej gali – ludowym festiwalu za-
proszone zostały lokalne zespoły ludowe: Zespół Folklorystyczny „Wrzos” z Ryczowa-Kolo-
nii, Zespół „Ryczowianki” z Ryczowa i gość specjalny Regionalny Zespół Ludowy z Kroczyc.

KULTURA
Iwona Rajca Ogrodzieniecki festiwal ludowy 

Uczestnicy warsztatów z rąk Burmi-
strza Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
Anny Pilarczyk, Sekretarza Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec Marii Milejskiej 
oraz Radnych Rady Miejskiej w Ogro-
dzieńcu: Wiceprzewodniczącego Zbi-
gniewa Fabiańczyka, Wioletty Baran, 
Elżbiety Stanek, Beaty Pawełczyk, 
Ilony Guzik, Beaty Jakacz, Karoliny 
Adamus i Stanisława Smętka otrzymali 
pamiątkowe dyplomy potwierdzające 
udział w warsztatach. Dla występują-
cych zespołów wręczone zostały pa-

miątkowe statuetki. Podziękowania na 
ręce instruktorów Barbary Czajkow-
skiej i Karola Hadrycha złożyła Dyrek-
tor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Sportu w Ogrodzieńcu Karolina 
Matuszewska. W muzycznym spotka-
niu wzięła udział Wiceprzewodniczą-
ca Rady Wojewódzkiej KGW Urszula 
Rusek.
Zadanie dofinansowano ze środków 
Programu „Działaj Lokalnie 2021” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności realizowanego przez Akademię 

Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 
Centrum Inicjatyw Lokalnych – ODL w 
Zawierciu i Gminy Ogrodzieniec.
Głównym celem projektu oraz działań 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i 
Sportu w Ogrodzieńcu jest populary-
zowanie i kultywowanie rozwoju juraj-
skiej muzyki ludowej poprzez wspar-
cie działalności lokalnych formacji 
muzycznych i zespołów śpiewaczych. 
Naszym celem jest wspieranie rodzi-
mej kultury ludowej, naszego wspól-
nego dziedzictwa lokalnego.
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W piątek 5 listopada 2021 r., Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu był go-
spodarzem wyjazdowej ścieżki wsparcia Uniwersytetu Kulturoznawców w ramach projektu Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach przy współpracy z Instytutem Myśli Polskiej im. Wojciecha 
Korfantego w Katowicach. Była to pierwsza pilotażowa ścieżka, którą Uniwersytet Śląski będzie 
prowadził dla pracowników instytucji kultury.

KULTURA
Iwona Rajca

Uniwersytet Kulturoznawców dla lokalnych 
instytucji kultury

Do współpracy zaprosiliśmy miejscowe i ościenne insty-
tucje kultury, których pracownicy wzięli udział w warszta-
tach: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzień-
cu, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy, Gminny 
Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu oraz Miej-
ski Ośrodek Kultury w Łazach.
Uczestnicy zapoznali się z tematami dotyczącymi transmisji 
dziedzictwa kulturowego i tradycji do współczesności
poprzez udział w dwóch blokach tematycznych:
- Pomysłowo i budżetowo, czyli niestandardowe formy 
promocji z Ewą M. Walewską – wykładowcą akademickim 

kulturoznawstwa i kultury mediów na Wydziale Humani-
stycznym Uniwersytetu Śląskiego,
- Zawiązywanie i utrzymywanie lokalnych partnerstw dla 
rozwoju aktywności obywatelskiej z Aleksandrem Lysko – 
trenerem umiejętności społecznych, koordynatorem pro-
jektu badawczo-etnograficznego „Tropem badaczy Zagłę-
bia Dąbrowskiego”.
Poza zdobytą wiedzą, spotkanie miało charakter wymiany 
doświadczeń pomiędzy pracownikami sektora kultury.
Dziękujemy i zachęcamy inne instytucje kultury do skorzy-
stania ze wsparcia.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu realizuje pro-
jekt „Innowacyjna metamorfoza kultury - animacja i edukacja kulturalna 
w Gminie Ogrodzieniec w ramach Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014-2020 
III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzy-
stania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje 
cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfro-
wych na poziomie lokalnym. 
3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Na ten cel 
uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 162 tys. zł na cyfrowy rozwój, w 
ramach którego realizowane będą szkolenia, zakup komputerów, stron, 
oprogramowań. Zadanie nie wymaga zaangażowania wkładu własnego.

Konwersja Cyfrowa
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UTW
Beata Stypa-Rus Rok akademicki 

Po niemalże rocznej przerwie Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu wznawia 
swoją działalność. Niespodziewana przerwa 
wynikająca z pandemii koronawirusa w 
Polsce wstrzymała zajęcia stacjonarne 
naszego Uniwersytetu.  Obecna poprawa 
sytuacji pandemicznej sprawiła, że udało 
się wznowić zajęcia i tak w dniu 28 
października zainaugurowaliśmy kolejny 
rok akademicki 2021/2022. Uroczystość 
odbyła się w sali lustrzanej Domu Kultury.   
Tradycyjnie na początku zabrzmiał 
hymn studencki „Gaudeamus igitur” w 
wykonaniu sekcji wokalnej należącej do 
UTW. Inauguracyjny wykład poprowadził 
prof. Mirosław Kisiel, a studenci i 
zaproszeni goście mogli podziwiać 
prace naszych studentów wykonane 
w czasie trwania pandemii i trudnego 

dla wszystkich Polaków lockdownu. 
Oryginalne fotografie naszej Gminy 
wykonali pan Czesław Jurkiewicz oraz pan 
Marian Żak, portrety najbliższych techniką 
ołówkową oraz prace w akrylu wykonał 
pan Marian Witczak. 

Uroczystość rozpoczęcia kolejnego 
roku akademickiego swoją obecnością 
zaszczyli Anna Pilarczyk – Burmistrz Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec, Maria Milejska – 
Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec, 
Radna Powiatu Zawierciańskiego, 
a zarazem Starosta UTW, Zbigniew 
Fabiańczyk – Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu wraz z radnymi: 
Elżbietą Stanek, Wiolettą Baran, Karoliną 
Adamus, Iloną Guzik, Bożeną Bednarz, 
Beatą Pawełczyk i Stanisławem Smętkiem, 

przedstawiciel Akademii WSB w Dąbrowie 
Górniczej w osobie Prodziekana ds. 
Kształcenia Ustawicznego Dominika 
Penara, Karolina Matuszewska – Dyrektor 
MGOKiS i zarazem gospodarz spotkań, 
Joanna Piwowarczyk – Redaktor Naczelna 
Gazety Ogrodzienieckiej. Zaproszenie na 
uroczystość przyjął również dzielnicowy 
z komisariatu Policji w Ogrodzieńcu asp. 
Sebastian Molik. 

Na zakończenie uroczystości sekcja 
wokalna wykonała krótki recital z repertuaru 
m.in. Anny Jantar. Całe przedsięwzięcie 
koordynowała i poprowadziła Beata Stypa 
– Rus – pracownik MGOKiS. 

Dziękujemy wszystkim za obecność, a 
studentów zapraszamy na kolejny wykład. 
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UDO
Beata Stypa-Rus Inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego 

w Ogrodzieńcu 

6 listopada 2021r został zainau-
gurowany kolejny rok akademic-
ki Uniwersytetu Dziecięcego w 
Ogrodzieńcu. Inaugurację UDO 
zaszczycili swoją obecnością 
Burmistrz Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec Anna Pilarczyk, Radna 
Rady Powiatu i Sekretarz MiG 
Ogrodzieniec Maria Milejska, 
wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej w Ogrodzieńcu Zbigniew 
Fabiańczyk wraz z Radnymi: 
Karoliną Adamus, Stanisławem 
Smętkiem nie zabrakło również 
gospodarza spotkań zastępcy 
dyrektora M-GOKiS Joanny Pi-
wowarczyk. 

Młodzi adepci złożyli ślubowanie oraz 
odebrali indeksy z rąk pani Burmistrz. 
Inauguracyjny wykład pt. „Dzieje hu-
sarii w Polsce” poprowadził Jerzy Po-
kojski. – Wiceprezes Klubu Polskiej 
Sztuki Walki Signum Polonicum w 
Katowicach. Po wykładzie dzieci przy-
mierzały uzbrojenie husarza. 

Wszystkim bardzo dziękujemy za 
obecność, a najmłodszych studentów 
zapraszamy   na kolejne wykłady. 

20.11.2021
„Czy dinozaury mogły żuć gumę?” - 

prof. Piotr Sulej
ONLINE

11.12.2021
„Aktor jest w każdym z nas”

mgr Marcin Lieber
STACJONARNIE w Sali Lustrzanej 

Domu Kultury

Uniwersytet Dziecięcy w Ogrodzieńcu  zaprasza najmłodszych studentów 
11.12.2021r.(sobota) godz. 11.30  na wykład

 pt: „Aktor jest w każdym z nas”- który wygłosi mgr Marcin Lieber
Spotkanie odbędzie się w  Sali Lustrzanej Domu Kultury w Ogrodzieńcu.
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EDUKACJA
Joanna Piwowarczyk Szkolne uroczystości

W przededniu Święta Edukacji Naro-
dowej we wszystkich szkołach na te-
renie naszej gminy (w Ogrodzieńcu, 
Podzamczu, Gieble i Ryczowie) odby-
ły się uroczyste akademie. W szkołach 
w Ogrodzieńcu, Podzamczu i Gieble 
uroczystości zostały połączone z pa-
sowaniem na ucznia klas pierwszych. 
Uczniowie pod kierunkiem swoich 
opiekunów przygotowali artystyczne 
występy, które zaprezentowali przed 
zaproszonymi gośćmi, rodzicami oraz 
pracownikami szkół. To bardzo waż-
ne wydarzenie nie tylko dla najmłod-
szych, ale również dla ich rodziców. 
Na uroczystości przybyli zaproszeni 
goście m.in.:  Anna Pilarczyk Burmistrz 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Ma-
ria Milejska Sekretarz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec, Małgorzata Janoska 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu, dyrekcja szkoły, nauczy-
ciele i rodzice klas pierwszych. Pierw-
szoklasiści otrzymali słodkie upominki 
wraz z czapkami ufundowane przez 
Gminę Ogrodzieniec. Pani Burmistrz z 

okazji Dnia Edukacji Narodowej złoży-
ła życzenia dla wszystkich nauczycieli 
i pracowników  oświaty oraz wręczyła 
Nagrody Burmistrza  Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec dla nauczycieli za rok 
szkolny 2020/2021.
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Nadchodzące wydarzenia zwiastował wielki huk. Niektórzy 
myśleli, że to gwałtowna zmiana pogodowa. Inni, natomiast, 
mówili o przebudzeniu starych legend...

EDUKACJA
SP Ogrodzieniec Jura na plus! 

Jak opowiadać o dziedzictwie regionalnym?
Czy możliwe jest połączenie szacun-
ku do tradycji i edukacji regionalnej z 
elementami rozrywkowymi? Przeko-
nała się o tym grupa śmiałków, która 
odważyła się wesprzeć w badaniach 
międzyplanetarny zespół naukowców, 
zebranych pod przewodnictwem We-
lona Mózga. „Jura na plus!” to wyjąt-
kowa gra terenowa, gdzie w formie 
teatralnej zabawy uczestnicy, w tym 
dzieci, mogą poznać wartości, jakie 
niesie dorobek materialny i duchowy 
poprzednich pokoleń, dziedzictwo 
przyrodnicze, różnorodność kulturo-
wa i ekosystem Jury Krakowsko-Czę-
stochowskiej. 

Czym są teatrogry prezentowane 
przez Lufcik na Korbkę?
Zmiana Zamku w Ogrodzieńcu w 
planszę gry to część działań podej-
mowanych przez Teatr Lufcik na Korb-
kę i prowadzącą go Fundację W TO 
MI GRAJ. Oprócz spektakli dla dzieci, 
widowisk plenerowych, materiałów 

wizualnych i zajęć z zakresu edukacji 
kulturalnej, artyści zajęli się produkcją 
autorskich „teatrogier”.
Gra teatralna na żywo łączy elementy 
larpa, gry terenowej, gry edukacyjnej 
i spektaklu. Jest to forma na pograni-
czu sztuki i gier, wykorzystująca narzę-
dzia estetyki teatralnej oraz nowocze-
sne strategie narratologiczne. Twórcy 
z Lufcika scenariusze opierają zwykle 
na kanwie  tekstów kultury, a także na 
wydarzeniach historycznych, naukach 
przyrodniczych, ekonomicznych, czy 
ścisłych. 
Organizatorzy pragną podziękować 
partnerom, którymi byli Szkoła Pod-

stawowa w Ogrodzieńcu i Zamek 
Ogrodzieniec.
Projekt współfinansowany z budżetu 
Samorządu Województwa Śląskiego 
w ramach drugiego konkursu na zada-
nia publiczne promujące Wojewódzki 
Program Owca Plus - Owca Plus do 
roku 2027.

