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Z perspektywy 
RADY MIEJSKIEJ

Po raz kolejny wybrana została Pani 
radną Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu. 
Proszę przybliżyć naszym Czytelnikom od 
kiedy zasiada Pani w Radzie i który okręg 
Pani reprezentuje.

Po raz czwarty zostałam wybrana 
Radną Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z 
okręgu nr 11.

Pragnę serdecznie podziękować 
mieszkańcom Podzamcza za oddane na 
mnie głosy i za zaufanie, którym po raz 
kolejny mnie obdarzyli.

Pragnę również podziękować 
mieszkańcom całej gminy za wsparcie 
i ciepłe słowa kierowane pod moim 
adresem.

Co znaczy dla Pani bycie radną?
Sprawowanie funkcji radnej jest dla 

mnie służbą dla naszego społeczeństwa.
Jako radna jestem zawsze otwarta na 

opinie i sugestie obywateli naszej gminy, 
zawsze chętnie służę radą i pomocą. 
Dobro mieszkańców i uśmiech na ich 
twarzach  jest dla mnie bardzo ważny. 

W tej kadencji została Pani wybrana 
na przewodniczącą Komisji Budżetu, 
Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu. Jaka jest rola tej 
komisji i czym się będzie zajmowała?

Przedmiotem Komisji Budżetu, 
Finansów i Rozwoju Gospodarczego 
będą zagadnienia z zakresu: budżetu 
finansów gminnych, ładu przestrzennego, 
gospodarki nieruchomościami, ochrony 
środowiska i przyrody, gminnych dróg, 
wodociągów i zaopatrzenia w wodę, 
kanalizacji, usuwania i oczyszczania 
ścieków komunalnych, utrzymania 
czystości i porządku. 

Czy uczestniczy Pani  jeszcze w pracach 
innych komisji?

Tak, jestem członkiem Komisji Oświaty 
i Spraw Społecznych. Przedmiotem 
działania tej Komisji są zagadnienia  
z zakresu: edukacji, opieki społecznej, 
ochrony zdrowia, kultury, porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 
ochrona przeciwpożarowa i przeciwpo-
wodziowa.

Jakie problemy najczęściej zgłaszają 
mieszkańcy? 

Mieszkańcy Gminy najczęściej pytają 
o poprawę stanu dróg i chodników, 

Kilka pytań do... 

Budżet Gminy 2019

Grażyny Gołuchowskiej, przewodniczącej Komisji Budżetu, 
Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

lepsze oświetlenie ulic, toalety 
publiczne, możliwość zatrudnienia osób 
bezrobotnych, o poprawę komunikacji 
publicznej oraz poruszają kwestie 
związane ze stawkami opłat za wywóz 
śmieci. 

Proszę jeszcze zdradzić, jakimi 
zasadami kieruje się Pani w życiu?

Dla mnie naczelną zasadą jest, aby 
nie krzywdzić innych. Lubię ludzi i lubię 
im pomagać. Zawsze staram się działać 
zgodnie ze swoim sumieniem.

Uczciwość, szczerość, rozsądek, 
życzliwość, tolerancja, oddanie dla 
drugiego człowieka są najważniejszymi 
zasadami w moim życiu. 

A co robi Pani w wolnym czasie?
Staram się wygospodarować jak 

najwięcej czasu dla rodziny. Lubię 
wypoczywać aktywnie, chodząc na 
spacery z moim psem, jeżdżąc na 
rowerze. A jak każdy mam też czasem 
ochotę wypocząć na kanapie przy 
dobrym filmie. 

Co chciałaby Pani życzyć 
mieszkańcom?

Mieszkańcom całej Gminy życzę 
przede wszystkim dużo zdrowia, 
wszelkiej pomyślności, pogody w 
sercu, spełnienia  w życiu zawodowym i 
prywatnym, wzajemnego zrozumienia i 
aby spełniło się wszystko o czym marzą.

Dziękuję za rozmowę. 
Joanna Piwowarczyk

W dniu 29 stycznia 2019 roku odbyła się VI sesja Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu. 

Podjęto uchwały w następujących sprawach:
1) uchwalenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu na 2019 rok;
2) wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2019–2032;
3) utworzenia Świetlicy Środowiskowej w Ogrodzieńcu;
4) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w 
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi;

5) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy 
Ogrodzieniec

6) zasad i trybu nadania godności Honorowego Obywatela Gminy Ogrodzieniec
7) budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2019r.;
8) zmiany uchwały Nr XLI/318/2017 z dnia 29 sierpnia 2017roku w sprawie emisji obligacji 

oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
9) wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu
Do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Powiatowego w Zawierciu na okres kadencji 2016-2020 Rada wyznaczyła Burmistrza Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec Annę Pilarczyk-Sprychę.

Szczegółowa treść uchwał oraz nagranie z sesji: BIP Ogrodzieniec

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000,00 15 000,00

400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 1 698 000,00 1 563 000,00

600 Transport i łączność 0,00 839 678,01

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 032 793,50 815 713,59

710 Działalność usługowa 116 000,00 306 600,00

750 Administracja publiczna 46 966,00 4 718 904,00

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

3 400,00 3 400,00

752 Obrona narodowa 300,00 300,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 900,00 360 327,24

756

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

15 477 925,29 0,00

757 Obsługa długu publicznego 0,00 325 000,00

758 Różne rozliczenia 8 334 251,00 200 000,00

801 Oświata i wychowanie 0,00 12 343 922,00

851 Ochrona zdrowia 0,00 228 185,00

852 Pomoc społeczna 378 675,00 1 540 168,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 465 781,00

855 Rodzina 6 349 800,00 6 557 091,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 12 639 862,29 14 788 489,49

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 0,00 3 924 913,50

926 Kultura fizyczna 0,00 133 806,75

OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI 48 079 873,08 49 130 279,58

Dochody ogółem

Dochody i wydatki, przychody i rozchody  budżetu Gminy 

Wydatki ogółemDz. Wyszczególnienie

 

931 Przychody ze sprzedaży innych 
papierów wartościowych

982 Wykup innych papierów wartościowych

992 Spłata otrzymanych krajowych 
pożyczek i kredytów

OGÓŁEM PRZYCHODY I 
ROZCHODY

50 879 873,08

449 593,50

1 749 593,50

50 879 873,08

RozchodyPrzychody

2 800 000,00

DOCHODY I PRZYCHODY ORAZ 
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM

2 800 000,00

Wyszczególnienie§

1 300 000,00
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OKIEM
BURMISTRZA

Anna Pilarczyk-Sprycha

Od 1 lutego br. funkcję Sekretarza Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec pełni Maria Milejska- 
osoba z wieloletnim doświadczeniem w 
pracy samorządowej. Osoba kompetentna, 
o   czym miałam okazję doskonale się 
przekonać współpracując z Nią przez 
ostatnie lata. Zmiany dotarły również 
do Spółki ,,Zamek”. Nowym prezesem 
jednostki został Paweł Skóra, który do tej 
pory sprawował funkcje m.in. specjalisty do 
spraw gospodarowania zasobem w Agencji 
Nieruchomości Rolnych, kierownika biura 
powiatowego Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa oraz Z-cy Dyrektora 
Wydziału Terenów Wiejskich w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Śląskiego. 

