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Wielkiej
Nocy

Drodzy Mieszkańcy!
Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, to czas wiary w lepsze jutro. 

Wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Ogrodzieniec życzymy dużo zdrowia, 

spokoju, nowych sił, optymizmu oraz wszelkiej pomyślności. 

Niech tegoroczna Wielkanoc będzie czasem solidarności, wzajemnej życzliwości

i wsparcia. 
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Sesja Rady Miejskiej
Joanna Piwowarczyk

RADA MIEJSKA

W dniu 9 lutego odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu. Radni podczas posiedzenia przyjęli nastę-
pujące uchwały:
- uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rady 

Miejskiej w Ogrodzieńcu na 2022 rok
- w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/272/2020 Rady Miej-

skiej w Ogrodzieńcu z dnia 15 września2020 r. w sprawie 
określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz ro-
dzajów i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych 
za osiągnięte wyniki sportowe 

- uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

- uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz 
maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym 
Żłobku „Jurajskie Maluszki” w Ogrodzieńcu utworzonym 
przez Gminę Ogrodzieniec.

- uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ogro-
dzieńcu nr XXVIII/262/2020 z dnia 15 września 2020 r. w 
sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świad-
czenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych od-
padów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nierucho-
mości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ogro-
dzieńcu nr XXVIII/261/2020 z dnia 15 września 2020 r. 
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec.

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

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

- uchwała w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego  Gminy Ogrodzieniec.

- uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmia-
ny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Ogrodzieniec uchwalonego 
uchwałą Nr LI/390/2018 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
z dnia 27 marca 2018r. i zmienionego uchwałą Rady 
Miejskie w Ogrodzieńcu dnia 9 lutego 2022r. 

W drugiej część posiedzenia radni zapoznali się ze spra-
wozdaniem z bieżącej działalności Burmistrza Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec Anny Pilarczyk. 

Szczegółowa treść uchwał – BIP Ogrodzieniec

W dniu 11 marca odbyło się XLIII posiedzenie Rady Miej-
skiej w Ogrodzieńcu.  Radni przez aklamację przyjęli Apel 
dotyczący zajęcia stanowiska w sprawie agresji rosyjskiej 
na państwo ukraińskie, w którym potępiono akt agresji 
i wyrażono solidarność z narodem ukraińskim. Uchwały 
przyjęte w następujących sprawach:

- gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz in-
nych Uzależnień dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na lata 
2022-2025.

- ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 
ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec uczestniczących w działaniach ratow-
niczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. 

- „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-

biegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ogro-
dzieniec na rok 2022”. 

- wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
od osoby fizycznej na rzecz Gminy Ogrodzieniec zajętej 
pod drogę w miejscowości Giebło. 

- zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej sta-
nowiącej własność Gminy Ogrodzieniec, składającej się 
z działki oznaczonej geodezyjnie nr ew. 625/86, karta 
mapy 3 położonej w obrębie Ogrodzieńcu w Katowic-
kiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości położonej w Podzamczu oznaczonej nr 
1426/2 na czas oznaczony powyżej trzech lat z dotych-
czasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym. 

- wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
od osób fizycznych na rzecz Gminy Ogrodzieniec ozna-
czonej nr 635/2 położonej w Ogrodzieńcu. 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości położonej w Podzamczu oznaczonej nr 
614 na czas oznaczony powyżej trzech lat z dotychcza-
sowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym,

-umowy o partnerskiej współpracy pomiedzy gminami 
Ogrodzieniec a gm. Kamień Pomorski,

- zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2022r. 
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogro-

dzieniec na lata 2020-2032.
Z okazji przypadającego w tym dniu święta Sołtysa obecni 
na posiedzeniu sołtysi Gminy Ogrodzieniec otrzymali listy 
gratulacyjne wraz z życzeniami od władz samorządowych. 
Szczegółowa treść uchwał – BIP Ogrodzieniec
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Chyba nam wszystkim brakuje słów, aby wy-
krzyczeć nasz sprzeciw, na to, co dzieje się 
za naszą wschodnią granicą. Jest rzeczą nie-
wyobrażalną i całkowicie niezrozumiałą, aby  
w XXI wieku, w Europie, jeden kraj napadał 
na inny, by siłą ustalać nowy porządek i prze-
bieg granic. W ostrzale i bombardowaniach 
giną niewinni ludzie - w tym dzieci. Miliony, 
swoje domy zamieniło na podziemne schrony. 
Setki tysięcy w obawie o swoje życie opuści-
ło już ojczyznę, szukając schronienia w innych 
państwach europejskich. Szacuje się, że nawet  
5 mln Ukraińców będzie szukało bezpieczne-
go miejsca poza granicami swojego kraju. 

OKIEM BURMISTRZA
Anna Pilarczyk

Szanowni Państwo!

W obliczu tej tragedii, która nie-
sie za sobą śmierć i zniszczenie 
nie możemy być obojętni. Dla-
tego całą gminą ruszyliśmy, by 
nieść pomoc Ukraińcom. Ogłosi-
liśmy zbiórkę wszystkiego, co te-
raz ofiarom wojny niezbędne. Są 
to artykuły spożywcze o wydłużo-
nym terminie przydatności, środki 
opatrunkowe, ubrania, koce, śpi-
wory, maty do spania, itd. Wielu 
z nas zadeklarowało przyjęcie pod 
swój dach uchodźców z terenów 
dotkniętych putinowską agresją. 
W ramach akcji pomocowej, or-
ganizowanej przez Komendan-
ta Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej, jednostki OSP z Gminy 
Ogrodzieniec wsparły strażaków z 
Ukrainy, przekazując im sprzęt nie-
zbędny w akcjach ratowniczych. To 
m.in.: hełmy, węże tłoczne wraz z 
osprzętem, buty i ubrania. Każde 
wsparcie jest bardzo ważne – na-
wet symboliczne. Każdy z nas 
może wyrazić solidarność z naszy-
mi sąsiadami. W celu usprawnie-
nia pomocy tworzymy bazę osób 
deklarujących pomoc obywatelom 
Ukrainy. Zachęcamy do włączenia 
się w działania realizowane przez 
naszą gminę. Wszystkie osoby, 
które mają możliwość pomagania 
prosimy o wypełnienie formula-
rza dostępnego na stronie www.
ogrodzieniec.pl i przesłanie go na 
adres mailowy pomocukrainie@
ogrodzieniec.pl lub złożenie go w 
kancelarii Urzędu Miasta i Gminy 

Ogrodzieniec. Pracownicy urzędu 
będą się kontaktować indywidu-
alnie z każdą osobą w celu omó-
wienia szczegółów oferowanego 
wsparcia dla naszych wschodnich 
sąsiadów. 