Uczestnikami gry terenowej byli 
uczniowie klas siódmych Szkoły Pod-
stawowej w Ogrodzieńcu. Młodzież 
wraz z opiekunami dziękuje za wspa-
niałe spędzony czas. Były to zajęcia in-
tegracyjne o walorach edukacyjnych, 
a zarazem niezwykła przygoda.
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EDUKACJA
GIEBŁO

Izabela Łypaczewska
Longina Pacia

Izabela Čakarević
Małgorzata Smyrgała

Szkolna wymiana

Szkoła Podstawowa w Gieble wspólnie 
z Zàkladną Śkolą ze Spišskiego Podhra-
dia w ramach Erasmus+ realizuje pro-
jekt „ Okno na Europę”. Erasmus+ to 
program umożliwiający uczestnictwo w 
wymianach międzynarodowych finan-
sowanych przez UE. Projekt „Okno na 
Europę” daje uczniom szansę na zdo-
bywanie wiedzy i doświadczeń w wielu 
dziedzinach, poszerzanie horyzontów, 
doskonalenie umiejętności języko-
wych. W ramach projektu uczniowie 
obu szkół realizują wspólne przedsię-
wzięcia, a ich rezultaty  prezentowane 
są na platformie eTwinning i Twinspa-
ce. 
Jednym z najprzyjemniejszych działań 
w ramach projektu jest międzynarodo-
wa wymiana młodzieży. W ramach tej 
wymiany 10 uczniów i 3 nauczycieli z 
Zàkladnej Śkoly ze Spišskiego Podhra-
dia odwiedziło Gminę Ogrodzieniec 
i Szkołę Podstawową w Gieble, a 11 
uczniów i 3 nauczycieli Szkoły Podsta-
wowej w Gieble odwiedziło Spišskie 
Podhradie. 
Słowacy przebywali u nas  od 26 wrze-
śnia do 2 października br. uczniowie 
ze Słowacji integrowali się z naszymi 
uczniami  podczas wspólnych zajęć 
na terenie szkoły, które były okazją 
do wzajemnego poznania kultur obu 
krajów. Wielką radość, zarówno pol-
skim jak i słowackim uczniom, sprawiły 
wspólne wycieczki. Podczas nich  go-
ście mieli okazję poznać zabytki i kul-
turę naszego kraju. Wspólnie odwie-
dziliśmy Kraków, Wieliczkę, Koszęcin  i 
oczywiście największe atrakcje Gminy 
Ogrodzieniec.
Nasi goście opuścili Polskę w sobotę, 
a my już w poniedziałek 4 października 
przybyliśmy do   Spišskiego  Podhra-
dia. Podczas tygodniowego pobytu 
poznawaliśmy słowacką kulturę, po-
dziwialiśmy wspaniałe atrakcje przy-
rodnicze naszych słowackich sąsiadów 
i przede wszystkim integrowaliśmy się 
ze społecznością szkolną Spišskiego 
Podhradia. Nasi gospodarze zorgani-
zowali dla nas zajęcia warsztatowe w 

szkole. Zajęcia te były okazją do głęb-
szego poznania kultur naszych krajów, 
doskonalenia języka angielskiego i po-
znawania języka słowackiego. Nie oby-
ło się również bez wycieczek. Wspólnie 
z uczniami ze Słowacji pojechaliśmy 
do Starego Smokovca, skąd kolejką 
wjechaliśmy na Hrebienok. Spacer po 
Tatranskym Narodnym Parku, pośród 
wysokich tatrzańskich szczytów, był 
prawdziwą przyjemnością. Wielkim 
przeżyciem było zwiedzanie Jaskini 
Stanišovskiej. Byliśmy również w par-
ku miniatur w miejscowości Liptowski 
Jan, w Lewoczy, Popradzie, w Spišskim 

Hrhovie, w lasach Smolnickiej Osady 
oraz na farmie w Odoricy. Nie zabra-
kło również wizyty w Urzędzie Miasta 
Spišskiego Podhradia. Pan Burmistrz 
Michal Kapusta za naszym pośrednic-
twem przekazał list dla Pani Burmistrz 
Anny Pilarczyk. 
Pobyt na Słowacji był dla nas wspania-
łą przygodą. 
Zachęcamy do odwiedzenia naszej 
strony internetowej, gdzie opisujemy 
swoje działania w ramach Projektu „ 
Okno na Europę”.
http://www.spgieblo.ogrodzieniec.pl/
kategorie/erasmus
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EDUKACJA
RYCZÓW

Justyna Zielińska

Zielona Pracownia 
w Szkole Podstawowej w Ryczowie

Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”
 Benjamin Franklin

Źródeł poznania i nauki nowych umie-
jętności w dobie współczesnych tech-
nologii jest wiele. Jednak jest wśród 
nich jedno, do dzisiaj niezastąpione: 
nauka przez własne doświadczenie. 
Najstarsza forma zdobywania wiedzy 
nadal jest najskuteczniejszą. Rozbu-
dzenie ogólnych zainteresowań na-
ukami przyrodniczymi, kształtowanie 
postawy badawczej i obserwacji przy-
rody, a także umiejętne posługiwa-
nie się sprzętem laboratoryjnym oraz 
wiedzą opartą na praktyce było po-
wodem powstania w Szkole Podsta-
wowej w Ryczowie zielonej pracowni, 
która została wyposażona w nowocze-
sny sprzęt multimedialny (monitor in-
teraktywny, laptop czy wizualizer ), ale 
także szereg innych pomocy dydak-
tycznych umożliwiających uczniom 
zdobywanie wiedzy poprzez prak-
tyczne działanie. Nie byłoby to moż-
liwe, gdyby nie Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, który po raz 
kolejny ogłosił konkurs na stworzenie 
w szkołach takich miejsc. My przystą-
piliśmy najpierw do konkursu na pro-
jekt, w którym uzyskaliśmy nagrodę 
w wysokości 9.957,89 zł, a następnie 
do konkursu głównego, w którym uzy-
skaliśmy dofinansowanie w wysokości 
39.831,68 zł W ten sposób w naszej 
szkole mogło powstać to niezwykłe 
miejsce, które jest nie tylko estetycz-
ne, ale przede wszystkim nowoczesne 
i świetnie wyposażone. 
Prace związane z pracownią trwały 
od początku wakacji, ale wreszcie 11 
października 2021 r. nastąpiło uro-
czyste otwarcie w obecności Prezesa 
WFOŚiGW w Katowicach pana Toma-
sza Bednarka, przedstawicieli władz 
samorządowych Burmistrz Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec pani Anny Pilar-
czyk, Sekretarz Gminy pani Marii Mi-
lejskiej, Przewodniczącej Rady Miasta 

pani Małgorzaty Janoski, i Zastępcy  
Przewodniczącego pana Zbigniewa 
Fabiańczyka oraz Radnej Rady Mia-
sta Wandy Bednarz i Sołtysa Ryczowa 
Leszka Janusa.
Uroczystość rozpoczęło przemówienie 
Dyrektor Szkoły Justyny Zielińskiej, 
która podziękowała wszystkim oso-
bom zaangażowanym w powstanie 
programu edukacyjnego „Chronimy 
Ziemię, zmieniamy siebie”, który jest 
integralną częścią projektu Zielonej 
Pracowni. Następnie przemawiali za-
proszeni goście, a wreszcie nastąpiło 
uroczyste przecięcie wstęgi, którego 
dokonali uczniowie szkoły. Następnie 

zaproszeni goście obejrzeli program 
artystyczny poświęcony ekologii, a 
później mieli okazję obejrzeć pomoce 
dydaktyczne zakupione do pracowni 
zgromadzone w dwóch kącikach: ką-
cik biologa i kącik geografa. Całość 
zakończyła się oczywiście pokroje-
niem tematycznego tortu.
Mamy nadzieję, że formy edukacji 
nieformalnej, które stawiają na ekspe-
rymentowanie, innowacyjność i pracę 
zespołową, pomogą naszym uczniom 
budować pewność siebie. Tak bardzo 
niezbędną, by po opuszczeniu szkoły 
wyruszyć w nieznane i odważnie po-
szukiwać swojej drogi w życiu.
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BIBLIOTEKA
Anna Lipka Noc zagadek w bibliotece

W piątek – 8 października 2021r. – od-
była się kolejna edycja Nocy Biblio-
tek. Tym razem hasłem przewodnim 
naszego spotkania było „Czytanie 
wzmacnia”. Przybyła młodzież miała 
okazję bawić się razem odpowiadając 
na zagadki detektywistyczne, biorąc 
udział w książkowych kalamburach, 
zabawach z nagrodami oraz rysując 
komiksy.
Na uczestników czekały napoje, słod-
ki poczęstunek, a także tosty. Kilka 
godzin wspólnej zabawy pozwoliło 
na wykazanie się kreatywnością, spo-
strzegawczością oraz umiejętnością 
pracy zespołowej. Zwieńczeniem im-
prezy było rozstrzygnięcie konkursu 
na najlepsze przebranie i przyznanie 
nagród uczestnikom Nocy Bibliotek.
Mamy nadzieję, że Noc Bibliotek za-
chęci młodzież do uczestnictwa w 
kolejnych imprezach organizowanych 
przez bibliotekę.

Mikołaj
syn Agnieszki i Michała 
zam. w Ogrodzieńcu

Ida
córka Rafała i Lidii 
zam. Markowizna

Zachęcamy rodziców do 
nadsyłania zdjęć nowo 

narodzonych dzieci.  
Z przyjemnością 

opublikujemy te fotografie, 
które będą miłą pamiątką 

na cale życie.  
Życzymy zdrowia dla 

pociech i ich rodziców oraz 
samych sukcesów  
w dalszym życiu.

SKARBY 
OGRODZIEŃCA

Zakup nowości wydawniczych do biblioteki - 
„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup 
nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu 
do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków 
i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek 
interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0” Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu uzyskała w 2021 

roku dofinansowanie w wysokości 10769 zł „ze środków 
finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
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PRZEDSZKOLE
Aneta Filosek Dzień Niepodległości w przedszkolu

Pielęgnując tradycje oraz patriotyzm 10 listopada w naszym przedszkolu obchodziliśmy rocznicę odzyskania przez nasz 
kraj niepodległości. Z tej okazji starszaki z grupy Biedronek przygotowały montaż słowno – muzyczny, w którym zapre-
zentowały wiersze, piosenki i taniec. Młodsze grupy uczestniczyły w zajęciach, w czasie których przyswajały sobie wiedzę 
na temat historii naszego kraju, a także chętnie wykonywały nasze symbole narodowe. Głównym celem uroczystości i 
zajęć było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli naro-
dowych naszego kraju.
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Jurajske Maluszki
Podwójne święto w żłobkuJoanna Piwowarczyk

W Gminnym Żłobku „Jurajskie 
Maluszki” wielkie święto, na które 
złożyły się dwie okazje – jubileusz 
1-go roku działalności i pasowanie 
na żłobkowicza. Maluszki odwie-
dziły pani Burmistrz Anna Pilarczyk 
i pani Sekretarz Maria Milejska, 
które wraz z panią Dyrektor Żłob-
ka Katarzyną Oleksy uczestniczyły 

w akcie pasowania. Z tej okazji był 
urodzinowy tort i mnóstwo pre-
zentów z najlepszymi życzeniami 
od władz Gminy Ogrodzieniec. 
Placówka otrzymała także prezent 
wraz z listem  gratulacyjnym od 
Wojewody Śląskiego Jarosława 
Wieczorka. 
Dla maluszków był to dzień pełen 

wrażeń, ponieważ po raz pierwszy 
uczestniczyły w tak ważnej uroczy-
stości. Jednak doskonale wszyscy 
sobie poradzili – były piosenki, zaba-
wy, słodki poczęstunek i oczywiście 
radość z rozpakowanych prezentów. 
Gratulujemy całemu gronu żłobko-
wej społeczności i życzymy samych 
radosnych chwil.