Kadencję rozpoczęłam w bardzo 
trudnych warunkach finansowych i 
organizacyjnych. Objęłam zarządzanie 
gminą, która dopracowała się 12 
milionowego długu. W dodatku ,,sen z 
powiek spędza” temat podwyżki opłat za 
wywóz odpadów komunalnych. To wciąż 
kluczowy problem dla gminy wynikający 
z bierności poprzedniej władzy, 
niewłaściwie przygotowanego przetargu, 
braku negocjacji oraz konsultacji 
społecznych.  Zapewniam Państwa, że 
problem jest dla mnie priorytetowy. 
Aktualnie przygotowujemy się do 
kolejnego przetargu z zaangażowaniem 
specjalistów. Ograniczamy  koszty 
wszędzie tam, gdzie tylko to możliwe. 
Dostosowujemy regulamin Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec do regulaminu 
4 gmin: Miasta i Gminy Szczekociny, 
Gminy Irządze, Gminy Żarnowiec 
oraz Miasta  i Gminy  Pilica, z którymi 
będziemy się starać uczestniczyć w 
przetargu zbiorowym. Liczymy, że dzięki 
udziałowi w konsorcjum gmin uda nam 
się wynegocjować lepsze stawki.
Największym bogactwem każdej gminy 
są ludzie. Naszym obowiązkiem jest 
stworzenie najlepszych warunków do 
życia każdej grupy wiekowej. Starzejące 
się społeczeństwo to wciąż kluczowy 
problem dla każdej społeczności, dlatego 
też wyszliśmy z pomysłem utworzenia 
Dziennego Domu Seniora. Nasze plany 
powoli ulegają realizacji, bo właśnie 
otrzymaliśmy informacje o przyznanym 
dofinansowaniu w wysokości 
300  tys. zł na utworzenie i wyposa-
żenie Dziennego Domu Seniora w 
budynku po dawnym przedszkolu w 
miejscowości Ogrodzieniec, a wszystko 
w ramach Programu Wieloletniego 
,,Senior+” na lata 2015-2020. Realizacja 
zadania przewidziana jest na okres 
od 01.03.2019r. do 31.12.2019r. 
Pomyśleliśmy również o młodych 
rodzicach. Już wiemy, iż w ramach 
programu MALUCH+ 2019 Gmina 

Ogrodzieniec otrzymała  pozytywną 
ocenę formalną i merytoryczną oraz 
kwalifikację do dalszego postępowania 
konkursowego na utworzenie i 
funkcjonowanie żłobka - Gminny 
Żłobek “Jurajskie Maluszki”, który będzie 
się mieścił w Ogrodzieńcu, przy ul. 
Elizy Orzeszkowej 13. Dzięki inwestycji 
opiewającej na ponad milion złotych, 
gmina będzie dysponować 25 miejscami 
dla maluszków. Wkrótce również zostanie 
zorganizowane spotkanie informacyjne, 
w sprawie programu MIESZKANIE 
PLUS. To nowa propozycja dla osób, 
którzy marzą o własnych czterech kątach. 
Na stan zdrowia mieszkańców istotny 
wpływ ma styl życia, na który składa się 
m.in. aktywność fizyczna. Od 1 marca  
2019r. do 30 listopada 2019r. na 
kompleksie sportowym “Moje Boisko 
Orlik 2012” zostanie zatrudniony animator 
sportu, a wszystko dzięki dofinansowaniu 
w ramach realizacji projektu  “Lokalny 
Animator Sportu 2019”.
Miasto i Gmina Ogrodzieniec posiada 
ogromny potencjał możliwości. 
Wsparcie i przyspieszenie rozwoju 
małej i średniej przedsiębiorczości 
są dla mnie priorytetem. Na moje 
zaproszenie do Ogrodzieńca przybyli 
przedstawiciele Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej S.A., Banku 
Gospodarstwa Krajowego oraz Europa 
House. Konferencja cieszyła się ogromną 
frekwencją, co tylko  utwierdziło 
mnie w przekonaniu, jak bardzo takie 
spotkania są potrzebne. Gościliśmy 
również Przedstawiciela Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
Podczas wykładu „Czyste Powietrze” 
- ekodopłaty na wymianę pieca i 
termomodernizację zaprezentowano 
założenia Programu oraz warunki, 
które należy spełnić, aby uzyskać 
dofinansowanie.
Organizowanie i prowadzenie działalności 
kulturalnej jest jednym z najważniejszych 
zadań  jednostek samorządu terytorialnego. 
Za nami dwa bardzo ważne przedsięwzięcia. 
Pierwszym z nich są Obchody 75 Rocznicy 
Pacyfikacji Ryczowa. Jako Burmistrz Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec, prywatnie związana 
z historią Ryczowa, jestem dumna, że 
historia ta choć już bardzo odległa nadal 
przekazywana jest pokoleniom, a pamięć 
o poległych nie ustaje. Za nami również 
I Koncert Karnawałowy- wyjątkowe 
wydarzenie podsumowujące dorobek 
artystyczny najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy. Nie sposób opisać ogromu 
emocji towarzyszących poszczególnym 
występom. O wydarzeniach więcej na 
łamach gazety

Szanowni Mieszkańcy,
wkrótce minie 100 dni odkąd objęłam stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec. Ostatnie tygodnie poświęciłam na wdrażanie się we wszystkie aspekty 
pracy Urzędu Miasta i Gminy, spotkania z mieszkańcami oraz podejmowanie  decyzji 
mających zapewnić płynne funkcjonowanie instytucji  w najbliższych tygodniach.

Obowiązkiem każdego włodarza jest zapewnienie najmłodszym mieszkańcom gminy 
jak najlepszych warunków nauczania. Nie ulega wątpliwości, że każdy Rodzic życzyłby 
sobie, aby edukacja Jego dziecka odbywała się jak najbliżej miejsca zamieszkania. 
Wsłuchując się w Wasze opinie, chciałabym wprowadzić zmiany w omawianym 
aspekcie. Niespełna 3 miesiące sprawowania  funkcji Burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec to zbyt krótki czas, by podejmować radykalne decyzje i wprowadzać je 
od nowego roku szkolnego 2019/2020. W celu przygotowania racjonalnych rozwiązań 
w zakresie organizacji sieci szkół w Ogrodzieńcu na rok szkolny 2020/2021, zamierzam 
powołać zespół roboczy, będący reprezentacją wszystkich zainteresowanych środowisk. 
Zapewniam, że bez Państwa akceptacji nie zostaną podjęte żadne działania mające na 
celu zmiany w sieci i modelu funkcjonowania szkół. Jednocześnie przypominam, że cały 
czas jestem otwarta  na Państwa propozycje i uwagi. Wierzę, iż wspólnie opracujemy 
dogodny system, który spełni oczekiwania zarówno naszych dzieci, jak i rodziców i 
spotka się z szerokim uznaniem lokalnej społeczności.