Akcja pomocy to teraz priorytet, 
ale odbywa się ona równolegle 
z wszystkimi, innymi działania-
mi, jakie podejmowane są przez 
nasz samorząd dla poprawy wa-
runków życia w naszej Gminie. 
W ostatnim czasie ogłosiliśmy 
postępowania przetargowe na 
przebudowę ostatniego piętra 
pomieszczeń MGOKiS z przezna-
czeniem na Centrum Usług Spo-
łecznych - dofinansowanie ponad 
564 tys. zł oraz na wykonanie 
dokumentacji projektowej dla 11 
dróg gminnych. To ulice: Polna 
Giebło-Kolonia, Starowiejska Kieł-
kowice, Dębowa Mokrus, Krótka 
Fugasówka, Leśna, Ogrodowa, 
Książęca, Sawickiej - Ogrodzie-
niec, Wschodnia Żelazko, Kościel-
na Ryczów, Skałkowa Podzamcze. 
Wykonaliśmy też dokumentację 
projektową na przebudowę dróg 
gminnych: Narutowicza, Pade-
rewskiego, Szerokiej, Krasickie-
go, Krótkiej, Pl. Wolności i Nowy 
Świat w Ogrodzieńcu. Pozwoli to 
ruszyć nam z przetargiem na wyło-
nienie wykonawcy remontów. 

Realizujemy kolejny etap moder-
nizacji Domu Kultury, który dofi-
nansowany jest ze środków Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Prace zrealizowa-
ne w 2020 oraz 2021 roku wyko-
nano bez zaangażowania wkładu 
własnego. Dzięki dofinansowaniu 
ze środków PFRON nasza insty-
tucja zyskała m.in. windę. Cały 
czas aktywnie zabiegamy o środ-
ki zewnętrzne, które wzbogacają 
naszą ofertę kulturalną. Tylko w 
ciągu mijającego miesiąca dom 
kultury pozyskał ponad 120 tys. zł 
w konkursach ogłoszonych przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego oraz Narodo-
we Centrum Kultury, natomiast 
biblioteka pozyskała ponad 18 
tys. złotych z Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach programów Promocja 
czytelnictwa i Partnerstwo dla 
książki.

Dzięki zaangażowaniu Przewod-
niczącej Rady Miejskiej pani 
Małgorzaty Janoski oraz dyrek-
cji Szkoły Podstawowej w Ogro-
dzieńcu placówka otrzymała 3 
tys. zł dofinansowania na realiza-
cję ekologicznych działań w ra-
mach konkursu dla szkół podsta-
wowych województwa śląskiego. 
Więcej o dofinansowaniach na kolejnych stronach GO.
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Spotkanie z mieszkańcami w Ryczowie

INFORMACJE Centralny Port Komunikacyjny
Drodzy Mieszkańcy,
dochodzą do mnie głosy, szczególnie ze 
strony mieszkańców sołectwa Ryczów, w 
których wyrażane są obawy dotyczące bu-
dowy linii kolejowych Centralnego Portu 
Komunikacyjnego. Ktoś zasiał w sołectwie 
Ryczów plotkę, która spowodowała, że 
mieszkańcy zaczęli wypytywać jeden dru-
giego, czy przez przypadek nie stracą do-
mów. 
W pierwszej kolejności chciałabym uspoko-
ić wszystkich mieszkańców Ryczowa: nie ma 
zatwierdzonych żadnych planów przebiegu 
magistrali kolejowej. Mówię to z pełną świado-
mością, której fundamentem jest wiedza pozy-
skana podczas mojej wizyty w siedzibie Cen-
tralnego Portu Komunikacyjnego, która odbyła 
się 10 marca. Poniżej najważniejsze informacje, 
które uzyskałam podczas spotkania z przedsta-
wicielami spółki CPK: 
- nie ma wytyczonej żadnej trasy, która 

przebiegałaby przez teren naszej gminy 
- dopiero w IV kwartale spółka wybierze 
wykonawcę studium, który przy współ-
pracy z gminami opracuje plan przebiegu 
linii kolejowych;

- faktycznie pierwsze szkice zakładały prze-
bieg toru przez naszą Gminę, ale jak za-
pewniono mnie w spółce CPK wstępny 
zarys był konieczny, by w ogóle rozpo-
cząć projektowanie; 

- konsultacje społeczne w sprawie przebie-
gu linii rozpoczną się najwcześniej w I 
kwartale 2023 r. 

- istnieje duże prawdopodobieństwo, że na-
sza gmina nie będzie brana pod uwagę 
przy realizacji tego zadania, bo z kilku 
wariantów zostanie wybrany tylko jeden, 

najbardziej korzystny pod względem 
ekonomicznym i najmniej uciążliwy spo-
łecznie.

Rozmowa przebiegała w dobrej atmosferze, 
w nastawieniu na wsłuchanie się w obawy na-
szych mieszkańców, szczególnie Ryczowa, Gie-
bla, Giebla Kolonii.
Podczas wizyty w Warszawie uczestniczyłam 
także w posiedzeniu Senackiego Zespołu do 
Spraw  Rozwoju Województwa Śląskiego. Spo-
tkanie z udziałem parlamentarzystów i przed-
stawicieli władz samorządowych poświęcone 
było planom CPK w zakresie inwestycji kolejo-
wych na terenie naszego województwa. 
Podczas spotkania zabrałam głos w imieniu 
mieszkańców, prosząc, aby osoby niedoinfor-
mowane, nie podburzały i nie wprowadzały 
niepokoju poprzez rozpowszechnianie  nie-
prawdziwych informacji, bo plotka podawana 
kilkanaście razy staje się dla kolejnych osób 
wiarygodną informacją. Dzisiaj, w tych trud-

nych dla nas wszystkich czasach, taka dezinfor-
macja jest szczególnie niebezpieczna i godna 
potępienia. Jestem Burmistrzem, który na 
pierwszym miejscu stawia dobro mieszkańców. 
Jestem osobą dialogu, a nie manifestacji. Za-
pewniam Państwa, że na bieżąco monitoruje-
my to przedsięwzięcie i o każdym ruchu, który 
będzie dotyczył naszej Gminy, będziemy Was 
niezwłocznie informować.
Moi Drodzy! Damy radę! CPK to nie jest nasz 
jedyny problem. Walczymy również o to, aby 
nie było kopalni cynku i ołowiu na terenie na-
szej gminy i całej Jury. Wyzwania mamy wielkie, 
ale kto jak nie my razem osiągniemy zamierzo-
ne cele. 
Dla mnie nasza gmina, każde jej sołectwo, każ-
dy zakątek, jest dobrem największym. 