21gazetagazeta
OGRODZIENIECKA

ZASZCZEP SIĘ DLA BEZPIECZEŃSTWA TWOJEGO  I RODZINY

1,5m



22 gazetagazeta
OGRODZIENIECKA

ZASZCZEP SIĘ DLA BEZPIECZEŃSTWA TWOJEGO  I RODZINY

1,5m

Strażackie laury
OSP

Iwona Rajca

We wrześniu podczas obchodów Jubileuszu 40-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczowie-Kolonii oraz 
poświęcenia i prezentacji samochodu ratowniczo-ga-
śniczego byliśmy świadkami wręczania strażackich 
odznaczeń i wyróżnień. Jubileuszowa jednostka od-
znaczona została Brązowym Medalem Za Zasługi Dla 
Pożarnictwa, którym został udekorowany sztandar OSP 
pochodzący z 1987 roku. Akt nadania odczytał druh 
Henryk Karcz – Członek Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach. Na-
tomiast uroczystej dekoracji sztandaru dokonał druh 
Mieczysław Skręt – Członek Głównej Komisji Rewizyj-
nej Związku OSP RP.
Wyróżniony Medalem Honorowym im. Bolesława Cho-
micza został druh Edward Zieliński z OSP w Mokrusie. 
Medal ten nadawany jest osobom szczególnie zasłużo-
nym dla rozwoju i umocnienia Związku OSP RP, wyróż-
niającym się w realizacji celów Związku.
Podczas uroczystości wręczono odznaczenia dla wy-
różnionych druhów: Adama Piątka z OSP w Ryczowie 
Kolonii – Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa, Bo-
gusława Grucy z OSP w Ryczowie Kolonii – Srebrny 
Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa, Radosława Szu-
mlińskiego z OSP w Ryczowie Kolonii i Dawida Wie-
czorka z OSP w Gieble – Odznaka „Strażak Wzorowy”.
Wyróżnieni odznaką za wysługę 40 lat w OSP zostali 
druhowie jubileuszowej jednostki: Marek Żak, Włodzi-
mierz Żak s. Piotra, Włodzimierz Żak s. Eugeniusza oraz 
Stefan Żak.
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związ-
ku OSP RP w Zawierciu nadaje Odznakę „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa Powiatu Zawierciańskiego”. Odznaką 
wyróżniona została jednostka OSP Ogrodzieniec oraz 
druhowie: Krzysztof Błoch z OSP w Mokrusie i Grze-
gorz Żak z OSP w Ryczowie.
Ochotnicy działają w myśl znanych słów: „Bogu na 
chwałę – ludziom na pożytek.” W naszej gminie nada-
wane są również Odznaki „Za Zasługi Dla Pożarnictwa 
Gminy Ogrodzieniec”. „Odznaka „Za Zasługi dla Po-
żarnictwa Gminy Ogrodzieniec” jest odznaczeniem 
gminnym, które jest wyrazem uznania za działalność 
na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy 
Ogrodzieniec. (…) dowodem pamięci i wdzięczności  
za wszystkie działania, które przyczyniły się do rozwoju 
ochotniczego pożarnictwa na terenie Gminy Ogrodzie-
niec, poprawy bezpieczeństwa oraz utrwalania historii i 
pamięci nt. pożarnictwa na jej terenie.” Odznaką „Za 
Zasługi Dla Pożarnictwa Gminy Ogrodzieniec” uhono-
rowani zostali: druhowie Marek Żak, Włodzimierz Żak 
s. Piotra, Włodzimierz Żak s. Eugeniusza, Andrzej Żak 
s. Eugeniusza z OSP w Ryczowie Kolonii; druh Stani-
sław Bednarz z OSP w Ogrodzieńcu; Artur Łągiewka 
– Komendant Powiatowy PSP w Zawierciu oraz Maria 
Milejska – Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

Za swoją wieloletnią działalność i społeczną służbę za-
służeni strażacy oraz sympatycy ochotników otrzymują 
zaszczytne odznaczenia i medale za zasługi dla pożar-
nictwa. To bardzo miły akcent strażackich uroczystości.
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Strażacki Zjazd za nami
OSP

Iwona Rajca

Strażacy zrzeszeni w Oddziale Miejsko-Gminnym Związku OSP RP w Ogrodzieńcu w dniu  
5 listopada 2021 roku w Gulzowie podczas XII Zjazdu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP  

w Ogrodzieńcu podsumowali pięcioletnią kadencję oraz wybrali nowe władze.

W zjeździe uczestniczyli delegaci Zjazdu, przedstawiciele do Zarządu OMG, członkowie ustępującego 
Zarządu OMG i Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele Związku OSP szczebla krajowego, wojewódzkiego  

i powiatowego, Państwowej Straży Pożarnej, zaproszeni goście.

Hymn Polski wykonała Orkiestra Dęta z Giebła.

Nowo wybrany 25-osobowy Zarząd Oddziału Miejsko-
-Gminnego Związku OSP RP w Ogrodzieńcu ukonstytu-
ował się następująco:
Prezes – Anna Pilarczyk
Wiceprezes – Sławomir Szlachta
Wiceprezes – Szymon Ceglarski
Wiceprezes – Grzegorz Żak
Komendant – Henryk Karcz
Skarbnik – Marta Żak
Sekretarz – Iwona Rajca
Członkowie Prezydium: Maria Milejska, Adam Miśkiewicz, 
Jacek Wieczorek, Michał Węglarz.
Członkowie Zarządu: Adam Biały, Krzysztof Błoch, Jarosław 
Gruca, Krzysztof Gruca, Janusz Grzesiak, Sławomir Jurczak, 
Marcin Kazior, Mariusz Kaziród, Zbigniew Latacz, Artur Ole-
sik, Szczepan Plutka, Andrzej Żak, Andrzej Żak, Paweł Skóra.
Komisja Rewizyjna OMG Z OSP RP w Ogrodzieńcu:
Przewodniczący – Janusz Cholewa
Wiceprzewodniczący – Adam Piątek
Sekretarz – Michał Półkoszek
Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Zawierciu zostali druhowie: Henryk Karcz, Sławomir 
Szlachta i Grzegorz Żak. Natomiast przedstawicielami do 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zawierciu druh 
Szymon Ceglarski i druh Henryk Karcz.
Wyróżnieni strażacy otrzymali zaszczytne medale za za-
sługi dla pożarnictwa:
Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa: 
Anna Pilarczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec  
i Artur Olesik – OSP Kiełkowice
Powiatowa Odznaka: 
Jan Kotliński – OSP Giebło, Sławomir Jurczak – OSP Giebło, 
Zdzisław Mogiła – OSP Mokrus, Andrzej Żak – OSP Ryczów-
-Kolonia
Gminna Odznaka: 
Henryk Karcz – OSP Ogrodzieniec, Krzysztof Błoch – OSP 
Mokrus, Andrzej Żak – OSP Ryczów, Krzysztof Gruca – OSP 
Ryczów, Czesław Skrzypiciel – OSP Gulzów
Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa dla firmy: 
Przedsiębiorstwo Konstrukcyjno-Budowlane Szczepan Plutka

Członkowie ustępującego Zarządu OMG oraz Komisji Re-
wizyjnej otrzymali z rąk Prezesa Zarządu OMG druhny Anny 
Pilarczyk podziękowania za zaangażowanie na rzecz bez-
pieczeństwa Gminy Ogrodzieniec oraz społeczną pracę w 
kadencji 2016-2021. 

Dla nowych władz życzymy owocnej współpracy w ka-
dencji na lata 2021-2026.
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Iwona Rajca

Z ŻYCIA GMINY
Z piosenką patriotyczną za pan brat

Organizatorem Konkursu był Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Ogrodzieńcu, a gospo-
darzem Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Ogrodzieńcu. Wśród finalistów 
oraz laureatów znaleźli się:

KATEGORIA KLAS I-III:
I miejsce – Maria Selejdak „Warszawskie dzieci” (SP 

Ogrodzieniec)
II miejsce – Alicja Rodzaj „Przybyli Ułani” (SP Giebło)
III miejsce – Patryk Kita „Piechota” (SP Giebło)
Wyróżnienie – Patrycja Stępień „Dziewczyna z granatem” 

(SP Ogrodzieniec) i Sabina Kukowiecka „Przybyli Ułani 
pod okienko” (SP Ogrodzieniec)

KATEGORIA KLAS IV-VI:
I miejsce – Julia Imiela „Biały Krzyż” (SP Ryczów) i Marta 

Sawicka „Białe róże” (SP Giebło)
II miejsce – Emilia Strąk „Dziewczyna z granatem” (SP 

Ogrodzieniec)
III miejsce – Maria Kula „Co to jest niepodległość” (SP 

Giebło) i Gabriela Rymarczyk „Dziś idę walczyć mamo” 
(SP Ogrodzieniec)

Wyróżnienie – Wiktoria Gębka „Białe róże” (SP Giebło) i 
Szymon Ćwikła „Co to jest niepodległość” (SP Ogro-
dzieniec)

KATEGORIA KLAS VII-VIII:
I miejsce – Natalia Białkowska „Miasto 44” (SP Giebło) i Alek-

sandra Kania „Taki kraj” (SP Ogrodzieniec)
Wyróżnienie – Michał Ptaś „Pierwsza Brygada” (SP Ogro-

dzieniec)

Finaliści pierwszych miejsc zaprezentowali się w trakcie Kon-
certu Pieśni Patriotycznych w Kościele Parafialnym podczas 
obchodów Święta Odzyskania Niepodległości.
Jury konkursowe w składzie: Andrzej Kaim, Karol Skóra, Ar-
kady Ptak, Zenobia Bednarz i Ewa Pilarska poinformowało, iż 
poziom wykonania był wysoki, a przede wszystkim występy 
mają być okazją do dobrej zabawy oraz obycia scenicznego.
Spotkanie podsumowano odśpiewaniem hymnu Polski. Ser-
decznie gratulujemy!

V Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej „KWIATY POLSKIE” zakoń-
czony. W konkursie w trzech kategoriach zaprezentowało się 32 uczniów i 
uczennic ze szkół podstawowych w Gminie Ogrodzieniec.

Z ŻYCIA GMINY
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Joanna Piwowarczyk

Z ŻYCIA GMINY
Koncert Piosenki Patriotycznej 

W ramach Gminnych Obchodów Święta Odzyskania Niepodległości w Kościele Parafialnym w Ogrodzieńcu od-
był się koncert pieśni patriotycznej, podczas którego wystąpili:  sekcja wokalno-muzyczna UTW, zespół Echo i 
Seniorzy z Ogrodzieńca oraz laureaci gminnego konkursu pieśni i piosenki patriotycznej - Maria Selejdak „War-
szawskie dzieci” (SP Ogrodzieniec), Julia Imiela „Biały Krzyż” (SP Ryczów), Marta Sawicka „Białe róże” (SP Gie-
bło),  Natalia Białkowska „Miasto 44” (SP Giebło) i Aleksandra Kania „Taki kraj” (SP Ogrodzieniec). Z wiązanką 
piosenek patriotycznych zaprezentował się zespól „Malwinki”,  którego uczestnicy zadebiutowali w nowych stro-
jach zakupionych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu w ramach realizacji zadania pn. 
„Ożywienie jurajskiej ludowości w Gminie Ogrodzieniec”  dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury.
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Joanna Piwowarczyk

Z ŻYCIA GMINY
Gminne Obchody 

Święta Odzyskania Niepodległości

11 Listopada to szczególna data dla nas – Polaków. W tym dniu czcimy odzy-
skanie niepodległości po 123 latach zaborów, kultywujemy pamięć wydarzeń 
i Polaków, którzy walczyli o wolne i suwerenne państwo. 

W naszej Gminie uczciliśmy ten dzień razem z przed-
stawicielami władz samorządowych, gminnych jed-
nostek organizacyjnych, szkół, spółek,  jednostek 
straży pożarnej, policji, organizacji społecznych, ze-
społów artystycznych, orkiestr dętych oraz mieszkań-
ców. 
W intencji Ojczyzny odprawione zostały msze św. w 
kościołach parafialnych w Gieble, Ryczowie i Ogro-
dzieńcu. Złożono kwiaty pod pomnikami w Fuga-
sówce, w „Lasku”, w Kiełkowicach, w Ryczowie na 
„Skale” i na Cmentarzu Komunalnym w Ogrodzień-
cu. Mieszkańcy wraz z przedstawicielami samorządu 

gminnego i organizacji nieśli flagę biało-czerwoną. 
34 Śląski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej w 
Bytomiu wystawił honorową wartę przy Pomniku Po-
ległych w Ogrodzieńcu. Po nabożeństwie w kościele 
parafialnym w Ogrodzieńcu odbył się koncert, pod-
czas którego wystąpili: laureaci gminnego konkursu 
pieśni i piosenki patriotycznej, zespól „Malwinki”, 
sekcja wokalno-muzyczna UTW, zespół Echo i Senio-
rzy z Ogrodzieńca. Na pl. Piłsudskiego odbył się kon-
cert orkiestr dętych z Ryczowa, Giebła i Młodzieżo-
wej Orkiestry Ogrodzieniec. Tradycyjnie uczestnicy 
wydarzenia zostali poczęstowani gorącą grochówką.
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Serdeczne podziękowania za organizację i uświetnienie Gminnych Obchodów Święta Odzyskania Niepodległości dla:
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu, „Zamek” Sp. z o.o., 

Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z pocztami sztandarowymi  
z terenu Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Przedsiębiorstwa Komunalnego Ogrodzieniec. 