Ustawa - Prawo Oświatowe obliguje do ustalenia planu sieci szkół obowiązującego 
od 1 września 2019r. Pragnę Państwa poinformować, że w roku szkolnym 2019/2020  
organizacja nauki nie ulegnie zmianie. Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
uczęszczający do klas VI-VIII będą kontynuować naukę w budynku byłego Gimnazjum   
w Ogrodzieńcu przy ul. E. Orzeszkowej 13.  Bez zmian pozostanie także organizacja 
przewozu uczniów. Gmina zapewni bezpłatny dowóz uczniów, którzy będą korzystać z 
przystanków autobusowych najbliższych miejscu zamieszkania. 

Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Anna Pilarczyk-Sprycha

Ludzie plotkowali, plotkują i plotkować będą. Gorzej 
jak plotka przeradza się w oszczerstwo, podlega 
rozpowszechnieniu i bezwzględnie uderza w 
niewinnego człowieka. Osoby piastujące stanowiska 
publiczne są  często narażone na negatywne, 
przekoloryzowane  komentarze. Z powyższym 
liczyłam się obejmując funkcję Burmistrza Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec. Niestety, problem nie dotyczy 
wyłącznie mojej osoby… Apeluję i zarazem proszę o 
uszanowanie dobrego imienia pracowników Urzędu 
oraz o nierozpowszechnianie nieprawdziwych 
informacji. Poprzez plotki można zniszczyć czyjąś 
reputację. Odbudowanie tej istotnej wartości jest z 
reguły trudne i czasochłonne. Każdemu z nas zależy 
na dobrym wizerunku naszej Gminy, dlatego bardzo 
proszę o pozytywne ustosunkowanie się do mojej 
prośby. 

Szanowni Państwo,  od początku 
pracy w Urzędzie nieustannie 
powtarzam, że jestem zwolenniczką  
dialogu społecznego. Zachęcam do 
udziału we wszelkich spotkaniach 
organizowanych przez Urząd. Już 
wkrótce, bo w dniach od 18 do 22 
marca odbędą się zebrania sołeckie, 
na których wybiorą Państwo swoich 
przedstawicieli na kolejne lata. 
Zachęcam Państwa do aktywnego 
udziału – w tym dyskusji. Tylko 
wówczas, kiedy będziemy otwarci na 
konstruktywną rozmowę, jesteśmy w 
stanie wypracować optymalny model 
działania, który będzie skuteczny i 
poprowadzi naszą gminę do rozwoju. 

List do rodziców- 
dotyczy sieci szkół!
Temat organizacji szkolnictwa w Ogrodzieńcu od dłuższego 
czasu wywołuje fale negatywnych emocji. Przyczyniły się do tego 
m.in. zmiany lokalizacyjne, w ramach których od września 2018r. 
dzieci klas V-VIII uczęszczają do szkoły w budynku Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu przy ul. E. Orzeszkowej 
13. Powyższe decyzje zostały podjęte przez poprzednie władze 
gminne. 
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Od lutego br. funkcję Sekretarza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec sprawuje Maria Milejska – mieszkanka 
Ogrodzieńca, z którym jej rodzina związana jest od pokoleń. 
Posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne. Ukończyła 
studia podyplomowe z organizacji i zarządzania placówkami 
służby zdrowia i studia podyplomowe z organizacji i 
zarządzania placówkami pomocy społecznej. Posiada 
specjalizację ministra pracy i polityki społecznej w dziedzinie 
organizacji pomocy społecznej. Radna Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu  IV kadencji w latach 2002-2006 oraz Rady 
Powiatu Zawierciańskiego w minionej kadencji 2014-2018 i 
obecnej- 2018-2023.  

- Nie od samego początku Pani kariera zawodowa była 
związana z pracą w samorządzie…

To prawda. Wiele lat pracowałam w ochronie zdrowia. 
Później ochrona zdrowia zaczęła przeplatać się z 
samorządem, dokładnie od kiedy zostałam naczelnikiem 
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie 

Urząd to nie tylko burmistrz…

Powiatowym w Zawierciu. W ostatnim czasie pełniłam funkcję 
Członka Zarządu Powiatu Zawierciańskiego – i co ważne, 
jako pierwsza kobieta z naszej gminy współzarządzałam 
powiatem. 

- Jako członek zarządu powiatu sprawowała Pani  nadzór 
nad ochroną zdrowia, placówkami pomocy społecznej oraz 
Wydziałem Komunikacji. Która z tych dziedzin jest Pani 
najbliższa? 

Moje myśli nie mogły koncentrować się wyłącznie na 
szpitalu. I tak… wsłuchując się w potrzeby mieszkańców 
poprawiliśmy organizację pracy w Wydziale Komunikacji. 
Wdrożyliśmy nowy system kolejkowy, zadbaliśmy o 
wzrost jakości obsługi i usprawnienie pracy personelu. 
Uruchomiliśmy  usługę Info - Car umożliwiającą dokonywanie 
opłat przy pomocy karty płatniczej.  

Bardzo ważną rolę w dzisiejszych czasach odgrywa 
pomoc społeczna. Wokół nas jest wiele osób dotkniętych 
ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem czy  
niepełnosprawnością, dlatego też podjęłam się realizacji 
szeregu działań służących najbardziej potrzebującym 
mieszkańcom. Zainicjowałam cykliczne spotkania PCPR-u  
z wszystkimi placówkami pomocy społecznej z powiatu, 
których głównym celem była analiza i utworzenie 
jednakowych procedur obsługi petenta.

- Ale to o szpitalu było najgłośniej? Inwestycje w placówce 
i na zewnątrz widać gołym okiem.

Stan służby zdrowia to istotny element świadczący o 
jakości życia mieszkańców. Szpital, który przez lata był 
synonimem chyba wszystkich problemów służby zdrowia, 
stał się naszą wizytówką. Ostatnie lata można uznać wręcz 
za rewolucyjne, jeżeli chodzi o wyposażenie. Zakupiono 
pokaźną ilość aparatury i sprzętu medycznego do ratowania 
życia i zdrowia mieszkańców. W wielu przypadkach było to 
możliwe dzięki dotacji samorządu. Fundamentalne znaczenie 
mają też środki zewnętrzne. Dzięki staraniom ówczesnej 
dyrektor szpitala Anny Pilarczyk-Sprycha, udało się pozyskać 
unijną dotację w wysokości ponad 14 milionów złotych, 
w ramach której zaplanowano utworzenie pododdziału 
kardiologicznego, pracowni rezonansu oraz  zakup  nowego 

mammografu – tak niezbędnego w diagnostyce kobiet. 
Kulminacją wszystkich osiągnięć była przyznana Akredytacja 
Ministerstwa Zdrowia. Ten prestiżowy dokument jest 
potwierdzeniem, że placówka świadczy usługi medyczne na 
najwyższym poziomie. Korzystając z okazji chciałabym życzyć 
Nowej Dyrekcji, jak i Zarządowi Powiatu owocnej realizacji 
dalszych zadań związanych z funkcjonowaniem Szpitala 
Powiatowego w Zawierciu

- Zdeklasowała Pani rywali w zeszłorocznych wyborach 
samorządowych. Uzyskała Pani największe poparcie w 
powiecie zawierciańskim…22,36 % głosów w 3-mandatowym 
okręgu robi wrażenie…

Nie ujęłabym tego tak ze względu na szacunek do moich 
konkurentów. Co nie zmienia faktu, że wynik jest bardzo 
satysfakcjonujący. To wspaniałe uczucie, jeśli ponad 2 tys. 
osób obdarza Cię zaufaniem. To też zobowiązuje. Chciałabym 
jeszcze więcej zrobić dla moich wyborców, aby móc spłacić 
ten ogromny dług wdzięczności za pomoc i wspieranie mojej 
osoby. 