Burmistrz
Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Anna Pilarczyk

Urząd informuje
W dniu 23 marca do Urzędu Miasta  
i Gminy w Ogrodzieńcu wpłynęła ko-
respondencja od pani Senator Hali-
ny Biedy, przewodniczącej Zespołu  
ds. Rozwoju Województwa Śląskiego, 
w którym informuje o rozpoczyna-
jących się od dnia 28 marca konsul-
tacjach społecznych zaplanowanych 
przez Centralny Port Komunikacyjny 
w poszczególnych gminach. Po za-
kończeniu konsultacji i zapoznaniu się 
z wnioskami i uwagami ze wszystkich 
spotkań ustalony zostanie termin wy-
jazdowego posiedzenia senackiego 
Zespołu. 
Po otrzymaniu informacji o terminie 
i dokładnym miejscu spotkania, do-
tyczącego naszej Gminy natychmiast 
poinformujemy o tym mieszkańców  
i będziemy razem w nim uczestniczyć.

W dniu 30 marca w Ryczowie odbyło się spotkanie 
przedstawicieli władz samorządowych z mieszkań-
cami w sprawie Centralnego Portu Lotniczego. 
Pani Burmistrz przedstawiła informacje uzyskane 
na spotkaniu w CPK w dniu 10  marca, z których 
wynika, że obecnie nie ma wytyczonej żadnej tra-
sy, która przebiegałaby przez teren naszej gminy. 
Spółka w IV kwartale wybierze wykonawcę stu-
dium, który przy współpracy z gminami opracuje 
plan przebiegu linii kolejowych. W tej sprawie 
przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne. 
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nasza 
gmina w ogóle nie będzie brana pod uwagę przy 
realizacji tego zadania, bo z kilku wariantów zosta-
nie wybrany tylko jeden, najbardziej korzystny pod 
względem ekonomicznym i społecznym. 
Uczestnicy spotkania zapoznali się także z infor-

macją przesłaną przez pana Łukasza Puto, Lidera 
Projektu CPK, który w imieniu inwestora zapew-
nia, że ochrona interesów mieszkańców jest 
ważną częścią działań w ramach projektu. Podej-
mowane są liczne aktywności, zarówno o charak-
terze informacyjnym jak i inżynierskim, mające 
na celu uszanowanie potrzeb miejscowości i mi-
nimalizację negatywnego wpływu inwestycji na 
życie mieszkańców oraz środowisko naturalne. 
CPK uruchomiło kanały kontaktu, którymi miesz-
kańcy mogą uzyskiwać informacje nt. inwestycji: 
www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl
Pani Burmistrz poprosiła, aby nie rozpowszech-
niać nieprawdziwych informacji i zapewniła, że 
mając merytoryczne podstawy będzie aktywnie 
uczestniczyć na każdym etapie inwestycji i bronić 
interesów wszystkich mieszkańców.
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DOFINANSOWANIA

DOFINANSOWANIA

DOFINANSOWANIA Szkolne inkubatory ekologiczne

Echo nagrodzone

Promocja Czytelnictwa

Książka dla przdszkolaka

Pierwszy raz w historii Ogrodzieńca mamy własną 
mobilną scenę

„Edukacja ekologiczna to konkretne działanie w środowisku i dla środowiska. Przeprowadzone działania stworzą sytuacje, aby 
dzieci same dochodziły do określonych prawd i zasad, umiały wyciągać odpowiednie wnioski oraz perspektywicznie myśleć. 
Opieka dzieci nad rybkami w akwarium, obserwacja stworzonego im ekosystemu, troska o to, by go nie zaburzyć, nie zdewa-
stować w przyszłości przeniesie się na inne aspekty środowiska przyrodniczego, na łąkę, las, rzekę, jezioro i własny ogródek.”

Szkoła podstawowa nr 1 w Ogrodzieńcu  otrzymała dofinansowanie w kwocie 3.000,00 zł  na stworzenie 
INKUBATORA EKOLOGICZNEGO. Gratulacje dla Pani Małgorzaty Janoski i Dyrekcji SP w Ogrodzieńcu.

Dwie instytucje gminne Dom Kultury i Biblioteka otrzymały dotację z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: „Promocja Czy-
telnictwa”. „Śladami Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej w Ogrodzieńcu” 
z kwotą 33.000 zł (MGOKiS). „Książka lekarstwem na nudę – cykl działań 
wzmacniających rolę książki i biblioteki” z kwotą 7 220 zł. (MGBP).

Biblioteka w Ogrodzieńcu otrzymała kolejną dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu: „Partnerstwo dla Książki”. Kwota dotacji to: 11 000 zł. Nazwa zadania to: „Biblioteka kulturalnym 
sercem Gminy - cykl działań animujących czytelnictwo dzieci i młodzieży oraz osób w wieku 60+”.

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 
na lata 2021-2025” edycja 2022, placówki wychowania przedszkolnego 
otrzymały wsparcie na zakup książek będących nowościami wydawniczymi 
dla dzieci w wieku 3 - 6 lat oraz na realizację działań promujących czytel-
nictwo. Przedszkole w Ogrodzieńcu oraz oddziały przedszkolne w Gieble i 
Ryczowie łącznie dostaną 8 000,00 zł na realizację zadania.
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Operacja pn.: „Zakup i dostawa sceny mobilnej z akcesoriami na potrzeby działalności 
kulturalnej w Gminie Ogrodzieniec”

mająca na celu „podniesienie jakości świadczonej oferty kulturalnej Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu poprzez zakup i dostawę sceny mobilnej z akcesoriami, 

z przeznaczeniem na potrzeby działalności kulturalnej”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020.

wartość zadania: 118 941,00 zł

Zespół Echo z Ogrodzieńca otrzy-
mał Nagrodę Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w wysokości  
15 tys. zł na 25 lat działalności Ze-
społu. 
Gratulujemy!
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DOFINANSOWANIA

INWESTYCJE

Dofinansowanie w ramach Senior+ 

Inwestycje gminne 

Zamek z dofinansowaniem

W ramach tegorocznej edycji konkursu Senior+  ogłoszonego przez  Minister-
stwo Rodziny i Polityki Społecznej gmina Ogrodzieniec otrzymała wsparcie 
na utworzenie Klubu Senior+ w Gulzowie (200.000,00 zł) oraz Dziennego 
Domu Senior+ w Kiełkowicach (400.000,00 zł).