Dziękujemy księżom proboszczom: 
parafii Ogrodzieniec Jackowi Furtakowi, parafii Giebło Krzysztofowi Knapowi, parafii Ryczów Andrzejowi Ciesielskiemu 

za odprawienie Mszy św. w intencji Ojczyzny

Dziękujemy:
Orkiestrze Dętej OSP Giebło, Orkiestrze Dętej OSP Ryczów, Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Ogrodzieniec, Zespołowi Malwinki, 

Zespołowi Echo, Seniorom z Ogrodzieńca, sekcji wokalnej UTW,  laureatom konkursu piosenki patriotycznej 
za uświetnienie wydarzenia 

oraz Mieszkańcom na czele z Radnymi i Sołtysami za uczestnictwo w obchodach. 

Szczególne podziękowania kierujemy dla 34 Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu 
za wystawienie honorowej warty przy Pomniku Poległych w Ogrodzieńcu oraz Panu Jackowi Pankowi, 

Prezesowi Jurajskiej Organizacji Turystycznej za pomoc w zorganizowaniu asysty wojskowej. 

Burmistrz 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

Anna Pilarczyk 

W imieniu Radnych 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Ogrodzieńcu 
Małgorzata Janoska 

Sekretarz Miasta i Gminy 
Radna Powiatu Zawierciańskiego

Maria Milejska

Podczas tegorocznych gminnych ob-
chodów 11-listopada Zespół Malwinki 
z Giebła wziął udział w  koncercie pie-
śni patriotycznych w kościele pw. Prze-
mienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu. 
Wydarzenie stało się okazją do zapre-
zentowania części strojów zakupio-
nych w ramach dofinansowania otrzy-
manego  z Narodowego Centrum 
Kultury.  Pięknie wykonane utwory w 
połączeniu ze stosownie dobranym 
do okazji ubiorem dały niepowtarzal-
ny efekt.  Za pięknie prezentującą się 
grupą rozśpiewanych Malwinek od lat  
stoi ogromne zaangażowanie i praca 
Pani Anny Biedak- instruktor, peda-
gog ze Szkoły Podstawowej w Gieble. 
W przygotowaniu dzieci i młodzieży 
biorą również udział Pani Monika La-
tacz oraz Pan Robert Łypaczewski.
 
Zaraz po występie, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Gieble- Ewa Rudnic-
ka podziękowała wszystkim, którzy 
przyczynili się do napisania wniosku i 
zrealizowania zadania- m.in. burmistrz 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec- Annie 
Pilarczyk, dyrektor Miejsko-Gminne-

go Ośrodka Kultury i Sportu w Ogro-
dzieńcu- Karolinie Matuszewskiej oraz  
Pracownikom domu kultury, a także 
lokalnej projektant i rekonstruktor, au-
torce ,,nowej odsłony” -Annie Musial-
skiej. Realizacja projektu nie byłaby 

Malwinki w nowej odsłonie!
Redakcja

możliwa, gdyby nie znaczne zaanga-
żowanie w prace samej Instruktor Ze-
społu  oraz Dyrektor Szkoły.
 
Dom Kultury aplikował o środki na 
stroje dla Malwinek już od  grudnia 
2019r. Ciągłe wielomiesięczne powie-
lanie wniosku przyniosło wymarzone 
efekty w marcu bieżącego roku, kie-

dy Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Ogrodzieńcu znalazł się 
wśród laureatów naboru EtnoPol-
ska2021.
 
Z utęsknieniem czekamy na kolejne 
występy i prezentacje następnych  
elementów zakupionych strojów.
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W POWIECIE

Medyczna Szkoła Policealna Woje-
wództwa Śląskiego powstała w Zawier-
ciu  60 lat temu i jest świadkiem historii 
pisanej przez słuchaczy, nauczycieli, 
pracowników administracji i obsługi, 
a także przyjaciół szkoły. Cofnijmy się 
do lat sześćdziesiątych. Jest rok 1961. 
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej powołuje pierwsze pięcioletnie 
licea medyczne jako nowy typ szkoły. 
To wówczas w Zawierciu 01.10.1961r. z 
inicjatywy młodego nauczyciela chemii 
Ryszarda Gałeckiego powstaje Liceum 
Medyczne Pielęgniarstwa. Siedzibą 
szkoły jest budynek I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Stefana Żeromskiego 
przy ul. Wojska Polskiego.
Historia szkoły to okres sukcesów, 
zmian, ale i ciągłej tułaczki. Nasz szlak 
turystyczno – edukacyjny rozpoczęli-
śmy od I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stefana Żeromskiego, przeprowa-
dzając się kolejno do: Szkoły Podsta-
wowej Nr 5, Zespołu Szkół Zawodo-
wych Nr 2, budynku przy ulicy Sądowej 
5, II Liceum Ogólnokształcącego im. 
Heleny Malczewskiej, Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Hugona Kołłątaja, aż 
wreszcie od roku 1990 szkoła przeno-
si się do wyremontowanego budynku 
przy ulicy Żabiej 19 b i w tej siedzibie 
jest do chwili obecnej.12 czerwca 1997 
roku szkołę opuszczają 32 ostatnie ab-
solwentki liceum medycznego. Jest to 
36 rok działalności szkoły, która wy-
kształciła 2086 wykwalifikowanych pie-
lęgniarek.  W 2009 roku szkoła żegna 
się z ostatnimi absolwentami kierunku 
dietetyk a w 2014 roku kierunku ratow-
nik medyczny ponieważ zakończone 
zostaje kształcenie w tych zawodach na 
poziomie szkoły policealnej. 
Szkoła na przestrzeni lat zmieniała na-
zwy: Zespół Szkół Medycznych, Me-
dyczne Studium Zawodowe, Szkoła 
Policealna Województwa Śląskiego. 
Dzisiejsza szkoła to Regionalne Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego w So-
snowcu z oddziałami w Zawierciu w 
skład, którego wchodzi Medyczna 
Szkoła Policealna Województwa Ślą-
skiego oraz Ośrodek Kursowy. Zawody 
w jakich kształcimy to: Technik elektro-
radiolog , Technik usług kosmetycz-
nych , Technik masażysta , Higienistka 
stomatologiczna, Asystentka stomato-
logiczna, Terapeuta zajęciowy, Technik 
sterylizacji medycznej, Opiekun me-
dyczny, Opiekunka dziecięca, Opiekun 

w domu pomocy społecznej, Asystent 
osoby niepełnosprawnej.
Jubileusz Szkoły przywołał przepiękne 
wspomnienia minionych lat, ale skłonił 
także ku refleksji nad mijającym cza-
sem.  Obchody jubileuszu  mogliśmy 
obchodzić w obecności zaproszonych 
gości – przyjaciół szkoły. Swą obecno-
ścią zaszczycili nas przedstawiciele rzą-
du, Śląskiego Urzędu Marszałkowskie-
go,  Kuratorium Oświaty w Katowicach, 
przedstawiciele Powiatu i Miasta Za-
wiercie, przedstawiciele gminy Ogro-
dzieniec,  przedstawiciele instytucji 
współpracujących ze szkołą, dyrekto-
rzy szkół i placówek dla których orga-
nem prowadzącym jest Województwo 
Śląskie, dyrektorzy szkół dla których 
organem prowadzącym jest powiat i 
miasto Zawiercie, absolwenci szkoły, 
Poczty Sztandarowe i uczniowie szkół 
średnich.
Obecna na jubileuszowym spotkaniu 
Maria Milejska, Sekretarz Miasta i Gmi-
ny Ogrodzieniec oraz radna Powiatu 
Zawierciańskiego złożyła podziękowa-
nia i gratulacje, zwracając się do dyrek-
tora szkoły Renaty Duszy tymi słowami:
Pani Dyrektor, Szanowni Państwo,
Mam ogromną satysfakcję mogąc 
dzisiaj w tym miejscu pogratulować 
wszystkim Państwu wspaniałego jubi-
leuszu. 
Wielka rodzina popularnego Medyka 
ma rzeczywiste powody do dumy ze 
swej historii i teraźniejszości. 

Mija 60 lat od czasu, kiedy rozpoczęły 
się pierwsze w historii lekcje w naszej 
szkole. Tak się rodzi tradycja, powo-
li i uporczywie – rocznik po roczniku, 
pokolenie po pokoleniu. Każdy dzień 
ma swoją historię i swoich bohaterów 
– nauczycieli i uczniów. Całość oto-
czona niezwykłą atmosferą stworzyła 
rangę szkoły i ten jubileusz. Swoje lata 
szkolne wspominam jako najpiękniej-
sze w życiu jako, że był to czas nie-
poskromionej młodości ze wszystkimi 
jej przywilejami. Tak zapewne i Wy je 
pamiętacie. Takich wspomnień życzę 
dzisiejszym absolwentom Szkoły Me-
dycznej, a kadrze nauczycielskiej wy-
chowanków na miarę wybitnych absol-
wentów, którymi szczyci się Medyk. 
Korzystając z okazji pragnę pozdrowić 
wszystkich uczestników jubileuszowej 
uroczystości, a w szczególności dyrek-
cję, nauczycieli i absolwentów Medy-
ka. Życzę Państwu kolejnych lat dzia-
łalności oraz owocnego podejmowania 
nowych wyzwań. Niech minione lata 
doświadczeń szkoły oraz współczesne 
osiągnięcia będą inspiracją dla nowych 
pokoleń medyków. 
W imieniu burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec Anny Pilarczyk, miesz-
kańców Ogrodzieńca oraz własnym 
jako Radna Rady Powiatu Zawier-
ciańskiego i Sekretarz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec na ręce pani Dyrektor 
składam serdeczne gratulacje i życze-
nia zdrowia i wszelkiej pomyślności dla 
całej społeczności szkolnej.   

Jubileusz Medycznej Szkoły Policealnej 
Województwa Śląskiego w Zawierciu
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REDAKCJA

KOŁA ŁOWIECKIE Huberus 
w Kole Łowieckiem Antylopa

Hubertus Rejonu
Zawierciańskiego 

W sobotę, 6 listopada Koło Łowieckie Antylopa obchodziło tradycyjne „hubertusy”, czyli święto myśliwych na 
początku sezonu polowania jesienno-zimowego. Ten dzień członkowie Koła rozpoczęli mszą św. w plenerowej 
kaplicy w Żelazku. Potem odbyło się hubertowskie polowanie.  W spotkaniu uczestniczyła burmistrz Ogrodzieńca 
Anna Pilarczyk.

W sobotę, 6 listopada br. odbyło się 
polowanie hubertowskie rejonu za-
wierciańskiego pod patronatem Pre-
zydenta Miasta Zawiercie. Spotkanie 
rozpoczęła krótka msza hubertowska 
w plenerze. Potem w 5 łowieckich 
rejonach odbył się  wspólny pokot i 
biesiada myśliwska.
Polowanie miało na celu kultywowa-
nie tradycji łowieckich oraz walkę z  
afrykańskim pomorem świń - ASF (re-
dukcja populacji dzika). W polowaniu 
oraz wspólnej biesiadzie uczestniczy-
ło ok. 200 uczestników i zaproszonych 
gości, m.in. burmistrz Ogrodzieńca 
Anna Pilarczyk.
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Przedsiębiorstwo Komunalne
Ogrodzieniec Sp. z o.o.

Na stronie www.pkogrodzieniec.pl istnieje
aplikacja, która umożliwia wygenerowanie
indywidualnego harmonogramu po wpisa-

niu miejscowości, ulicy i numeru domu.