-Stanowisko sekretarza to zarówno awans zawodowy, 
jak i wyzwanie. W strukturze urzędu plasuje się zaraz za 
burmistrzem…

Dzisiaj każda gmina musi mieć sprawnie i profesjonalnie 
działający urząd z nowoczesnym i innowacyjnym zarzą-
dzaniem. Stale rosną oczekiwania wobec władz lokalnych, 
zmieniają się przepisy, wprowadzane są ciągle nowe 
obowiązki dla samorządów. Sekretarz musi nadzorować 
pracę urzędu i dbać o przestrzeganie prawa, zarządzać 
kadrami, być na bieżąco z przepisami prawa, które wiadomo, 
że są bardzo często zmieniane. 

- Jaką osobą jest Maria Milejska prywatnie?
Prywatnie jestem żoną, mamą i babcią. Staram się być 

operatywna, ale też konsekwentna, bo to bez wątpienia 
pozwala osiągnąć określony cel i jest niezmiernie ważne 
zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. 

Życząc wielu sukcesów zawodowych, 
dziękujemy za rozmowę.

Redakcja GO

Rozmowa z Marią Milejską- Sekretarzem Miasta i Gminy Ogrodzieniec

występującym artystom, instruktorom, rodzicom, Dyrektorowi i 
Pracownikom 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu, 
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ogrodzieńcu, Dyrekcji i Gronu 

Pedagogicznemu Szkół w Gieble, Ryczowie i Podzamczu. 

Dziękuję wszystkim, którzy wsparli wydarzenie poprzez pomoc przy 
organizacji bądź przekazanie darowizny pieniężnej.

Dziękuję Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Dyrektorowi i Pracownikom 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Ogrodzieńcu, Dyrekcji, Uczniom, 

Gronu Pedagogicznemu, 
Pracownikom Obsługi Szkoły Podstawowej 

w Ryczowie, Radnym, 
Członkom Komitetu Społecznego, 

Orkiestrze OSP Ryczów, Jednostkom Straży OSP 
oraz Mieszkańcom.

Dziękuję Asyście Wojskowej wystawionej przez 
34 Śląski dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej 

z Bytomia.  

Serdecznie dziękuję 
Wszystkim Osobom włączonym 

w organizację Obchodów 75 Rocznicy Pacyfikacji 
Ryczowa, a w szczególności 

Serdecznie dziękuję 
Wszystkim Osobom  włączonym w organizację 

I Koncertu Karnawałowego, 
a w szczególności

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk-Sprycha

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk-Sprycha
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Koncert karnawałowy 2019

W sobotę, 23 lutego w hali sportowej przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu-Cementowni odbył 
się Koncert Karnawałowy pod patronatem Burmistrza Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec Anny Pilarczyk-Sprychy. 

Przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowali 
się młodzi artyści z terenu całej Gminy Ogrodzieniec. 
Program wypełniły występy Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Ogrodzieniec, Zespołu Mażoretek Fantazja, Studia Wyobraźni 
i grupy taneczno-baletowej działających przy MGOK w 
Ogrodzieńcu oraz  zaprezentowały się z własnymi programami 
dzieci i młodzież gminnych szkół.

Zespół Harmony i grupa Jurale ze Szkoły Podstawowej 
Fundacji Elementarz w Podzamczu. Zespół Szkolno-

Przedszkolny reprezentowali: Szymon Smok i Gabriel 
Balwierz - akordeoniści, Wiktoria Guzik, Nina Kałużny 
- popis akrobatyczny, Alexandra Kania, Wiktoria Guzik, 
Nina Kałużny, Paula Cieślik, Emilia Waszkiewicz, Wiktoria 
Grajdek - popis wokalno-taneczny oraz Laura Pawlik z 
pokazem akrobatycznym. Ze Szkoły Podstawowej w Gieble 
wystąpił zespół Malwinki. Szkołę Podstawową z Ryczowa 
reprezentowały wokalistki: Maja Brzezińska, Aleksandra Lipa 
i Łucja Janiczek.

Wydarzenie uświetnione zostało tanecznym show w 
wykonaniu tancerzy Dansinn by Malitowski z Warszawy. 
Finałem koncertu był Marsz Radeckiego we wspólnym 
wykonaniu orkiestry i mażoretek. 

Koncert prowadził Kasztelan - Krzysztof Uglorz – Czarny 
Rycerz z damami dworu Nataszą Sobczak i Karoliną 
Matuszewską. 

Ogrodzieniecki koncert karnawałowy obecnością 
swą zaszczycili Posłowie na Sejm RP: Anna Nemś, Beata 
Małecka-Libera i Waldemar Andzel oraz przedstawiciele 
władz samorządowych – Maria Milejska radna Powiatu 
Zawierciańskiego, radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
z przewodniczącą Małgorzatą Janoską oraz gospodarz 
koncertu Burmistrz Miasta  i Gminy Anna Pilarczyk-Sprycha 
wraz z zastępcą Burmistrza Magdaleną Sitek.

Po występach wszyscy uczestnicy wydarzenia – publiczność 
i artyści zostali zaproszeni na karnawałowy słodki poczęstunek.

Jonanna Piwowarczyk

Pełna fotorelacja na stronie www.ogrodzieniec.pl
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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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Drodzy Mieszkańcy!
Informujemy, że od dnia 1 marca 2019 Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o. mieści się 

pod adresem:
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec , pokój nr 11 (parter)

Godziny urzędowania nie ulegają zmianie: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00–15:00
Adres ten będzie tymczasowy do momentu zakupu i ustawienia pawilonów biurowo-socjalnych na 

placu targowym 
przy ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu. 

WSZELKIE AWARIE NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE  TEL.: 607 574 472 
PRACOWNICY W TERENIE NIE PRZYJMUJĄ ZGŁOSZEŃ!

POZOSTAW 

1%
W OGRODZIEŃCU
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WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA
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PROMOCJA NA 
BLACHY DACHOWE

tel. 32 672 37 12
Zawiercie

ul. Paderewskiego 112 a

Dla wszystkich Kobiet z Ryczowa życzenia zdrowia, pomyślności, dużo 
sukcesów w pracy, uśmiechu na co dzień, spełnienia marzeń z okazji Dnia Kobiet

od radnej Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Wandy Bednarz

Sprzedam działki w Ogrodzieńcu :
- budowlane o Nr ew. 2902; 2903; 2904 o łącznej  powierzchni ok. 5000 mkw. 
jak również,
- działki leśne o łącznej powierzchni 2.6 ha.
Cena do negocjacji.    Tel. kontakt.   502 315 313. 