„Zamek” Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 
Ochrona Zabytków. Kwota dofinansowania to 672.000,00 zł. 
Dotacja zostanie przeznaczona na remont konserwatorski w 
obrębie ruin średniowiecznego Zamku Ogrodzienieckiego 
w Podzamczu, który rozpocznie się po wyłonieniu w trybie 
przetargowym wykonawcy, a zakończy w październiku 2022r. 
Prace prowadzone będą na obiekcie czynnym turystycznie, 
gdyż zakres remontu został tak zaplanowany, by odwiedzają-
cy nas turyści mogli bez utrudnień zwiedzać zamek. 

Przebudowa dróg gminnych - Narutowicza
W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg plano-
wana jest przebudowa drogi gminnej ul. Narutowicza w 
Ogrodzieńcu – wartość zadania: 623 617,00 zł, w tym 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
– 311 808,50 zł. oraz  przebudowa dróg gminnych – 
ul. Paderewskiego i ul. Szeroka w Ogrodzieńcu, wartość 
zadania: 746 900,00; dofinansowanie: 373 450,00. 
Na zlecenie Gminy wykonano dokumentację projekto-
wą dla 11 dróg gminnych (ul. Polna Giebło Kolonia, ul. 
Starowiejska Kiełkowice, ul. Dębowa Mokrus, ul. Krótka 
Fugasówka. ul. Leśna, Ogrodowa, Książęca, Sawickiej 
Ogrodzieniec, ul. Wschodnia Żelazko, ul. Kościelna Ry-
czów, ul. Skałkowa Podzamcze. 

Wkrótce rusza przebudowa pomieszczeń na drugiej kon-
dygnacji MGOKiS z przeznaczeniem na Centrum Usług 
Społecznych – wartość projektu 1  280  805,12 w tym 
dofinansowanie ze środków unijnych: 1 213 371,36 zł;
Ulica Słowackiego
Wznowiono prace remontowe ul. Słowackiego po okre-
sie zimowym. Wykonano ok. 440mb nawierzchni z kost-
ki oraz kolejne roboty, m.in. frezowanie nawierzchni as-
faltowej na łączniku 1 Maja – Słowackiego, obrabianie 
studni.
Nowy pojazd komunalny
Zakupiono nowy pojazd komunalny, który będzie wyko-
rzystywany na potrzeby utrzymania porządku i czystości 
w Gminie Ogrodzieniec. Cena brutto: 45.000,00 zł.
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INWESTYCJE Krępa Gmina Ogrodzieniec pozyskuje środki 
finansowe na uatrakcyjnienie wizerunku 
ośrodka na Krępie i promocję aktywnego 
wypoczynku mieszkańców.

I etap
W ramach pozyskanych środków zewnętrznych (Śląski Pakiet dla Turystyki 2021 oraz Sportowa Polska edycja 2021) zakończono I etap 
inwestycji, w ramach którego powstał  pumptrack – tor o długości 123 mb, przeznaczony do jazdy rowerem, na deskorolkach, rolkach 
lub hulajnodze oraz boisko do gry w siatkówkę o nawierzchni piaskowej.

II etap
W ramach programu Sportowa Polska 2021 planowane jest do uruchomienia kolejnego obiektu - sauny miejskiej z zapleczem sanitar-
nym. Obecnie trwa postepowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy budowy sauny tzw. strefy regeneracyjnej.  
Niebawem zostanie ogłoszone postepowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy Wodnego Placu Zabaw wraz z zagospodaro-
waniem terenu. Obiekt ten powstaje z myślą o najmłodszych naszych mieszkańcach jako  miejsce zabaw i radosnego wypoczynku. 
Przed nami kolejny etap w roku 2023.

Serdecznie zachęcamy mieszkańców gminy Ogrodzieniec do aktywnego wypoczynku w cichej zielonej okolicy 
naszej Krępy i korzystania z jej dobrodziejstw i infrastruktury.

Drodzy Mieszkańcy, Krępa zmienia się dla Was!

Boisko plażowe do gry w siatkówkę

Pumptrack

Wodny plac zabaw - wizualizacja
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Nowy sprzęt w przychodniSPZOZ

Nasza przychodnia zakupiła kolejny najnowszej generacji sprzęt 
z myślą o swoich pacjentach. 

Waga na wózki
Waga do wózków inwalidzkich o du-
żej pojemności jest przenośna i łatwa 
do transportu na rolkach. Opcjonal-
ne poręcze można zamocować, aby 
zwiększyć stabilność. Niskoprofilo-
wa rampa prowadzi do antypośli-
zgowej platformy zaprojektowanej 
specjalnie dla pacjentów mających 
trudności ze staniem. Nadaje się do 
ważenia pacjentów na wózkach in-
walidzkich.

Skaner naczyń krwionośnych
To urządzenie niezbędne w każdej 
placówce medycznej. Pozwala na 
zlokalizowanie żył powierzchownych 
szczególnie u pacjentów z trudnym 
dostępem żylnym.

Solidny Podnośnik
Do łatwego transportu i podnosze-
nia pacjentów. Podnośnik znajduje 
zastosowanie przy przesadzaniu cho-
rego, np: z łóżka na wózek. Pomaga 
również przy zabiegach higieniczno 
- pielęgnacyjnych, podczas kąpieli 
oraz innych czynnościach powiąza-
nych z przemieszczeniem oraz  trans-
portem chorych.

Krzesła
Zakupiono nowe krzesła z podło-
kietnikami dla naszych pacjentów by 
poprawić komfort oczekiwania na wi-
zytę u lekarza

Leżanka tzw. kozetka
Leżanka wyposażona w 1 silnik dzię-
ki temu wysokość regulowana jest 
elektrycznie, regulacja nachylenia 
oparcia odbywa się manualnie.  Przy-
stosowana dla osób ze szczególnymi 
potrzebami.