Poprzez stronę 
www.pkogrodzieniec.pl

Telefonicznie: 
32 67 32 081

Mailowo
w.turlej@ogrodzieniec.pl

Kasa czynna 
w poniedziałki, 
środy i piątki 
od godziny 8.00 do 12.00 
(przerwa 10.00 -10.15)

Zgłaszanie awarii  
dostępne na stronie lub 
pod numerem telefonu:
32 6732081, 
503 133 467, 
500 113 999,
516 047 017

Zgłaszanie stanu wodomierza:HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW

PSZOK

Szczegółowa oferta na www.pkogrodzieniec.pl

Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Spółka z 
o.o. uprzejmie zawiadamia wszystkich zainteresowanych, 
iż zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr 
XXXVIII/372/2021 z dnia 12.10.2021 w sprawie zmiany 
uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXVIII/262/2020 
z dnia 15 września 2020 r. w sprawie określenia szczegó-
łowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi punkt selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) od 2.11.2021 bę-
dzie czynny w następujące dni: 

w każdy wtorek i czwartek w godzinach 
od 8.00 do 11.00, 

w każdą środę w godzinach 
od 8.00 do 16.00, 

w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca w godzinach 
od 8.00 do 14.00. 

W listopadzie PSZOK będzie otwarty w soboty
w dniach 13 i 27.11.2021, w grudniu w dniu 11.12.2021r. 

Równocześnie przypominamy, iż zgodnie z regulaminem PSZOK 
przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK 
po okazaniu przez mieszkańca potwierdzenia złożenia deklaracji, 
potwierdzenia dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub innego dokumentu potwierdzającego adres za-
mieszkania na terenie gminy Ogrodzieniec.
Pracownik ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, w przypadku 
niemożności potwierdzenia faktu zamieszkania w gminie Ogro-
dzieniec lub jeżeli stwierdzi, iż odpady mogą pochodzić z działal-
ności gospodarczej lub jej likwidacji, w szczególności gdy ilości 
jednorazowo lub wielokrotnie dostarczonych odpadów przekra-
czają możliwości wyprodukowania przez gospodarstwo domowe 
lub byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagra-
żać zdrowiu i życiu ludzi.

Segregacja w naszych rękach!
Uprzejmie prosimy, aby zwracać uwagę na 

segregowanie odpadów. 

Wszystkie odpady komunalne, które nie nadają się do 
selektywnej zbiórki wyrzucamy do pojemnika na odpady 
zmieszane np.: pieluchy, zabrudzony zatłuszczony papier, 
resztki jedzenia, obierki.
Przypominamy, że do pojemnika z napisem popiół wrzu-
camy wyłącznie popiół.
Segregację prowadzimy w workach, które mieszkańcy 
otrzymują od spółki.
Do worka żółtego wyrzucamy tworzywa sztuczne, metal, 
opakowania wielomateriałowe.
Do worka niebieskiego wyrzucamy: gazety, książki, ze-
szyty, torby i worki papierowe, tekturę, kartony, koperty, 
papierowe foldery, katalogi.
Do worka zielonego wyrzucamy: szkło kolorowe, szklane 
puste butelki po napojach, sokach, alkoholach, słoiki po 
dżemach, przecierach, stłuczkę szklaną wolną od zanie-
czyszczeń metalami i tworzywami.
Do worka brązowego wyrzucamy odpady biodegrado-
walne: skoszoną trawę, liście, chwasty, drobno pocięte 
gałęzie.
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Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Spółka z o.o.
pod patronatem 

Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec

ogłasza 
KONKURS PLASTYCZNY
PT. "Pij wodę z kranu"

Do uczestnictwa zapraszamy dzieci z Gminy Ogrodzieniec z klas IV-VIII

FORMAT A3/A4 TECHNIKA DOWOLNA

Prace należy wysłać lub dostarczyć osobiście na adres:
 Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec sp. z o.o. Ogrodzieniec, Plac Wolności 42      

 lub na adres mail: pk@pkogrodzieniec.pl
wraz z PODPISANYM OŚWIADCZENIEM OPIEKUNA

Termin dostarczenia prac: 10 grudnia 2021r.
Ogłoszenie wyników: 17 grudnia 2021r.

Regulamin konkursu na: www.pkogrodzieniec.pl w zakładce KONKURS
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Szanowni  Mieszkańcy,
jednym z największych wyzwań, jakie w ostatnim czasie stoją przed samorządami, jest problem z odbiorem i zagospo-
darowaniem śmieci.
Z powodu zmiany nawyków zakupowych (zakupy przez Internet), ale również ze względu na współczesny sposób pa-
kowania produktów spożywczych czy artykułów przemysłowych z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, zwiększa się ilość 
produkowanych przez nas odpadów. 
Odbiór śmieci, które produkujemy w ogromnych ilościach jest coraz bardziej kosztowny. Ostateczna cena ich wywozu 
uzależniona jest od kilku czynników. Tym najbardziej kluczowa jest rzetelna segregacja i uczciwe podejście każdego 
mieszkańca. Niestety wstępna weryfikacja pokazała, że jest grupa osób, która nie podaje w deklaracji śmieciowej fak-
tycznej liczby osób w gospodarstwie domowym. Dla przykładu śmieci wytwarza 5 osób, ale opłata wnoszona jest tylko 
za 2. Tymczasem gmina rozlicza się z każdej tony, którą trzeba odebrać i zagospodarować. W systemie zaczyna brako-
wać pieniędzy na pokrycie kosztów odebrania odpadów i trzeba podnosić stawki, by łatać dziury. Uruchamia się błędne 
koło…
Chciałabym z całą stanowczością podkreślić, że to nie jest oszukiwanie Gminy. To nieuczciwi mieszkańcy oszukują uczci-
wych, narażając nas wszystkich na ryzyko kolejnego wzrostu stawek za odbiór śmieci.
W tej sytuacji jesteśmy zmuszeni przyjrzeć się dokładniej deklaracjom składanym przez mieszkańców. Od 1 grudnia 
2021 r. Urząd Miasta i Gminy  przystąpi  do weryfikacji danych w nich zawartych, a w szczególności informacji o liczbie 
osób zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Ogrodzieniec (podstawa prawna art.6o ust.1a ustawy z dnia 13 
września 1996r. o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz.U. z 2021 poz. 888). Weryfikacja złożonych deklara-
cji nastąpi w oparciu o dane zgromadzone w bazach danych tutejszego urzędu oraz będących w posiadaniu gminnych 
jednostek organizacyjnych. 
 
Zgodnie z przepisami właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 
lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych (np. liczby osób zamieszkujących 
na terenie nieruchomości) właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
Dlatego bardzo proszę mieszkańców, którzy do tej pory nie złożyli deklaracji oraz mieszkańców, którzy nie zawarli w zło-
żonych deklaracjach prawdziwej informacji o liczbie osób, o jej niezwłoczne złożenie lub korektę. Gdy się okaże, że 
nieprawdziwe informacje zostaną ujawnione w wyniku kontroli wydana zostanie decyzja administracyjna, a opłaty 
trzeba będzie wnieść wraz z wysokimi odsetkami. Deklaracje można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy lub  
wysłać do nas pocztą.
Szanowni Państwo, szanujmy naszą Gminę, bo to przecież nasza mała ojczyzna. Odpowiedzialność za jej stan, za kondy-
cję jej finansów, za jej przyszłość ponosimy przecież wszyscy razem.

Z wyrazami szacunku
Anna Pilarczyk

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
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Środowisko ponad wszystko
ŚWIAT WOKÓŁ NAS

mi o tym, co możecie wspólnie zrobić dla 
ochrony środowiska naturalnego. W ten 
sposób wpływasz na czyjąś świadomość, 
uczysz innych jak być przyjaznym dla śro-
dowiska!

Staraj się korzystać z ekologicznych środ-
ków transportu. Jeśli masz do pokonania 
krótki dystans chodź na piechotę lub jedź 
rowerem. W ten sposób przyczyniasz się 
do mniejszego zatrucia powietrza!

Idąc na zakupy weź ze sobą własną torbę 
(najlepiej wykonaną z materiału) zamiast 
przynosić ze sklepu torebki plastikowe. W 
ten sposób wytwarzasz mniej śmieci!

Zwracaj uwagę na to co kupujesz. Czy pro-
dukty te są oznakowane symbolami, które 
świadczą o ich wpływie na środowisko na-
turalne (np. opakowanie nadające się do 
recyklingu, produkt bezpieczny dla war-
stwy ozonowej, nie testowane na zwierzę-
tach itp.). Rezygnuj z zakupu produktów, 
które są ci zbędne. W ten sposób, będąc 
świadomym konsumentem, chronisz śro-
dowisko naturalne!

Jeśli nie korzystasz już ze swoich zabawek, 
gier, książek – zamiast je wyrzucić pomyśl, 
może jest ktoś inny, komu mogłyby się 
przydać. W ten sposób możesz sprawić 
komuś przyjemność! Przyczyniasz się tak-
że do ochrony zasobów środowiska natu-
ralnego!

W związku ze zwiększającą się ilością od-
padów odbieranych z posesji mieszkań-
ców, prosimy o :
• Składanie rzetelnych deklaracji dotyczą-

cych ilości osób w gospodarstwie do-
mowym 

• Miejmy na uwadze, że odpowiedzial-
ność za śmieci w naszej gminie ponosi-
my solidarnie 

• Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przy-
szłość zależy od każdego, na pozór nie-
wielkiego, ludzkiego działania, zależy 
od każdego z nas

10 sposobów jak sam możesz
 chronić środowisko

Używaj dwóch stron kartki papieru do pi-
sania lub rysowania. W ten sposób chro-
nisz drzewa (z których robiony jest papier) 
przed wycinaniem i wytwarzasz mniej 
śmieci!

Gaś światło kiedy wychodzisz z pokoju, 
wyłączaj telewizor, radio, komputer, gdy 
już nie będziesz z nich korzystał. W ten 
sposób oszczędzasz energię!
Zakręcaj wodę w kranie kiedy myjesz 
zęby. Bierz raczej krótki prysznic niż kąpiel. 
Dokręcaj krany. W ten sposób oszczę-
dzasz wodę!

Zwracaj uwagę innym gdy śmiecą. Sprzą-
taj po swoim psie gdy wychodzisz z nim 
na spacer. W ten sposób dbasz o czystość 
swojego otoczenia!

Zacznij segregować odpady w domu. Za-
proponuj swojemu nauczycielowi abyście 
mogli wspólnie, całą klasą segregować 
odpady w szkole. W ten sposób ograni-
czasz ich ilość Posegregowane odpady to 
cenne surowce wtórne, które można po-

nownie wykorzystać.

Rozmawiaj ze swoimi 
rodzicami, przyjaciół-

Kolegium Redakcyjne: Anna Pilarczyk, Patryk Szczygieł, Karolina Adamus, Maria Milejska, 
Edmund Bednarz, Martyna Brożek, Zbigniew Fabiańczyk, Ilona Guzik, Alicja Żak,  

Maria Lipka-Stępniewska, Małgorzata Michalska, Karolina Matuszewska. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skrótu nadesłanych materiałów i zmianę ich tytułów.

ADRES REDAKCJI: MGOKiS OGRODZIENIEC, PL. WOLNOŚCI 24, TEL. 32 67 32 044, 
e-mail: gazetaogrodzieniecka@interia.pl  

Redakcja nie gwarantuje publikacji nie zamówionych materiałów. Redakcja nie zawsze 
podziela poglądy i opinie zawarte w materiałach drukowanych  

w Gazecie Ogrodzienieckiej. Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie odpowiada. 
PROJEKT, SKŁAD TOP-ART, TEL. 515 176 444 | www.drukarnia-topart.pl

Korekta: Zespół

MIESIĘCZNIK GAZETA OGRODZIENIECKA 
Wydawca: RADA MIEJSKA W OGRODZIEŃCU

Redaktor Naczelna: Joanna Piwowarczyk



36 gazetagazeta
OGRODZIENIECKA

ZASZCZEP SIĘ DLA BEZPIECZEŃSTWA TWOJEGO  I RODZINY

1,5m

Aplikacja na telefon

REDAKCJA

CIEKAWOSTKI

3,5 metra liczy słonecznik, który urósł 
w na posesji przy ulicy Sobieskiego 
w Ogrodzieńcu. Z małego ziarenka, 
które w czerwcu zasiał 5-letni Ksawe-
ry Nowak wraz ze swoim dziadkiem, 
urosła potężna roślina, mająca w do-
datku piętnaście kwiatów. Ksawery 
podlewał, pielęgnował i doglądał ro-
ślinę, a ta się odwdzięczyła małemu 
ogrodnikowi. I teraz można podziwiać 
taki okaz.

Słonecznik
gigant

Drogi Mieszkańcu, 
aplikacja Gmina Ogrodzieniec jest już dostępna!