Powiatowy Turniej 
Tenisa Stołowego 

Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP

o Puchar Starosty Zawierciańskiego 
i Burmistrza 

Miasta i Gminy Ogrodzieniec

23 marca 2019r.
Godz. 9.00

Hala sportowa przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym 
ul. E. Orzeszkowej 13, 

Ogrodzieniec-Cementownia
Serdecznie zapraszamy!
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Fantazyjna biżuteria
Kolorowe koraliki, kryształki, 

stalowa linka i własny pomysł – tyle 
wystarczyło, by z zapałem podjąć się 
własnoręcznego wykonania biżuterii. 
Tego zadania podjęli się uczestnicy 
warsztatów zorganizowanych przez 
MGOK. Dzieci w skupieniu wykonywały 
fantazyjne bransoletki, a każda była 
inna i niepowtarzalna. Wykonane 
ozdoby mogły zabrać ze sobą i w formie 
niespodzianki podarować mamie lub 
koleżance.

Świat strusi
Jak duży jest struś? Co jedzą strusie? 

Jak szybko biegają? Gdzie żyją? Ile 
waży jajo strusia? Na te i inne pytania 
usłyszeli odpowiedź uczestnicy zajęć 
feryjnych na spotkaniu zorganizowanym 
przez MGOK z panią Barbarą Madej 
z Fermy Strusi w Kiełkowicach. Dzieci 
obejrzały prezentacje multimedialną, w 
której znalazło się wiele ciekawostek o 
świecie strusi, dzikich ptakach, których 
naturalnym środowiskiem są pustynie 
i półpustynie Afryki. W Polsce można 
je zobaczyć w ZOO lub na fermach 
hodowlanych. Dużym zaciekawieniem 
dzieci cieszyły się kolorowe strusie pióra, 
które posłużyły do wykonania ozdobnych 
długopisów.

Teatrzyk
Na zakończeni Ferii Zimowych 2019 

dzieci obejrzały przedstawienie pt: 
”Lodowa Kraina” w wykonaniu aktorów 
teatru KRAK–ART z Krakowa. Bajka 
przeniosła najmłodszych widzów w 
niezwykły, magiczny świat lodu i śniegu. 
Nauczyła, że prawdziwa miłość potrafi 
pokonać najcięższe mrozy i rozgrzać 
serca. Artyści w trakcie spektaklu 
zaangażowali młodych widzów do 
wspólnej zabawy. Po przedstawieniu 
odbyło się spotkanie ze strażakami 
OSP w Ogrodzieńcu.

Ferie z Domem Kultury

Ferie w 
bibliotece

Ferie zimowe  2019 dobiegły końca. W ciągu dwóch tygodni dzieci i młodzież mogły 
uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Ogrodzieńcu przez pracowników biblioteki, Panią Dorotę Supkowską z Fundacji „Stara 
Szkoła” w Ryczowie oraz pracownika ROK Częstochowa. Uczestnicy zajęć ozdabiali 
drewniane, walentynkowe serduszka, wykonywali domki z masy papierowej, które następnie 
po wyschnięciu kolorowali, podczas warsztatów kulinarnych – przygotowywali słodkie 
babeczki, grali w gry planszowe, tworzyli zakładki do książek oraz maski karnawałowe.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania biblioteki i korzystania z jej zbiorów.

Liczne grupy dzieci i młodzieży były gośćmi takich miejsc jak: 
- Hotel Poziom 511, gdzie odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem Panem Romanem 

Pankiewiczem i tematyczny pokaz strażacki przeprowadzony przez druhów z OSP 
Ogrodzieniec;

- Restauracja „Pod Figurą” - tam w ramach warsztatów karnawałowych wykonaliśmy 
maski i bawiliśmy się na balu karnawałowym.

- Biblioteka – wspólnie z instruktorami z biblioteki, fundacji „Stara Szkoła” i Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Częstochowie robiliśmy zakładki do książek, serca z mozaiki, korony, 
hełmy rycerskie i maski zwierząt.

- Restauracja „W Ratuszu” – mogliśmy zrobić i zjeść pyszną pizzę oraz obejrzeć 
prezentację wozu strażackiego z OSP Ogrodzieniec.

Fundacja „Stara Szkoła” składa serdeczne podziękowania za pomoc i zaangażowanie w zorganizowanie zajęć kulturalnych 
dla dzieci  i młodzieży „Fajne Ferie 2019”. Słowa wielkiego uznania kierujemy do wszystkich Partnerów - instytucji, firm i osób, 
które pomagały, współpracowały i współfinansowały zajęcia dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

Są to: 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, OSP Ogrodzieniec, 

Hotel Poziom 511, Restauracja „Pod Figurą”, Karczma Jurajska, Restauracja „Stodoła”, Restauracja „W Ratuszu”, Kawiarnia 
„U Giena”,  Gabinet Weterynaryjny „Biały Kruk”, G.S. Ogrodzieniec, PRESSART Sp. z o.o., Agencja „Klauni z Centrum 
Europy”, Polskie Towarzystwo Kulturalne - Oddział w Zawierciu.

Pani Beata Koniec, Pani Monika Bogatek, Państwo Marta i Radosław Skrzypiciel, Panie Marzena i Aleksandra Jagła, Pani 
Renata Dusza, Pani Ewa Gawron, Pani Karolina Adamus, Pani Grażyna Gołuchowska, Pani Elżbieta Stanek, Pani Ilona Guzik, 
Pan Roman Pankiewicz, Pan Wojciech Jagielski.

Fajne Ferie 2019

- Kawiarnia „U Giena”, tam robiliśmy prawdziwe – pyszne hamburgery.
- Karczma Jurajska – gdzie mogliśmy „poszaleć” na słodko i zrobić udekorowane desery.
- Sala konferencyjna G.S. - w której odbyły się warsztaty ekologiczne, przeprowadzone 

przez Panią Monikę Bogatek i Barbarę Ptak z gabinetu weterynaryjnego „Biały Kruk” 
i niezwykła prezentacja wyjątkowych zwierząt: pająków ptaszników, węża, szczurka i 
domowego kota.

Zajęcia odbywały się również w Świetlicy w Podzamczu. Zakończeniem Fajnych Ferii było 
spotkanie w Restauracji Stodoła w Podzamczu z wolontariuszami z Polskiego Towarzystwa 
Kulturalnego, którzy zaprezentowali nam gry zręcznościowe – „szybkie kubki” i hokej 
stołowy. W prowadzeniu zajęć pomagały panie: Karolina Adamus, Grażyna Gołuchowska, 
Ilona Guzik i Elżbieta Stanek.

Zajęcia cieszyły się bardzo dużą frekwencją – szczególnie warsztaty kulinarne. Dzięki 
pomocy rodziców mogliśmy pracować w dużych grupach. 

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. To były naprawdę Fajne Ferie!