Lampa bezcieniowa „zabiegowa”
Lampy wyposażone zostały w nowo-
czesną, energooszczędną technolo-
gię LED, która minimalizuje koszty 
eksploatacji i serwisu, koszty utrzy-
mania gabinetu, a przede wszystkim 
umożliwia postawienie trafnej dia-
gnozy i przeprowadzenie skuteczne-
go zabiegu.

Fotel Zabiegowy
Bardzo ładnie wykonany fotel zabie-
gowy z elektrycznym sterowaniem. 
Posiada segment oparcia pleców 
regulowany, podparcie pod stopy, 
regulacja wysokości, posiada system 
jezdny.
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Fotel ginekologiczno-zabiegowy
Z elektryczną regulacją wysokości siedziska i pilotem ręcznym. 
wyposażony w regulowane i rozkładane do pozycji leżącej 
oparcie pod plecy z miękkim podgłówkiem oraz w odczepiany 
podnóżek. Zamontowane do siedziska fotela podkolanniki gi-
nekologiczne posiadają regulację we wszystkich płaszczyznach. 

Ultrasonograf USG
To wysokiej klasy ultrasonograf prze-
nośny, dedykowany badaniom obra-
zowym w szerokim zakresie.
Skonstruowano go  w oparciu o 
analizę rzeczywistych potrzeb wy-
magających użytkowników, dzięki 
czemu  różne pakiety oprogramo-
wania tego aparatu USG pozwolą na 
wykorzystanie go w radiologii ogól-
nej, szpitalach, specjalistycznych 
pracowniach oraz placówkach POZ.

Maska Ambu
Maska twarzowa jednorazowego 
użytku marki Ambu idealnie nadaje 
się do wentylacji i podawania tlenu 
pacjentom. Jest przezroczysta i wy-
posażona w miękki, anatomicznie 
ukształtowany mankiet wypełniony 
powietrzem. Mankiet można napeł-
niać za pomocą specjalnego zaworu. 

Przewijak dla niemowląt
Stół przeznaczony jest do przewijania 
niemowląt, ubierania, przeprowa-
dzania zabiegów pielęgnacyjnych. 
Podstawa stolika, wykonana ze sta-
lowych rur zapewnia wytrzymałość, 
stabilność oraz estetykę.

Przewijak dla dorosłych
Solidny stół przeznaczony jest do 
przewijania osób dorosłych, ubiera-
nia, przeprowadzania zabiegów pie-
lęgnacyjnych.

Skrzynki na recepty

Kontakt

Rejestracja:
32 67 32 021
32 67 32 210
503 754 217 (Punkt Szczepień)

Poradnie:

Poradnia Pediatryczna: 
32 67 32 545
Poradnia 
Ginekologiczno–Położnicza: 
32 67 33 731

Rehabilitacja Lecznicza: 
32 64 66 062

W nagłych przypadkach 112
Jeśli potrzebujesz natychmiastowej 
pomocy, bo zagrożone jest Twoje 
lub czyjeś życie:
999 – to numer alarmowy pogotowia ra-

tunkowego. Połączenie odbiera bez-
pośrednio dyspozytor medyczny.

112 – to jednolity numer alarmowy, który 
obowiązuje w całej Unii Europejskiej.

Na budynkach remiz OSP SPZOZ w Ogrodzieńcu zamontował skrzynki po-
dawcze do wrzucania kartek z zapotrzebowaniem na leki stale przyjmowane. 
Pacjenci mogą wrzucać do skrzynek kartki z listą leków oraz danymi tj. imię 
nazwisko, Pesel, telefon.
Kartki z prośbą o recepty będą odbierane w każdy poniedziałek i środę. 
Powiadomienia o kodzie będę wysyłane sms-em na podany telefon.
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Podzamcze | Sołtys Jarosław Gruca. Rada Sołecka: Grażyna Gołuchowska, Adam Słowik, Andrzej Mirocha, Lech Jaros, Michał Kusiak.

Kiełkowice | Sołtys Leszek Brzozowski. Rada Sołecka: Artur Olesik, Grażyna Mędrecka, Jan Chudek, Elżbieta Stanek, Piotr Mędrecki.

DZIEŃ SOŁTYSA
DRODZY SOŁTYSI,  CZŁONKOWIE RAD SOŁECKICH

SEKRETARZ MIASTA
I GMINY OGRODZIENIEC

MARIA MILEJSKA

W IMIENIU RADY MIEJSKIEJ
W OGRODZIEŃCU

PRZEWODNICZĄCA
MAŁGORZATA JANOSKA

BURMISTRZ MIASTA
I GMINY OGRODZIENIEC

ANNA PILARCZYK

W dniu Waszego święta składamy najserdeczniejsze podziękowania i słowa 

uznania za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Dziękujemy za owocną współpracę, gospodarność i umiejętność mobilizowania 

mieszkańców w realizację  inicjatyw na rzecz rozwoju sołectw.

Życzymy Wam dużo zdrowia, pomyślności i wielu sukcesów. 

Niech Wasze działania będą źródłem satysfakcji i społecznego uznania, a także 

powodem do dumy.

NASI SOŁTYSI

Żelazko | Sołtys Agnieszka Piątek. Rada Sołecka: Joanna Karoń, Henryk Iwa, Marek Wróbel.

Ryczów Kolonia | Sołtys: Beata Jakacz. Rada Sołecka: Małgorzata Żak, Wanda Kowalik, Anna Żak, Dariusz Dybkowski, Ryszard Woźniak, Andrzej Żak.

SOŁECTWA
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Mokrus | Sołtys Sławomir Szlachta. Rada Sołecka: Halina Zięba, Dorota Baran, Jolanta Cielecka, Andrzej Jurczak, Kazimierz Klimarowski.

Fugasówka | Sołtys Stefan Selejdak.. Rada Sołecka: Aneta Kotarska, Ewelina Urbańczyk, Ewa Dudek, Władysław Kaziród.

Gulzów | Sołtys Janusz Łypaczewski. Rada Sołecka: Kacper Bartos, Sławomir Błaszczyk, Marcin Jędruszek.

Ryczów | Sołtys Leszek Janus. Rada Sołecka: Wanda Bednarz, Halina Pozorska, Jerzy Bednarz, Zofia Kukuła, Ewa Markiewicz.