To proste wystarczy, że wejdziesz na Sklep Play 
wpisz w wyszukiwarce Gmina Ogrodzieniec 

następnie – Instaluj i... Gotowe

Masz aplikację. Teraz jesteś na bieżąco ze wszystkimi 
nowinkami dotyczącymi naszej Gminy oraz ważnymi 
informacjami m.in. z urzędu, sołectw, kultury, sportu, 

pomocy społecznej, zdrowia, oświaty, gospodarki 
odpadami, gminnych spółek.

Aplikacja jest podzielona na 3 główne części: 
Strefę mieszkańca, 

Strefę turysty, 
Strefę inwestora.
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Rozmawiała Joanna PiwowarczykPRZEPIS MIESIĄCA
Marta Lipka

Dyniowe ciastka owsiane  
z cynamonowym lukrem

• 220 g płatków owsianych
• 100 g mąki pszennej
• pół łyżeczki proszku do pieczenia
• szczypta soli
• 1 łyżeczka cynamonu
• 150 g cukru (lub mniej)
• 120 g masła, roztopionego
• 150 g puree z dyni
• 1 żółtko
• 1 cukier waniliowy
•80 g suszonej żurawiny lub rodzynek

W naczyniu umieścić suche składniki i wymie-
szać. Dodać pozostałe – mokre - składniki i 
wymieszać łyżką. Odstawić na 15 minut do 
nasiąknięcia płatków. Po tym czasie sprawdzić 
konsystencję ciasta – jeśli będzie suche do-
dać 1 – 2 łyżki puree z dyni, jeśli zbyt mokre 
– poczekać jeszcze dłużej lub dosypać 1 – 2 
łyżki płatków owsianych.
Po tym czasie z ciasta formować kulki o wadze 
około 30 g każda. Układać na blaszce wyło-
żonej na papierem do pieczenia i spłaszczać 

łyżką (ciastko nie powinno być zbyt cienkie by 
po upieczeniu nie było twarde).
Piec w temperaturze 175ºC z termoobiegiem 
przez około 15 – 17 minut w zależności od 
grubości ciastek. Ciastka powinny się zaru-
mienić na brzegach i od spodu. Wyjąć i prze-
łożyć na metalową kratkę, do wystudzenia.
Cynamonowy lukier:
4 łyżki cukru pudru i pół łyżeczki cynamonu 
wymieszać dokładnie z odrobiną przegoto-
wanej, zimnej wody. Polać uzyskanym lukrem 
ciasteczka wg uznania.
Puree z dyni:
• Dynię pokroić razem ze skórą na mniej-

sze kawałki, usunąć pestki. Piekarnik na-
grzać do 180 stopni C.

•  Kawałki dyni ułożyć skórką do dołu na 
dużej blaszce wyłożonej papierem do 
pieczenia. Wstawić do piekarnika i piec 
przez ok. 35 minut do miękkości (wbi-
ty widelec powinien łatwo wchodzić w 
miąższ). Wyjąć z piekarnika i całkowicie 
ostudzić.

•  Wyjąć łyżką upieczony miąższ ze skórki 
i zmiksować go blenderem na gładkie 
purée. Jeśli dynia jest bardzo wodnista, 
a potrzebujemy ją do placków, kotletów 
lub na sernik, wówczas można ją trochę 

Legenda
Na podłożu spiętrzonej opoki oparł z lekkością
majestatyczne swe mury zamek obronny.
Krezami słońca i burz biegły jego dzieje;
z najgorszych była szwedzkich wojsk nawała,
choć i później ciężkie chmury  miały pomruk gromu.
Dostatni dach zaświecił powietrzną łysiną.
Wlewał się do wnętrza dziki świat niszczenia,
żarliwie przebijany niebios złotym grotem,
czyniąc z ruiny skarbiec piękna po wsze czasy.
Dniom dzieciństwa zawdzięczam jego poznanie.
Pod wybłękitniałym namiotem rozsiadł się czas
krętych schodów, korytarzy, komnat obitych
kobiercami pełen cudzych kroków i głosów.
Dobre miejsce dla wrażliwej małej duszy,
której domysł każdą wieść urealniał.
Zawładnął tonami barw ranka, południa, 
wieczoru i w mgnieniu oka, ułamku oddechu
ze świata, którego przeniknąć nie sposób, ktoś
dał znak i uchyliła się czarna zasłona,
a cichy szept oznajmił: Oto Witysława!
I pieśń zaczął rybałt, trącając struny liry, 
o pannie niezwykłej urody, która dzielnie
przeszła hetmańskie knowania, kochając szczerze 
uwięzionego rycerza. Król ujęty miłością
przeciął węzeł zarazy, w posagu nadając 
pannie zamek, wieki którego zdobią legendy.
    Alicja Kmita – Żak
    Marzec – Kwiecień 2021r.

„Apokalipsa”
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie,
Ksiądz Arcybiskup wygłosił kazanie,
Każdy dostojnie garstką rzucił piachu.
Bez żalu, bez trwogi, bez bólu, bez strachu.

A potem zdrowaśki niedbale szeptając,
Każdy się modlił za siebie czekając,
Aż wierzby cmentarne, samotne, niczyje,
Zakończą nad grobem swe smutne rekfijem.

Gromnice co blaskiem nagrobki złociły,
Pogasły i także swój żywot skończyły.

Zmierzch zapadł tymczasem powoli, nieśmiało,
I nic tam już więcej się wtedy nie działo.

Nazajutrz ktoś przyszedł, nagrobek poprawił,
Znak krzyża z napisem wyrytym postawił:
Żył, a potem umarł, choć nie czas mu było, 
Pamiętaj o śmierci codziennie – znaczyło.

Historia powyższa, nie często się zdarza,
Był pogrzeb, lecz wcale nie było cmentarza,
Więc jakiż to pogrzeb, wyjaśnić to muszę:
- Nie ciało grzebano – lecz duszę.

Marian Witczak

odcisnąć w gazie. Niektóre dynie np. 
małe, mocno pomarańczowe i ciężkie, 
mają dość mączysty i zwarty miąższ, któ-
rego nie trzeba odciskać, a nawet często 
rozcieńczyć podczas miksowania blen-
derem mlekiem lub wodą. Ostatecznie 
mamy otrzymać puree o konsystencji 
kwaśnej śmietany homogenizowanej.

• W konkretnych przepisach na desery i 
dania podana jest ilość potrzebnego 
purée. Można je zamrozić lub przecho-
wywać w lodówce przez kilka dni, lub też 
zawekować w słoikach.

CZAS POEZJI
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Sala KGW po wyposażeniuSala KGW po wyposażeniu

    Koło KGW w Gulzowie dziękuje zaKoło KGW w Gulzowie dziękuje za
pomoc w demontaż starej łazienki wpomoc w demontaż starej łazienki w
remizie OSP w Gulzowie sołtysowiremizie OSP w Gulzowie sołtysowi
Januszowi Łypaczewskiemu, KarolowiJanuszowi Łypaczewskiemu, Karolowi
Jany, Adamowi Leks, TadeuszowiJany, Adamowi Leks, Tadeuszowi
Rozlach,Rozlach,    Dawidowi Kurczek,Dawidowi Kurczek,
Zbigniewowi Sareckiemu, RadkowiZbigniewowi Sareckiemu, Radkowi
Kowal, Zbigniewowi Latacz orazKowal, Zbigniewowi Latacz oraz
Dawidowi Kosowskiemu.Dawidowi Kosowskiemu.

   Koło Gospodyń Wiejskich w Gulzowie
zrealizowało projekt “Kobiety dla kobiet”
w ramach Konkursu Grantowego Kulczyk
Foundation (edycja 2020/2021). 
  W zakresie tego projektu zostały
wykonane prace remontowe starej łazienki
w remizie OSP w Gulzowie. 

      Została ona dostosowana dla osóbZostała ona dostosowana dla osób
niepełnosprawnych oraz wyposażona w noweniepełnosprawnych oraz wyposażona w nowe
sprzęty, a także w szafkę, w której będąsprzęty, a także w szafkę, w której będą
przechowywane środki higieny osobistej itp.przechowywane środki higieny osobistej itp.  
  

Łazienka po i przed remontemŁazienka po i przed remontem

  W celu realizacji wcześniejszych
projektów Koła, np. filmowego i
ręcznych robótek - zakupiono laptop
oraz aparat fotograficzny, by wszystko
udokumentować.

  Do sali KGW zostały zakupione stoły i
stołki, grzejnik na podczerwień oraz szafa,
w której zawisną uszyte sukienki dla pań z
Koła.

Prezes Koła Gospodyń Wiejskich 
w Gulzowie
Anna Rozlach
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ZAMEK
Joanna Piwowarczyk

Ogrodzieniecka Twierdza Światła 

W plenerach warowni stanęły prze-
piękne figury świetlne związane z hi-
storią i legendami tego miejsca. Nowe 
atrakcje Spółka Zamek przygotowała 
z myślą o turystach odwiedzających 
zamek. W inauguracji nowej oferty 
uczestniczyli przedstawiciele władz 
samorządowych Gminy Ogrodzieniec 
oraz zaproszeni goście. Po szlaku ilu-
minacji oprowadził zamkowy prze-
wodnik – ponadto wieczór uświetniło 
widowisko teatru ognia, niesamowity 
występ tancerzy z pokazem fire-show. 
Wejście na Zamek dla Mieszkańców 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec jest bez-
płatne, na podstawie dowodu osobi-
stego.

W listopadowy wieczór (4 listopada) Zamek Ogrodzieniecki w 
Podzamczu ukazał się w nowej, magicznej odsłonie. 
Majestatyczne ruiny rozświetliły kolorowe iluminacje. 
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REMONT 

Zamek 
Ogrodzieniec
w PODZAMCZU

  Miło nam poinformować, że dobiegł

końca kolejny remont na Zamku

Ogrodzieniec w Podzamczu.

W czasie realizacji zadania (czerwiec –

wrzesień 2021) przeprowadzono prace

budowlano - remontowe obejmujące swym

zakresem remont i konserwację ścian

przyległych do Sali kredencerskiej, sieni

głównej, ściany południowej dziedzińca     

 od wewnątrz oraz ścian w obrębie lamusa

ciemnego. 

ZDJ. ŚCIANY 
PRZY LAMUSIE CIEMNYM

ZDJ. ŚCIANY OTACZAJĄCE 
DZIEDZINIEC GOSPODARCZY

tablica pamiątkowa

ZDJ. SIEŃ GŁÓWNA

Prace polegały na przemurowaniu

najbardziej zniszczonych, znajdujących się

w stanie destrukcji nieodwracalnej, partii

murów, sklepień i nadproży okiennych;

przemurowaniu i izolacji górnej warstwy

korony murów i sklepień; uzupełnieniu

nadproży w poszczególnych otworach

okiennych; wzmocnieniu wybranych

elementów kamiennych; uzupełnieniu

ubytków lica siatki spoin; renowacji

pozostałości i odtworzeniu kamieniarki

okiennej w wybranych otworach;

zabezpieczeniu wyremontowanej korony         

i lica muru preparatem hydrofobowym;

uzupełnieniu kamieniarki okiennej         

i drzwiowej. 
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     Rozpoczęto prace od remontu ścian

przy sali kredencerskiej, następnie

wyremontowano ściany sieni głównej oraz

południową ścianę dziedzińca pańskiego

od strony lamusa ciemnego. W ostatniej

kolejności wyremontowano sklepienia                      

i ściany otaczające pomieszczenie lamusa

oraz pomieszczenie Lamusa ciemnego.

ZDJ. SALA KREDENCERSKA

Program: Ochrona zabytków 2021

Wysokość otrzymanej dotacji z MKDNiS –

480 000 zł

Wartość całkowita wykonanych prac:                           

523 424,07 zł netto

ŚLUBY-TARGI

    Śluby na Zamku cieszą się coraz

większym zainteresowaniem. Przyczyniły się

do tego niewątpliwie wspomniane we

wcześniejszych artykułach:

Ślub Agnieszki Mrozińskiej i Alexa Caprice 

oraz prezentowane w głównym czasie

antenowym Śluby od Pierwszego Wejrzenia

kręcone właśnie na Ogrodzienieckim

Zamku. W miesiącu październiku        

Zamek Sp. z o. o.  wzięła udział        

w Targach Ślubnych organizowanych        

w MCK w Katowicach.