Od 9 lutego do 1 marca trwał cykl zajęć kulturalnych w ramach 
Fajnych Ferii 2019 zorganizowanych przez Fundację „Stara Szko-
ła”. Oferta zajęć skierowana była do młodych mieszkańców naszej 
gminy. Dzięki ciekawej i bardzo owocnej współpracy z Partnerami 
tegorocznej edycji programu Fajne Ferie zajęcia odbywały się w 
różnych miejscach. 

O
G

ŁO
SZ

EN
IE

 P
ŁA

TN
E



9LUTY-MARZEC 2019

W niezwykle emocjonalnym nastroju upłynęło walentynkowe spotkanie zorganizowane 
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Radę Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Ogrodzieńcu. Spotkanie pełne sympatii i przyjaźni okraszone zostało słodką niespodzianką 
wraz z dedykacją „Zdrowe serce dla Seniora” od Pani Burmistrz. 

O poetycko – romantyczny nastrój tradycyjnie zadbała sekcja literacka UTW, pod 
kierunkiem Marianny Guzik. Tym razem panie z sekcji zaprosiły do wspólnego występu 
Mariana Witczaka, autora wierszy, którego jeden z nich zamieszczamy poniżej. Muzycznym 
przerywnikiem wieczoru było kilka miłosnych piosenek wykonanych przez sekcję wokalną 
prowadzoną przez Andrzeja Kaima. Warto dodać, że sekcja powstała w tym roku akademickim 
UTW, już prężnie działa i chętnie bierze udział w działalności Ogrodzienieckiego Uniwersytetu.

W spotkaniu uczestniczyły zaproszone osoby - Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
Anna Pilarczyk – Sprycha oraz Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Maria Milejska. 
Piątkowe popołudnie upłynęło w miłej atmosferze, pełnym wzajemnej przyjaźni i integracji. 

Odczucia
Z Tobą, to wszystko nabiera barw
Staje się ładniejsze, niezwykłe do granic pojęcia.
Wiosna podczas zimy,
Uprzykszona chlapa, wszędobylskie kałuże,
I przenikliwy ziąb,
Mogą być dokuczliwe,
Ale kiedy pojawia się miłość,
Wszystko zaczyna być cudowne,
Bo miłość czyni cuda,
A twoje imię, jakiekolwiek by nie było,
Zaczyna się zawsze na - „M” (jak miłość)
Mogę do tego dodać jeszcze jedno – M
Które oznacza tylko, że – Moja.

Marian Witczak, Ogrodzieniec, Maj 2017r. 

Walentynkowy wieczór Na kanwie opowieści
   Rodzinie Adama Grucy

Weszła w światło lasu pewnym krokiem.
Znała go od dziecka, chodząc z matką
na grzyby, jagody, borówki.
Teraz dobrze się czuła w gęstwinach,
gdzie sarny się kryją, 
w zaciszach radujących smutki serca.
Im głębiej wchodziła, las mocniej pachniał,
a nakrapiana słońcem ścieżka zachęcała:
Idź!  Idź!
Szła pewnie, czując ciężki oddech lasu
i niezmierną jasność ciepłego nieba.
W jedwabnej ciszy stawały się wiadome
nagłośnione szumy, szelesty, pohukiwania.
Od czasu do czasu dolatywały dalekie 
echa rozległego Józefowa.
Las nabierał niezwykłej żywości i barwy,
a ona dziewięćdziesięcioletnia rozpamiętywała 
serdeczne pamiątki życia, którymi była obdarowana.
Stąpała wolno, miażdżąc coś po drodze,
nieświadoma, że plącze ścieżki, myli kierunki.
Słońce zatapiało się powoli w zieloność, 
rumieńce gasząc na korach wierzchołków.
Słabła, ale jeszcze zdobyła się na wysiłek, by
znaleźć miejsce dla obolałych stóp.
Przysiadła na zmurszałym pniu 
rada, że przejrzała całe swoje życie, 
sycąc się dostatkiem wzruszeń. 
Nawet w bólu odnajdywała sens.
Gdy ujrzała szukających ją mężczyzn,
jak gdyby nic się nie stało, wyznała:
„Tu was czekałam”.

Alicja Kmita-Żak
Maj 2018r.

Marta Bejgier

UDO
News

Uniwersytet Dziecięcy Ogrodzieniec

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Jeśli masz ; lat 60 +
-aparat fotograficzny
-pasję fotografowania

Chcesz ;
-podzielić się zdjęciami 

-podzielić się techniką fotografowania 
-usłyszeć co mają inni do powiedzenia i pokazania 

Są to powody dla których warto przyjść  
w każdą środę o godz.14.30  - sala czytelni w bibliotece .

Serdecznie zapraszamy, gwarantując miłą atmosferę i brak opłat.
Organizatorzy koła fotografów amatorów przy UTW  w Ogrodzieńcu.

21.03.2019r. 
„Pranie mózgu O manipulowaniu umysłem” – dr Radosław Molenda

04.04.2019r.
„Psychologia pomyłek, przejęzyczeń i nieprzyzwoitych aluzji” –  prof. nadzw. 
dr  hab. Maciej Witkowski 

INFORMACJE
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 

stanowi wyróżnienie dla osób, które przeżyły co 
najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim 
(art. 19 Ustawy z dnia 16 października 1992 r. o 
orderach i odznaczeniach, [Dz.U. Nr 90, poz. 
450 z późn. zm.]). Medal przyznaje Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek 
Wojewody za pośrednictwem Burmistrza. 

Inicjatywa wszczęcia procedury nadania 
Medalu należy do małżonków, obchodzących 
jubileusz. W 2019 roku chcielibyśmy 
sporządzić wnioski i przesłać  je do Wojewody 
najpóźniej w maju, zatem uprzejmie prosimy o 
zgłaszanie się par małżeńskich, które zawarły 
małżeństwo w roku 1969 lub wcześniej do 

Urzędu Stanu Cywilnego w Ogrodzieńcu  
(pok.23, tel. 326709718) z dowodami 
osobistymi  w terminie do 19 kwietnia 2019r.

Czas oczekiwania na przyznanie medalu 
przez Prezydenta RP (od momentu przesłania 
wniosków do Wojewody)  wynosi ok. 6 
miesięcy. 

Pary małżeńskie świętujące 55-tą, 60-tą 
lub 65-tą rocznicę pożycia małżeńskiego, 
prosimy o zgłoszenie chęci uczestniczenia 
w uroczystości jubileuszy długoletniego 
pożycia małżeńskiego w terminie do 31 
sierpnia 2019r.

Urząd Stanu Cywilnego w Ogrodzieńcu

23.03.2019 r.
Magnetyzm – magia przyciągania – Marta Koplejewska – FIZYKA

13.04.2019 r.
Jak rozmawiać trzeba z psem? Już wiem! – Anna Mikołajczyk  – PRZYRODA

Zapraszamy na zajęcia

Zaproszenie

Koordynator UTW 
Beata Stypa – Rus
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Pierwszą z nich jest książka pod tytułem „Opowieść o Błękitnym Psie, czyli o rzeczach 
trudnych dla dzieci” autorstwa Beaty Majchrzak. Pozycja ta została nagrodzona w III 
Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży. 
„Opowieść o Błękitnym Psie...” to zbiór poruszających historii mówiących o takich 
sprawach jak kalectwo czy śmierć. To dobra lektura nie tylko dla najmłodszych ale i dla 
dorosłych, którzy chcą porozmawiać z dziećmi na trudne tematy przedstawione w tej 
lekturze. Autorka w pięciu rozdziałach ukazała czytelnikom między innymi takie historie 
jak historia niewidomej Basi, Stasia mającego trudności w nauce i niepełnosprawnego 
Tomka.