Giebło | Sołtys Mariusz Kaziród. Rada Sołecka: Krzysztof Grzebieluch, Jacek Wieczorek, Dariusz Grzebieluch, Kinga Sygiet, Piotr Pasierb,  
Zbigniew Fabiańczyk, Malwina Skrzypczyk.

Giebło Kolonia | Sołtys Edward Grzebieluch. Rada Sołecka: Tomasz Grzanka, Mirosław Kijas, Antoni Jaros, Marcin Szlachta, Bożena Cichor, Beata Zawadzka.
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Joanna Piwowarczyk

SENIORZY
100-lecie urodzin Pani Heleny

Z tej okazji Panią Helenę odwiedzi-
ły przedstawicielki władz samorzą-
dowych Gminy Ogrodzieniec - Pani 
Burmistrz Anna Pilarczyk wraz z Panią 
Sekretarz Marią Milejską, które złożyły 
dostojnej Jubilatce życzenia oraz wrę-
czyły kwiaty i upominki. Pani Helena 
otoczona jest najbliższą rodziną – w 
spotkaniu urodzinowym uczestniczyły 
jej dwie córki – Leokadia i Lidia.
Pani Helena, pomimo swojego zacne-
go wieku cieszy się dobrą formą, a 
humor jej dopisuje każdego dnia. Jej 
dewizą na długowieczność jest praca i 
aktywność. W domu, w którym miesz-
ka daje się odczuć przyjazną atmosfe-
rę i wzajemny szacunek. To stąd bie-
rze się radość życia Pani Heleny oraz 
życzliwość do ludzi. 
Ze względu na panującą epidemię 
oraz bezpieczeństwo pani Heleny od-
wiedziny gości były bardzo krótkie, 
ale te kilka chwil spędzonych razem 
wywołały radość i wzruszenie na twa-
rzy jubilatki, która podziękowała za 
życzenia i pamięć.
Na ręce Jubilatki został przekazany 
list gratulacyjny od Prezesa Rady Mi-
nistrów Mateusza Morawieckiego. Ju-
bilatka otrzymała także list gratulacyj-
ny wraz życzeniami dalszych długich 
lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym, 
pod którym podpisali się przedstawi-
ciele władz samorządowych – Anna 
Pilarczyk Burmistrza Miasta i Gminy, 
Małgorzata Janoska – Przewodniczą-
ca Rady Miejskiej oraz Maria Milejska 
Sekretarza Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec. 
Helena Rogoń – pochodzi z Giebła, 
ale od 16 roku życia mieszka w Ogro-
dzieńcu – tu jako młodą dziewczynę 
zastała wojna, tu urodziły się jej dzie-
ci, tu pracowała i tu wraz z mężem 
budowała dom, w którym do dzisiaj 
mieszka. Pani Helena przez 40 lat pra-
cowała w handlu, jako sprzedawca, 
kierownik sklepu. Wielu z nas pamięta 
ją jako panią z warzywniaka, która pie-
czołowicie układała warzywa i owoce 
na półkach i dbała żeby zawsze były 
świeże. Do dziś pamiętamy zapach 
pomarańczy czy truskawek ze sklepu, 
który znajdował się przy ul. Kościuszki.
Pani Helena jest mamą trójki dzieci 
– Leokadii, Lidii i Zenona. Leokadia 

Pani Helena Rogoń, mieszkanka Ogrodzieńca w dniu 1 lutego obchodziła 
piękny i wyjątkowy jubileusz 100-lecia urodzin

z wykształcenia nauczycielka, począt-
kowo pracowała jako wychowawca w 
szkole podstawowej, zastępca kierow-
nika w domu dziecka, potem wykony-
wała pracę w biurze. Lidia z wykształ-
cenia pielęgniarka, uczyła w zawodzie 
pielęgniarskim. Zenon, który niestety 
już nie żyje był lekarzem o dwóch spe-
cjalizacjach. Pani Helena ma wnuczkę 
Dominikę, córkę Zenona, która jest 
prawnikiem i wraz z mężem i synem 

Piotrusiem mieszkają w Krakowie. 
Jubilatka cieszy się dobrym zdrowiem 
i nadal jest aktywna – dogląda domu 
i ogrodu, który zawsze był  jej pasją. 
Wiele w życiu przeżyła i była świad-
kiem zmian zachodzących w naszym 
mieście i regionie na przestrzeni wie-
ku. Z pewnością może być dumna 
myśląc o swoim życiu, które było wy-
pełnione pracą i poświęceniem dla 
bliskich. 
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Beata Stypa-Rus
Marzena Kowalczyk

Beata Stypa-Rus
Marzena Kowalczyk

KLUB SENIOR+
Dla Seniora

Tłusty czwartek w Klubie

Sztuka makramy to sztuka wymagająca sprawnych rąk i dużej dozy cierpliwości. 
Jeśli to mamy to potrzebny nam jeszcze tylko patyk i kilka długich sznurków. 

Z marmoladą, bitą śmietaną, 
lukrem, czekoladą – 24 lutego 

2022r. królowały  pączki.
Tłusty czwartek świętowały  
Klubowicze, delektując się 
kalorycznymi wypiekami.

Słodkie  pyszności  Seniorzy 
dostali również od Pań Radnych 
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu p. 
Ilony Guzik i p. Karoliny Adamus. 

Dziękujemy!

Nasze Panie z Klubu Senior+ chętnie nabywają nowych umie-
jętności. W atmosferze pełnej dobrego humoru powstały 
pierwsze makramy naszych klubowiczek. 
Podczas zajęć w Klubie Senior+ nasi klubowicze zapoznali się 
z sylwetką najsłynniejszego artysty XX wieku Pabla Picassa i 
jego twórczością. Dzieła tego znanego malarza i rzeźbiarza 
mają tak wielu zwolenników jak i przeciwników. Nie ma wąt-
pliwości jednak, że była to postać wybitna.
Nasze seniorki dzięki ogromnemu poczuciu humoru i zaan-
gażowaniu wykonały portret kierując się zasadami gry „Maluj 
jak Picasso czyli sztuka współczesna w zabawie“.
Nasi klubowicze nie boją się nowych wyzwań i chętnie zdoby-
wają nowe umiejętności. 
Klubowicze chętnie również uczestniczą w prelekcjach, dedy-
kowanych specjalnie dla nich. Przez dwa lutowe piątki p. Ha-
lina Schmidt – mgr rehabilitacji ruchowej specjalista I stopnia, 
wieloletni wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej w 
Warszawie opowiadała o przeciążeniach stawów, skutkach i 
zapobieganiu.
Stawy to część układu ruchu człowieka, która odpowiedzialna 
jest za utrzymywanie prawidłowej postawy oraz wykonywanie 
ruchów. Do przyczyn przeciążeń stawów należy: dźwiganie 
ciężarów, złe nawyki postawy. Stawy „zużywają się” z wiekiem 
w sposób naturalny. Tak jak wszystkie tkanki i komórki nasze-
go organizmu, chrząstka również się starzeje robi się coraz 