Targi Ślubne to najlepsze miejsce aby

wyjść na przeciw zainteresowanym

narzeczonym. Dotarliśmy tam, by

bezpośrednio przekazać szczegóły

dotyczące urządzenia zaślubin oraz

przyjęcia weselnego u stóp

majestatycznego Zamku Ogrodzieniec        

w Podzamczu. Spotkaliśmy się z bardzo

miłym odbiorem i jesteśmy przekonani, że

owe rozmowy zaowocują romantycznymi

chwilami spędzonymi na Zamku.

       Tydzień później braliśmy udział        

w wydarzeniu Ślub na Jurze

organizowanym w pobliskim hotelu, gdzie

promowaliśmy się jako miejsce na ślub        

i wesele w bajkowej odsłonie.

Już niebawem wyczekane więta Bożego Narodzenia a Wy nadal zabiegani i bez chwili wolnego czasu dla siebie? 
Nie martwcie się! W tym roku mamy bardzo dobrą wiadomo��. Postanowili�my pom�c Wam nieco w
przed�wiątecznych przygotowaniach. Wprawdzie nie wybierzemy za Was prezent�w dla najbliższych, ale możemy
pom�c Wam w kuchni! W tym roku przygotowali�my dla Was �wiąteczny catering oparty na tradycyjnych,
bożonarodzeniowych potrawach.

PRZYSTAWKI ZIMNE

Pasztet �wiąteczny 38 zł | 1 kg
led� w �mietanie 14 zł | 0,5 kg
led� w oleju 14 zł |0,5 kg
Ryba po grecku  15  zł | 0,5 kg
Karp w galarecie 12 zł | 100g
Sałatka �ledziowa 29 zł | 1 kg
Sałatka jarzynowa 24 zł | kg

ZUPY
Barszczyk czerwony  13 zł | 1 litr
Wigilijna zupa grzybowa z łazankami  18 zł | 1 litr
Żur �wiąteczny 18 zł | 1 litr

MIĘSA DO PODANIA NA GORĄCO

Dzwonko z karpia  23 zł | porcja 200g
Łoso� grillowany  25 zł  | porcja 200g
Rolada wieprzowa 8 zł | porcja 170g
 Schab ze �liwką pieczony w cało�ci  45 zł | 1 kg
Szynka pieczona w sosie my�liwskim 45 zł | 1 kg
Kaczka nadziewana jabłkami  60 zł | sztuka

w w w . z a m e k - o g r o d z i e n i e c . p l

CATERING WIĄTECZNY ZAMKOWEGO GOCICA POD LILIJKĄ

DODATKI

Kapusta z grochem i grzybami 14 zł | 0,5 kg
Pierogi z kapustą i grzybami  1,4 zł  | 1 szt.
Uszka z kapustą i grzybami/ z mięsem | 0,6 zł | 1 szt.
Paszteciki z kapustą 1,5 zł |  1 szt.
Krokiet z kapustą i grzybami / z mięsem  5,5 zł | 1 szt.
Bigos 35 zł | 1 kg
Kompot z suszu 20 zł | 1 litr

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
 32/ 67 32 220 lub 575 006 536  oraz biuro@zamek-ogrodzieniec.pl

Zam�wienia przyjmujemy do dnia 17 grudnia do godziny 15.30
Odbi�r po wcze�niejszym ustaleniu telefonicznym

 w dniu 23 grudzie� w godzinach: 10.00-20.00

Realizujemy r�wnież zam�wienia na �wiąteczne ciasta!
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Uszka z kapustą i grzybami 0,80 zł/szt.
Pierogi z kapustą i grzybami 1,50 zł/szt.
Barszcz czerwony   1 litr/14 zł
Zupa grzybowa   1 litr/17 zł.
Kapusta z grochem  1 kg/18zł.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
32/ 67 32 220 lub 793415110 oraz biuro@zamek-ogrodzieniec.pl
Zamówienia przyjmujemy do dnia 13 grudnia do godziny 15.30
Odbiór po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym w dniu 23 grudnia
 w godzinach: 10.00-20.00 
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HISTORIA
Maria Lipka-Stępiewska

Wspólna pamięć 
– wspólna fotografia

Moja kolejna gawęda miała dotyczyć 
innej historii (obiecuję, że ukaże się w 
numerze świątecznym, bo ciągle na-
tykam się na nowe fakty i coś trzeba 
dopisać, sprawdzić, zweryfikować), 
jednak uznałam, że na przypomnienie 
zasługuje coś, co zdarzyło się całkiem 
niedawno – 10 lat temu i było niezwy-
kłe, magiczne i wyjątkowe. 
W tym roku minęło 10 lat od chwili, 
gdy w czerwcowe popołudnie zebra-
liśmy się przed bramą naszego ko-
ścioła parafialnego, by tak jak 100 lat 
wcześniej, uwiecznić się na zdjęciu. W 
czerwcu 1911 roku do zdjęcia stanę-
ło około 250 osób, a w czerwcu 2011 
roku było nas 1050. To my, mieszkań-
cy Ogrodzieńca, znowu po stu latach 
ustawiliśmy się gromadnie, żeby ra-
zem pokazać, że jesteśmy wspólnotą, 
że łączy nas to miejsce, w którym żyje-
my, że jest w nas duma z tego małego 
skrawka ziemi. Tę dumę widać było na 
twarzach ludzi ze zdjęcia z 1911 roku i 
ze zdjęcia z 2011.
Wydarzenie to poprzedziły wielomie-
sięczne przygotowania, a zaczęło się 
to znacznie wcześniej – od zbierania 
fotografii, wielogodzinnych rozmów z 
mieszkańcami Ogrodzieńca, dziesią-
tek godzin spędzonych w archiwach. 
Kiedy w sierpniu 2010 roku zaczęli-
śmy spotykać się w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury, powstał Społeczny 
Komitet „Nasze miasto Ogrodzie-
niec” i ruszyliśmy do działań. Zadań 
było bardzo dużo, bo chcieliśmy 
oprócz wspólnego zdjęcia, zrobić ma-
kietę Ogrodzieńca z 1911 roku, foto-
gramy, miały być kiermasze, wystawy, 
występy. Spotykaliśmy się początko-
wo w każdy piątek, a później kiedy 
ruszyły prace przy makiecie prawie 
codziennie. 
Wspólnie z MGOK przystąpiliśmy do 
konkursu „Kultura bliska” organizowa-
nego przez Fundację Wspomagania 
Wsi. Nieoceniona była tu pomoc dy-
rektorki MGOK-u pani Doroty Cygan, 
a radość była ogromna, kiedy okazało 
się, że z ponad 1000 wniosków nasz 
projekt zyskał przychylność organiza-
torów i dostaliśmy pieniądze. Dzisiaj 

kiedy dotacje sięgają setek tysięcy 
złotych, ta nasza (nie pamiętam 8 czy 
9 tysięcy), może wyglądać śmiesznie, 
ale dzięki niej mogliśmy kupić mate-
riały, a społeczna praca grupki zapa-
leńców umożliwiła realizację projektu. 
Warto przejrzeć (w internecie, wpi-
sując Gazeta Ogrodzieniecka) stare 
egzemplarze Gazety, a zwłaszcza ten 

z kwietnia 2011 roku i następne, aby 
przypomnieć sobie ten czas i ludzi, 
którzy przy tym projekcie pracowali. 
Kilku z nas już odeszło, bo i pan Jan 
Karbowski i Zdzisław Kuźniak, jeszcze 
więcej z tych, którzy bardzo pomo-
gli ofiarując zdjęcia i wspomnienia, 
jak pani Wanda Matysek-Motyl, pani 
Barbara Bezowa, pan Zbigniew Fajer, 
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państwo Mieczysława i Roman Lipko-
wie, pan Zdzisław Żak, pan Andrzej 
Grzybowski i wielu innych. Ich opo-
wieści ożywiły te osoby, które pozo-
stały już tylko na zdjęciach i sprawiły, 
że fotografie nie zostały tylko ładnymi 
obrazkami, przechowywanymi w albu-
mach i szufladach. 
A teraz o fotogramach powieszonych 
na płotach, bramach i murach Ogro-
dzieńca. Staraliśmy się umieścić je do-
kładnie tam, gdzie Ci ludzie mieszkali, 
przypisać ich do miejsc, w których żyli. 
Żałuję bardzo, że nie starczyło pienię-
dzy na wydanie w formacie albumu, 
tych 60 fotogramów. Były piękne, każ-
de z logo i numerem, o wymiarach 
pozwalających rozpoznać twarze osób 
ze zdjęcia, nawet tych na zdjęciach 
grupowych, doskonale opracowanych 
i wykonanych przez Annę Studzińską. 
Po zakończeniu wystawy, większość 
fotogramów została wypożyczona 
przez dyrektorkę MGOK panią Doro-
tą Cygan do Szkoły Podstawowej nr 1 
w Ogrodzieńcu, gdzie przez kilka lat 
ozdabiały korytarze szkolne. 
Chciałabym przypomnieć te osoby, 
które poświęciły swój czas, talent albo 
umiejętności, dzięki którym ta piękna 
historia powstała: Marek Trzepla, Wła-
dysław Gajda, Andrzej Derda; wyko-
nawca makiety: Zdzisław Szlęzak, Jan 
Karbowski, Sławomir Gała (dołączył w 
2011), Dorota Supkowska i Ingeborga 

Cygankiewicz, która wraz ze Sławkiem 
pomalowały cudownie naszą makietę. 
Makieta istnieje do dzisiaj, ale czas 
zrobił swoje – kolory spłowiały i teraz 
zamiast Ogrodzieńca czerwcowego, 
mamy raczej Ogrodzieniec listopado-
wy. Z braku miejsca wciśnięta w kąt 
sali narad czeka na lepszy czas i godne 
miejsce. Członkowie Społecznego Ko-
mitetu zobowiązują się do renowacji 
makiety i przywrócenia jej dawnego 
blasku, kiedy zakończą się remonty w 
Domu Kultury i Trójbudynku. 
Jeszcze trochę prywaty.
Z ogromną przyjemnością przeczyta-
łam w Gazecie Ogrodzienieckiej nr 
8-9 2021, że w pracowni historycznej 
naszej szkoły prowadzonej przez panią 
Katarzynę Apel powstała wystawa fo-
tografii i dokumentów (mam nadzieję, 
że będzie to wystawa stała). Chwała jej 
za to.
Patrzę dalej i co widzę – przecież to 
nasze fotogramy, patrzę dokładniej 
– o, przecież to fotografie z naszej 
książki „Ogrodzieniec – portret miasta 
i mieszkańców”. Czytam raz jeszcze 
artykuł „Nowa „stara szkoła” i trafiam 
na zdanie, że udało się „ocalić od za-
pomnienia (a może i od zniszczenia) fo-
togramy”. A któż to chciał je zniszczyć? 
Dzieci czy personel szkoły? 
Oświadczam z dumą, że każde z tych 
zdjęć i każdy dokument pochodzi z 
moich zbiorów, o czym można po-

czytać na stronie drugiej naszej książ-
ki „Ogrodzieniec – portret miasta i 
mieszkańców” wydanej w 2013 roku, 
w nakładzie 500 egzemplarzy. Ja chęt-
nie dzielę się moimi zbiorami (nie znaj-
dzie się nikt, kto oświadczyłby, że mu 
odmówiłam, ale uprzejmość i spolegli-
wość z mojej strony wymagają choćby 
elementarnej wzajemności i szacunku 
dla naszej pracy. Te fotogramy i książka 
nie wzięły się z powietrza, nie stworzyły 
ich krasnoludki, ale były wynikiem wie-
loletnich poszukiwań i ciężkiego wy-
siłku wielu ludzi. Autorka tego tekstu 
doskonale o tym wiedziała i zastanawia 
mnie więc dlaczego o tym nie wspo-
mniała ani słowem. 
Mam nadzieję – te słowa kieruję do 
pani Katarzyny Apel, którą doceniam 
za pomysł i realizację, że jako historyk 
przekaże Pani swoim uczniom rzetelną 
wiedzę o tym, skąd te zdjęcia i fotogra-
my się wzięły i dlaczego pielęgnowanie 
pamięci o przodkach jest takie ważne. 
Może dzięki temu po następnych stu 
latach mieszkańcy Ogrodzieńca znowu 
staną do wspólnego zdjęcia. 
Tyle o historii nie tak dawnej, ale oka-
zuje się, że już zacierającej się we 
wspomnieniach. 
Nadal nie ustaję w próbach o ciekawe 
historie, o nowe stare zdjęcia i wspo-
mnienia. 