Autorka książki – Beata Majchrzak jest psychologiem pracującym z dziećmi 
niepełnosprawnymi i ich rodzicami. Kolejną zaletą książki, oprócz przepięknej treści, są 
śliczne ilustracje wykonane przez Aleksandrę Chabros. „Opowieść o Błękitnym Psie, czyli 
o rzeczach trudnych dla dzieci” to wartościowa, dopracowana książka, po którą warto 
sięgnąć.

Kolejną książką jest „Afryka Kazika” autorstwa Łukasza Wierzbickiego opowiadająca 
historię Kazimierza Nowaka – polskiego podróżnika, który w latach 1931 a 1936 przebył 
samotnie Afrykę. Autor zainspirowany opowieściami dziadka odszukał reportaże 
Kazimierza Nowaka dotyczące wyprawy do Afryki. Opracował je i opublikował w książce 
pod tytułem „Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd”. „Afryka Kazika” to zbiór opowiadań 
dla dzieci powstały na podstawie reportaży polskiego podróżnika.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Biblioteki.

Biblioteka 
poleca

Na chłodne, zimowe dni Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  
w Ogrodzieńcu ma do zaoferowania swoim czytelnikom następujące 
pozycje książkowe.

Do tej pory znały się tylko przelotnie. 
Spotykały się sporadycznie na korytarzach 
szkolnych. Są w różnym wieku, chodzą do 
różnych klas. Mają odmienne charaktery i 
temperamenty. Wiktoria Guzik z klasy VI b 
to typowa „nastolatka z charakterem”.Wie, 
jak osiągnąć sukces i konsekwentnie dąży 
do realizacji swoich celów. Nina Kałużny z V 
c jest  wzorową uczennicą, wysoko cenioną 
za swoją wiedzę. Emilia Waszkiewicz (VI b) to 
rezolutna nastolatka o bardzo dużej wiedzy, 
dzięki czemu bez trudu odnosi szkolne suk-
cesy.  Alexandrę Kanię z klasy V c wyróżnia 
takt, nienaganne zachowanie, sumienność 
i pracowitość, które przekładają się na jej 
osiągnięcia w nauce. Paula Cieślik i Wikto-
ria Grajdek z klasy VI a  to nie tylko bardzo 
dobre uczennice. Ich urok i wdzięk robią na 
wszystkich ogromne wrażenie.

Na początku lutego tego roku dziewczy-
ny podjęły rzucone im wyzwanie - zaprezen-
tują się na Koncercie Karnawałowym. Kilka 
treningów pod czujnym okiem pani Karoli-
ny Grzebieluch, mamy Wiktorii, przyniosło 

efekty. W ciągu zaledwie dwóch tygodni 
dziewczyny stworzyły zespół o niezwykłych 
umiejętnościach. Wiktoria Guzik sprawdzi-
ła się jako tancerka, choreografka i liderka 
zespołu. Nina Kałużny zabłysnęła swoimi 
popisami akrobatycznymi. Alexandra Kania 
oczarowała wszystkich wykonaniem piosenki 
Anyone I Want To Be, a dzięki Pauli, Emilii i 
Wiktorii Grajdek pokaz taneczny zespołu był 
naprawdę udany. 

Dziewczyny postanowiły kontynuować 
swoją przygodę z tańcem. Zachęcają do 
wspólnej zabawy inne utalentowane kole-
żanki, planują kolejne pokazy. Nam pozo-
staje jedno -  wspierać je i cieszyć się ich 
sukcesami!   

Szczególne słowa uznania kierujemy do 
Rodziców naszych uczennic. Państwa zaan-
gażowanie w rozwijanie pasji Waszych dzieci 
budzi szczery podziw i nie da się go prze-
cenić!

Dziękujemy za możliwość zaprezentowa-
nia naszych wspaniałych dziewczyn na tego-
rocznym Koncercie Karnawałowym.   

Połączyła je pasja
Małgorzata Michalska i Iwona Znamirowska

Drużyna Roku
W czwartek 7 lutego br. na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbyła się uroczysta gala 

Plebiscytu Dziennika Zachodniego Sportowiec Roku 2018. Cała uroczystość trwała prawie 
trzy godziny, a gościem specjalnym był Andrzej Supron znakomity zapaśnik, były wicemistrz 
olimpijski (Moskwa 1980), mistrz świata i Europy. 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w głosowaniu na etapie powiatowym w 
kategorii drużyna roku zwyciężył Zespół Mażoretek „Fantazja” w Ogrodzieńcu.

Przedstawicielki zespołu Oliwia Miśta, Aleksandra Brzozowska i Roksana Grzegorczyn 
pamiątkowy dyplom i voucher o wartości 2000 zł na kampanię reklamowo - promocyjną w 
mediach Polska Press otrzymały z rąk Prezesa Dziennika Zachodniego pana Zenona Nowaka. 

Marta Bejgier

Drodzy Pomagacze o wielkich sercach, dziękuję Wam bardzo w imieniu własnym i moich 
rodziców za nieustanną pomoc jaką mogłam doświadczyć od Was przez te 6 lat zmagań z 
chorobą, dzięki Waszej pomocy rodzice byli w stanie zapewnić mi odpowiednie warunki do walki z 
chorobą. Teraz już wiem, że jest lek w Polsce, ten upragniony lek, on mi pomoże pokonać chorobę, 
oczywiście nie odpuszczam regularnych rehabilitacji, mam również zajęcia z Nauczycielkami 
z przedszkola, powoli uczę się liter i cyferek. W niedalekiej przyszłości czeka mnie operacja na 
moje krzywe plecki, niestety mój kręgosłup jest odchylony o 50 stopni, zakup pionizatora i pewnie 
jakiegoś innego sprzętu bo ciągle rosnę. Ale teraz już musi być tylko lepiej, mam na kogo liczyć, na 
tak wspaniałą grupę Pomagaczy, którzy mnie dopingują od początku, Dziękuję Wam za Wszystko.

Zaczął się nowy okres rozliczeniowy z 1%podatku, zachęcam Was Kochani do przekazania 
podatku dla mnie Gabrysi na dalszą walkę z chorobą. Wiem, że mogę na Was liczyć Drodzy, 
nigdy mnie nie zawiedliście.  Jak to dobrze, że dobro wraca i to potrójnie   

KRS NR 0000037904
Cel szczegółowy:

21781 Szczepara Gabriela

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie 
w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.