cieńsza, mniej sprężysta, bardziej sucha, a kiedy traci swoje 
właściwości, zaczynają się problemy – stawy przestają działać 
jak amortyzatory, kości nie poruszają się już tak gładko jak 
kiedyś, pojawia się ból. Przeciążenia stawów to bardzo ob-
szerny i ciekawy temat, który dotyczy każdego z nas. 

Zapraszamy Seniorów 60+ z Gminy Ogrodzieniec 
do Klubu SENIOR+ z siedzibą w Domu Kultury w Ogro-

dzieńcu wejście od skweru przy Placu Wolności 24  
na  zajęcia: 

 Zajęcia ruchowe dla seniorów – AKTYWNY SENIOR
- gimnastyka ogólnokondycyjna 

w każdy poniedziałek godz. 16.00-16.45
 - w każdy wtorek Joga dla seniorów godz. 16.00-17.00

Jeśli masz ochotę pośpiewać przyjdź w poniedziałek 
lub w środę w godz. 15.00-17.30 – pośpiewamy razem - 

Śpiewać każdy może – KARAOKE DLA SENIORA 
A może po prostu chcesz pograć w karty, szachy,  

lub spotkać się przy kawie i herbacie ze znajomymi  
z Klubu SENIOR+ 

SENIORZE ! 
Wystarczy, że PRZYJDZIESZ do Nas i się ZAPISZESZ.

Będziesz mógł korzystać ze wszystkich zajęć,  
a to jeszcze nie wszystko.  

Szykujemy jeszcze wiele innych atrakcji.
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Obchody 78 rocznicy
Pacyfikacji Ryczowa

ROCZNICE

Nabożeństwo w imieniu Ofiar Pacyfikacji w kościele parafialnym 
pw. Nawiedzenia NMP przemarsz pod Mogiłę na Skale, hymn 
państwowy w wykonaniu Orkiestry Dętej z Ryczowa, złożenie 
kwiatów i zapalenie zniczy, wystąpienia gości – tak uczczono 78. 
rocznicę Pacyfikacji Ryczowa.

Joanna Piwowarczyk

W uroczystości udział wzięli przedsta-
wiciele władz samorządowych Gmi-
ny Ogrodzieniec: Magdalena Sitek 
zastępca Burmistrza oraz radni Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu: Wanda 
Bednarz, Zbigniew Fabiańczyk, Jerzy 
Janoska, Stanisław Smętek, ksiądz 
proboszcz Andrzej Ciesielski, dru-
howie OSP Ryczów, delegacja Koła 
Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, 
przedstawiciele Szkoły Podstawowej 
w Ryczowie, MGOKiS w Ogrodzień-
cu, sołtys i Rada Sołecka, Koło Go-
spodyń Wiejskich Perły Jury, Zespół 
Ryczowianki oraz mieszkańcy Ryczowa 
i okolic. Obecni byli także członkowie 
rodzin ofiar pacyfikacji, m.in. pan Ma-
rian Wnuk, którego ojciec Konstanty 
Wnuk poległ w wyniku tych tragicz-
nych wydarzeń.
W imieniu Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Anny Pilarczyk oraz swoim pragnę 

serdecznie podziękować wszystkim 
zaangażowanym w organizację te-
gorocznego wydarzenia. Cieszę się, 
że mieszkańcy Ryczowa przekazują 
młodym pokoleniom historię o pacy-
fikacji. Dziękuję wszystkim, którym pa-
mięć o tych tragicznych wydarzeniach 
jest szczególnie bliska - tymi słowami 
zwróciła się Magdalena Sitek, zastęp-
ca Burmistrza do uczestników uroczy-
stości. 
78 lat temu Ryczów doświadczył tra-
gedii pacyfikacji z rąk hitlerowskich 

najeźdźców, w wyniku której śmierć 
poniosło 17 osób. Pozostałych wysła-
no do obozu koncentracyjnego w Pła-
szowie. Zamordowani mężczyźni byli 
młodymi ludźmi. Żaden nie przekro-
czył 40 roku życia, ale każdy z nich po-
zostawił ślad na tej ziemi. Wśród nich 
byli mężowie, którzy osierocili maleń-
kie dzieci, a ci, którzy jeszcze nie za-
łożyli rodzin, zostawili zapracowanych 
rodziców. Byli to pełni życia ludzie, pa-
trzący z ufnością w przyszłość, której 
nie doczekali. 
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Obchody 78 rocznicy
Pacyfikacji Ryczowa

Szanowni Państwo!Nazywam się Marian 
Wnuk – jestem synem Konstantego Wnu-
ka, który poległ w pogromie Ryczowskim 
w styczniu 1944r. Pragnę przedstawić 
prawdziwy przebieg i przyczyny tego 
strasznego pogromu przekazanego mnie 
kilkakrotnie przez moją mamę Katarzynę. 
Siostra mojego taty Józefa Kaczmarczyk, 
w drugi dzień Bożego Narodzenia w 1943 
roku, wydawała za mąż córkę Anielę. Na 
tym weselu znaleźli się też moi rodzice. 
W trakcie wesela po południu – zjawili 
się nieproszeni goście (partyzanci) i zajęli 
stolik jako goście. Zaczęło się biesiadowa-
nie z alkoholem. Pod wieczór tegoż dnia 
zjawił się patrol niemiecki, aby sprawdzić 
przebieg zgłoszonej uroczystości. Wy-
wiązała się walka partyzantów z patrolem 
niemieckim – w trakcie strzelaniny zginął 
żołnierz niemiecki a drugi został ranny. 
Po tym zdarzeniu i nieodpowiedzialności 
ze strony partyzantów – uroczystość się 
zakończyła. Wczesnym rankiem dnia na-
stępnego – urzędujący sołtys odwiedził 
wszystkich uczestników wesela w ich do-
mach – wzywając aby nikt nie mówił, że 
na weselu był ktoś obcy (partyzanci). Na-
stąpiło coś niebywałego, Ci  ludzie uwie-
rzyli w argumenty sołtysa i wzięli winę na 
siebie. Po tym wydarzeniu – uczestnicy 
wesela wzywani byli do złożenia zeznania. 
Niemcy trzykrotnie zadawali pytania – czy 
na weselu był ktoś obcy – odpowiedź 
była jednoznaczna, że nikogo nie było 
(trzeba zaznaczyć, że Niemcy wiedzieli, 
że byli również partyzanci, którzy działa-
li na terenie Żelazka i Śrubarni -  Kedyw 
Armii Krajowej „partyzantka o pseudoni-
mie HARDY”. Niemcy dali spokój do 21 
lutego, kiedy to zgromadzono wojsko 
niemieckie i zakładników. W trakcie tej 
tragedii zginęło 17 młodych mężczyzn, a 
5- ciężko rannych zostało przewiezionych 
saniami konnymi na posterunek niemiecki 
w Pilicy do więzienia. Martwi zostali po-
grzebani na miejscu w Ryczowie. Ciężko 
ranni w ogromnych bólach oddali życie 
dopiero następnego dnia, natomiast po-