Maria Lipka – Stępniewska
Mój telefon 32 67 32 082
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ARKADIA

jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę

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

TEL. 695 729 499

rok założenia 1993

Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 42
www.arkadia-ogrodzieniec.com.pl
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MIEJSCE NA

Twoją
REKLAMĘ

REKLAM
A

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

WIĘŹBY DACHOWEWIĘŹBY DACHOWE
TARCICATARCICA
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-PŁYTY GK, PROFILE
-FARBY
-ART. METALOWE
-ART.GOSPODARSTWA DOMOWEGO
-ART.WODNO-KANALIZACYJNE
-PIASEK, GRYS, SZLAKA, KAMIEŃ
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REKLAM
A

tel. 32 672 37 12
Zawiercie

ul. Paderewskiego 112 a

REKLAM
A

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

W imieniu własnym oraz całej społeczności
 Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego oddział w Zawierciu, 

składam serdeczne podziękowania dla: 
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anny Pilarczyk
Sekretarza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Marii Milejskiej

Prezesa Zarządu Spółki Zamek Łukasza Fajferka
za udział w obchodach Jubileuszu 60-lecia Szkoły. Jesteśmy wdzięczni za dołączenie do zaszczytnego 
Grona Gości, którzy swoją obecnością uhonorowali uroczystość oraz podkreślili jedność z wartościami 
stanowiącymi tożsamość szkoły medycznej. Dziękujemy również za okazaną sympatię i życzliwość oraz 
przekazane gratulacje i życzenia.

Składam serdeczne podziękowania dla Redakcji „Gazety Ogrodzienieckiej” za objęcie patronatem 
medialnym Jubileuszu 60-lecia naszej szkoły.  Dziękujemy, że okazując wsparcie w tak ważnym dla nas 
dniu, pomagacie Państwo budować  jedność z wartościami stanowiącymi tożsamość szkoły medycznej.

Z wyrazami szacunku
Renata Dusza

Dyrektor RCKU w Sosnowcu

PZERiI informuje
Związek Emerytów 

Rencistów i Inwalidów 
Koło w Ogrodzieńcu 

informuje, że od grudnia 
2021 roku dyżur we 

wtorki od godz. 10.00 do 
11.00 odbywać się będzie 
w sali lustrzanej Domu 

Kultury, Plac wolności 24 
(wejście od strony alejek).

Innovaspal Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek  
Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
ma przyjemność poinformować Państwa, iż rozpoczął rekru-
tację na bezpłatne kursy języka angielskiego, współfinanso-

wane przez Europejski Fundusz Społeczny pod nazwą:
Projekt „Kompleksowy program rozwoju i kompe-
tencji językowych i cyfrowych mieszkańców subre-

gionu centralnego woj. śląskiego

Projekt dotyczy :
• osób mieszkających na terenie  
  województwa śląskiego
• osób w wieku 18+ 
• pracujących
• osób o niskich kwalifikacjach do 
ISCED 3 (kształcenie zakończone 
maksymalnie na poziomie szkoły 
/ponadgimnazjalnej - średnie lub 
zasadnicze zawodowe) 
Czas trwania kursu wynosi 120 
godzin. Jedna godzina trwa 45 
min. Kurs przeprowadzany jest w 
formie online. 
Po ukończeniu kursu uczestnicy 
uzyskują certyfikat. 
Kurs jest całkowicie bezpłatny!

KONTAKT 
W SPRAWIE KURSU 

692 502 014
KB.INNOVASPAL@GMAIL.COM
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Z KSIĘGI KONDOLENCYJNEJ

Odeszła była Ryczowianka

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o 
śmierci

śp. Alfredy Piwowarczyk
byłej Członkini Zespołu „Ryczowianki”

Rodzinie, Synowej - naszej Koleżance 
Joannie Piwowarczyk oraz Bliskim

składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dyrektor i Pracownicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  

i Sportu w Ogrodzieńcu

Kolegium Redakcyjne „Gazety 
Ogrodzienieckiej”

Wyrazy szczerego współczucia i żalu 

dla Joanny Piwowarczyk
z powodu śmierci

Teściowej
składają

dyrektor  i pracownicy
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu

Z ogromnym smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Alfredy Piwowarczyk
naszej koleżanki, wieloletniej członkini Koła Gospodyń Wiejskich w 

Ryczowie i Zespołu „Ryczowianki”
Wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia

Rodzinie i Bliskim
składa 

Zespół „Ryczowianki” z Ryczowa 

Wyrazy współczucia dla

Joanny Piwowarczyk
red. nacz. „Gazety Ogrodzienieckiej”

z-cy dyr. MGOKiS w Ogrodzieńcu
z powodu śmierci 

Teściowej
składa Zespół „Wrzos” z Ryczowa Kolonii

1 listopada cmentarz w Ogrodzieńcu fot. Piotr Kaczkowski
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Stawy w Józefowie
Siedlisko bobrów 

GMINNE KRAJOBRAZY
Mariusz Osys

Gmina Ogrodzieniec może pochwalić 
się obecnością kilku rodzin bobrów 
zamieszkujących stawy w Józefowie. 
Nie jesteśmy w stanie podać dokład-
nej liczby osobników, jednak z ilości 
żeremi można domniemywać iż żyje 
tam 5 rodzin. Żeremie to mieszkanie 
gryzoni. Zbudowane są pod wodą, a 
część którą widzimy na powierzchni 
to ich spiżarnia. Tamy powodują spię-
trzenie wody i rozlewiska dla zwięk-
szenia terenu łowieckiego ze względu 
na fakt iż bóbr to wyśmienity pływak, 
lecz na lądzie porusza się ociężale. 
Tamy zbudowane są na rzece przed 
dopływem do stawu nr1, jak i na od-
pływie. Ze względu na podmokły te-
ren dojście może być utrudnione.
Bóbr europejski to największy euro-
pejski gryzoń, który bezsprzecznie 
może nosić miano najlepszego na-
turalnego inżyniera, ale także opie-
kuńczego i rodzinnego zwierzęcia. 
W skład bobrzej rodziny wchodzą ro-
dzice oraz młode osobniki z różnych 
pokoleń – starsze pomagają w opiece 
nad młodszym rodzeństwem oraz we 
wszystkich pracach domowych. Zwie-
rzęta te są stuprocentowymi wegeta-
rianami, którzy jedzą głównie pędy, 
młodą korę i rośliny zielne.                     
Na swoje bezkrwawe łowy wyruszają 
nocą, więc niekiedy ciężko je obser-
wować. 
Obecnie bóbr europejski jest objęty w 
Polsce ochroną częściową. 

Swoją darmową pracą bobry podwyż-
szają i stabilizują poziom wód grun-
towych, zwiększając retencję, dzięki 
czemu bobry możemy śmiało nazwać 
naszymi sprzymierzeńcami w walce z 
suszą. Działalność bobrów zmienia 
kształt i charakter linii brzegowej cie-
ków, pojawiają się meandry, nurt staje 
się łagodniejszy, pojawia się dużo ga-
tunków roślin, co stwarza doskonałe 
warunki dla wielu gatunków zwierząt. 
Obfitość cząstek organicznych sprzyja 
bezkręgowcom wodnym, które z ko-
lei przyciągają ryby, dla których stare 
nory bobrowe stanowią dobre kryjów-
ki, a głębsza woda przy tamie – ideal-
ne miejsce do bytowania. 
Stawy bobrowe tętnią życiem nie tyl-
ko w wodzie, ale też na lądzie, gdyż 
bagienne i podmokłe tereny z obfitą 
roślinnością i martwymi drzewami sta-
nowią doskonałe siedliska dla wielu 
gatunków ptaków, ssaków, płazów i 
gadów. 
Bobry, tak jak wiele gatunków dzikich 
zwierząt, po prostu robią to, co od za-
wsze leżało w ich naturze, więc to my 
– jako ich nowi sąsiedzi, powinniśmy 

postarać się o znalezienie odpowied-
nich metod, aby żyć z nimi w zgodzie. 
Do najczęstszych konfliktów na linii 
człowiek-bóbr dochodzi, gdy bobry 
wybudują tamę, której konsekwencją 
jest tworzenie się rozlewisk. Proble-
matyczne bywają także ich ingerencje 
w wały przeciwpowodziowe oraz wy-
cinanie drzew. Zamiast niszczenia tam 
bobrowych należy zastosować mało-
inwazyjne metody. W tamach bobro-
wych można montować urządzenia 
stabilizujące poziom wody, a cenne 
drzewa, wały przeciwpowodziowe, 
czy przepusty drogowe zabezpiecza-
my siatką. Warzywne uprawy można 
ogrodzić także pastuchem elektrycz-
nym. Bobry są zazwyczaj aktywne 
około 20 m od zbiornika wodnego, 
więc warto zaplanować przestrzeń 
tak, abyśmy nie musieli wchodzić so-
bie w drogę.
 Dla uniknięcia podtopień drogi do-
jazdowej do Józefowa 3 zamonto-
wano rury, które zmniejszyły poziom 
wody w rzece i uratowały drogę przed 
zalaniem, jednocześnie nie czyniąc 
szkód bobrom. 
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stoiska z ozdobami świątecznymi, stoiska z ozdobami świątecznymi, 
swojskimi wyrobami, swojskimi wyrobami, 
biżuterią, biżuterią, 
żywa szopka,  żywa szopka,  
warsztaty plastyczne,warsztaty plastyczne,
pokazy, występy artystyczne, pokazy, występy artystyczne, 
wspólne kolędowaniewspólne kolędowanie
i wiele innych atrakcji.i wiele innych atrakcji.

19 grudnia 2021r.19 grudnia 2021r.
Godz. 10.00 – 16.00Godz. 10.00 – 16.00

Plac Piłsudskiego w OgrodzieńcuPlac Piłsudskiego w Ogrodzieńcu

W programie: W programie: 

Szczegóły na plakatach oraz na fb i stronach 
MGOKiS i Gminy Ogrodzieniec

odwiedzi
Gminę Ogrodzieniec

4 grudnia 2021r. 

Podzamcze Remiza OSP, Kiełkowice Remiza OSP , Giebło  Remiza OSP , Mokrus Remiza OSP , Gulzów Remiza OSP ,  
Żelazko dawna remiza, Śrubarnia plac przy przystanku, Ogrodzieniec - parking przed remizą OSP, parking przed Urzędem Miasta, 

plac targowy przy ul. Słowackiego, parking przy ul. Kościuszki w Cementowni, altana na Józefowie, 
Fugasówka - plac przy dawnym budynku do katechezy w Fugasówce, Ryczów Remiza OSP,  Ryczów Kolonia Remiza OSP

Szczegółowy plan trasy wraz z godzinami podamy na  fb i stronach MGOKiS i Gminy Ogrodzieniec

MIKOŁAJMIKOŁAJ
z Armiąz Armią

Jurajskich SercJurajskich Serc
MIKOŁAJ
z Armią

Jurajskich Serc

Szanowni Mieszkańcy,
to już IV edycja akcji Ubierzmy Wspólnie Choinkę.  

Ostatnie miesiące były dla nas wszystkich bardzo trudne,  
pandemia i związane z nią obostrzenia oddaliły nas od siebie.  

Niech ten świąteczny czas sprawi, że wróci uśmiech na naszych 
twarzach a zbliżające się święta będą magiczne.

Terminy spotkań w poszczególnych miejscowościach podamy na fb  
i stronach MGOKiS i Gminy Ogrodzieniec

Spotkanie ze Świętym MikołajemSpotkanie ze Świętym Mikołajem
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu 

zaprasza  6 grudnia 2021r. godz. 16.00 
Hala Sportowa w Ogrodzieńcu – Cementowni ul. E. Orzeszkowej

W programie:
   spektakl teatralny
   wręczenie prezentów przez Świętego Mikołaja
   mikołajkowe malowanie twarzy
   dmuchany zamek i inne atrakcje

Podpisane paczki prosimy przynosić  
w dniach 01.12. - 03.12.2021

na halę sportową w godz. 9.00 do 15.00 
lub w dniu imprezy

w godz. 15.00 – 15.50 na halę sportową.

Szczegółowe informacje w biurze MGOKiS 
lub pod numerem telefonu 32 67 32 044

Jarmark
Bożonarodzeniowy

Jarmark
Bożonarodzeniowy

ubierzmyubierzmy
wspólnie wspólnie 
choinkęchoinkę

Zapraszamy wszystkich chętnych do zaangażowania 
się we wspólne działanie i zebranie oraz własnoręczne 

wykonanie ozdób choinkowych, które zawiesimy na 
choince w każdej miejscowości. 

Akcja pod patronatem honorowym
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anny Pilarczyk. 