Na treningu

Podczas
Koncertu
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21 lutego 1944 roku - to czarna data w historii Ryczowa - data, która przyniosła zło, ból…i 
łzy. W odwecie za działalność partyzancką Niemcy otworzyli ogień do grupy mężczyzn. Dwu-
nastu mieszkańców wsi zginęło na miejscu, pozostałych zabrano na posterunek żandarmerii 
do Pilicy. Tam w ciągu dwóch dni zmarły kolejne trzy osoby. Żaden z zamordowanych wówczas 
mężczyzn nie przekroczył 40 roku życia. Większość to dwudziestolatkowie, którzy pozostawili 
maleńkie dzieci, a ci, którzy jeszcze nie założyli rodzin, osierocili zapracowanych rodziców....

Minęło już 75 lat od tragicznych wydarzeń. Uroczyste, upamiętniające obchody rozpoczęły 
się mszą świętą w Kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ryczowie. 

Po to jest dzisiaj ta modlitwa, by ich przelana krew nie poszła na marne. Dziękuję wszyst-
kim, że tu jesteście.  Mam taką swoją intencję, za którą codziennie modlę się  - za ojczyznę.  
Trzeba kochać ojczyznę i pamiętać, że nie głos zwycięża, ale dobro – zwrócił sie do uczest-
ników nabożeństwa ks. prob. Leszek Kleszcz. Następnie w obecności Orkiestry OSP Ryczów, 
jednostek Straży OSP, uczestnicy udali się pod pomnik poległych, gdzie składano wieńce. 

Nasze społeczeństwo w tym szczególnym czasie w roku łączy potrzeba wspomnień, 
dlatego chciałabym podziękować wszystkim zaangażowanym w organizację tegorocznych 
obchodów. Jako Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec, prywatnie związana z historią 
Ryczowa, jestem dumna, że historia ta choć już bardzo odległa nadal przekazywana jest po-
koleniom, a pamięć o poległych nie ustaje - tymi słowami zwróciła się do zebranych Burmistrz 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anna Pilarczyk-Sprycha, która podziękowała wszystkim za liczne 
uczestnictwo w tegorocznych obchodach.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Przewodnicząca Rady Powiatu zawierciańskiego - Mał-
gorzata Benc, Członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego – Włodzimierz Styczyński, Radna 
Powiatu Zawierciańskiego - Maria Milejska, Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu: Wanda 
Bednarz, Beata Jakacz, Bożena Bednarz, Beata Pawełczyk, Wioletta Baran, Stanisław Smę-
tek, Michał Kusiak oraz Jerzy Janoska, przedstawiciele Biur Poselskich Hanna Krzemińska 
(Biuro Wicemarszałek Sejmu RP- Barbary Dolniak), Edmund Bednarz i Marek Wróbel repre-
zentujący Biuro Poseł na Sejm RP- Danuty Nowickiej oraz Jacek Dudek (Biuro Poseł na Sejm 
RP - Ewy Malik). Wśród zgromadzonych gości znaleźli się również Prezes Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Zawierciańskiej-Jacek Panek, Komendant Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu - 
asp. szt. Grzegorz Olechnowicz, a także Bożena Jałowiec oraz Jerzy Kajdan- dzieci zmarłego 
niespełna rok temu Stefana Kajdana- ostatniego z ocalałych z pacyfikacji Ryczowa, który co 
roku uczestniczył w obchodach.

Podczas uroczystości odczytano list Posła na Sejm RP Waldemara Andzela, który nie 
mógł uczestniczyć w uroczystości ze względu na obowiązki parlamentarne. 

Asystę Wojskową wystawił 34 Śląski dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej z Bytomia. 
Wydarzenie uświetniła akademia upamiętniająca wydarzenia z 21 lutego 1944 roku. Jed-

ną drogą wszyscy idziemy. Niech nadrzędnym celem będzie Ojczyzna. To motto programu 
artystycznego, przygotowanego przez nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej w Ryczo-
wie. Pamięć w społeczności Ryczowa o tych wojennych  chwilach  jest ciągle żywa.

Obchody 75 Rocznicy Pacyfikacji Ryczowa
Mieszkańcy Ryczowa wraz z władzami samorządowymi Gminy Ogrodzieniec, przedstawicielami Powiatu Zawierciańskiego, delegacjami biur 
poselskich, organizacji społecznych, policjii, jednostek organizacyjnych gminy oraz Szkoły w Ryczowie oddali hołd pomordowanym przez 
hitlerowców podczas pacyfikacji wsi. W asyście Orkiestry Dętej z Ryczowa oraz pocztów sztandarowych jednostek OSP Ryczów i Ryczów 
Kolonia udali się pod Mogiłę na Skale.

Joanna Piwowarczyk, Karolina Matuszewska
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Dzień Mężczyzn

Wzajemnej wyrozumiałości, 
cierpliwości, wytrwałości, pogody ducha, 

a przy tym miłości, nadziei, spełnienia marzeń
Do tych życzeń 

dokładamy dużo zdrowia!

marzec 2019

Dzień Kobiet

Drogie Panie, Drodzy Panowie
marzec 2019

Pierwszy w tym roku Booster Małych i Średnich Firm KSSE za nami! Na zaproszenie 
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anny Pilarczyk- Sprychy w dniu 30 stycznia br. do 
Ogrodzieńca przybyli przedstawiciele Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na czele z 
prof. Akademii Wyższej Szkoły Biznesu dr hab. Barbarą Piontek- Zastępcą Prezesa Zarządu 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 
Europa House reprezentowanym przez dr Patryka Szczygła. W wydarzeniu uczestniczyli licznie 
zgromadzeni przedsiębiorcy. Tematem przewodnim spotkania było wzmocnienie, wsparcie 
i przyspieszenie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości tzw. Booster. Rozmawiano, jak 
wyposażyć firmy z sektora MŚP w skuteczne narzędzia rozwoju, o narzędziach finansowych, 
pozyskiwaniu kadr, promocji oraz warunkach inwestowania w KSSE. Każdy zainteresowany 
uczestnik miał możliwość indywidualnej konsultacji z doradcą bądź ekspertem.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli Kurier Zawierciański, portal zawierciańskie.pl 
oraz Radio Zawiercie.

Spotkanie
z Przedsiębiorcami

W piątek 22 lutego mieszkańcy Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
wzięli udział w spotkaniu informacyjnym, prowadzonym przez 
Przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. ,,Czyste Powietrze – 
ekodopłaty na wymianę pieca i termomodernizację”. W trakcie 
spotkania zaprezentowano założenia Programu oraz warunki, które 
należy spełnić, aby uzyskać dofinansowanie.

Czyste Powietrze

Spotkanie było idealną okazją do zadawania pytań i uzyskiwania informacji niezbędnych 
dla wypełnienia wniosków i skorzystania z Programu.

Celem programu CZYSTE POWIETRZE jest m.in. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
powietrza, poprzez likwidację nieefektywnych i przestarzałych źródeł ciepła i poprawę 
efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program będzie realizowany przez dziesięć lat, a łączne działania w jego ramach to kwota 
ponad 103 mld zł. Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad 4 mln 
domów jednorodzinnych.

Więcej na fb i stronie www.ogrodzieniec.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk-Sprycha

oraz Pracownicy UMiG Ogrodzieniec

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Małgorzata Janoska

Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Radna Powiatu Zawierciańskiego
Maria Milejska

Karolina Matuszewska

Karolina Matuszewska