zostali żywi zakładnicy, którzy ocaleli – zo-
stali zesłani do Obozu Pracy do Krakowa 
Płaszowa. W roku 1945r. wiosną z obozu 
pracy w Krakowie powrócili żywi więźnio-
wie. Zaraz utworzono dla nich organizację 
„ZBOWID – Związek Bojowników o Wol-
ność i Demokrację”. Wszyscy Ci panowie 
dostali mundury Żołnierza Wojska Polskie-
go i wszelkie przywileje w postaci: odzieży, 
paczki żywnościowe, ulgi podatkowe etc. 
Proszę państwa – z wielkim szacunkiem 
dla tych osób pytam, czy Ci mężczyźni byli 
bojownikami czy tylko ciemiężeni? Ci lu-
dzie nigdy nie brali udziału w żadnej po-
tyczce zbrojnej – to byli spokojni i prawi 
ludzie wraz z tymi którzy oddali życie jako 
zakładnicy. 
A teraz chcę przedstawić los rodzin po za-
bitych zakładnikach na przykładzie mojej 
rodziny. Moja mama – wdowa po rozstrze-
lanym Konstantym Wnuk, została sama z 
dwójką dzieci, ja Marian 2 lata i Adaś 2 
tygodnie oraz babcia 73 lata. Jako jedy-
ne źródło utrzymania było gospodarstwo 
rolne 2,5 hektara klasy V i VI. Moja mama 
Katarzyna – dzielna kobieta i wzorowa 
matka, wszelkimi siłami starała się podołać 
tym trudnym i kuriozalnym wyzwaniom. 
Jakiej siły i wyrzeczenia potrzeba było by 
te niesamowite trudności pokonać. Pra-
gnę zaznaczyć, że żadnej pomocy nie było 
ani ze strony państwa, gminy czy sąsia-
dów. Wszelkie zobowiązania podatkowe, 
kontyngenty i prace na rzecz gminy – moja 
mama musiała uregulować. Proszę pań-
stwa, dzieci wymagały stałej opieki, jedze-
nia i okrycia. Często pamiętam jak latem na 
ławeczce przed domem, ja z jednej strony, 
a brat Adaś z drugiej strony mamy – gorz-
kie łzy płynęły jej z powodu braku poży-
wienia, ubrania, butów itp. Proszę państwa 
– pamiętam brata, kiedy rozpoczynałem 
naukę w szkole podstawowej w Ryczowie 
– wielka radość dla mnie natomiast zmar-
twienia dla mojej kochanej mamy. Zaczęły 
się nowe wymogi i potrzeby – odzieży i 
obuwia. Pamiętam, że do szkoły zimą za-
cząłem uczęszczać w drewniakach, które 
moja mama kupiła od pracownika Huty 
Zawiercie. Na jesieni przyszłego roku w 
trakcie nauki –pani nauczycielka zapropo-
nowała dzieciom wstąpić do Harcerstwa. 
Ja bardzo pragnąłem też aby wstąpić do 
tej organizacji lecz na przeszkodzie stanął 
brak butów. Moja mama z płaczem oznaj-
miła, że nie jest w stanie kupić mi butów. 
Ja nieugięty włożyłem buty mojej mamy 
(wysokie) i poszedłem na to spotkanie. A 
teraz podam przykład bezduszności na-
szej władzy i społeczeństwa. W wioskach 
ustanowiono straże nocne pilnujące miej-
scowości przed pożarami i złodziejami.  W 
wyznaczonym terminie na tą straż poszedł 
mój brat Adam (nie pamiętam czemu ja 
nie poszedłem). Następnego dnia w szko-

le okazało się, że nie odrobił zadania do-
mowego. Zapytany przez kierownika szko-
ły p. Bolesława Bochenkiewicza czemu nie 
odrobił zadania – odpowiedział, że musiał 
być na straży nocnej. Po interwencji w/w 
kierownika zniesiono obowiązek straży dla 
mojej rodziny. Następnym przykładem jest 
sypanie nawierzchni jezdni od Ryczowa 
w kierunku Ogrodzieńca. Każdy mieszka-
niec miał obowiązek odpracować na rzecz 
Gminy odpowiednią ilość godzin. Ja jako 
chłopak 13-letni mając swój młotek mu-
siałem rozbijać głazy na drobne kamienie. 
Jak zaznaczyłem ja jako starszy syn już  
13-latek zacząłem koszenie zboża (kosą 
nieco mniejszą). Jako odbiór i ustawianie 
kopek, to moja mama i brat Adaś. Proszę 
państwa – od tej chwili zacznę nazywać 
moją Mamę – Matką Polką Bohaterką. 
Proszę sobie wyobrazić, że moja „Boha-
terka” posłała mnie do Szkoły Zawodowej 
w Zawierciu, gdzie zdobyłam zawód ślu-
sarza. Natomiast za 2 lata Nasza Mama – 
posłała również mojego brata Adama do 
szkoły nauki zawodu. Nasza Mama, która 
tyle wycierpiała, która nie miała żadnej po-
mocy z żadnej strony – potrafiła dokonać 
tak wielkiego dzieła- wychowała 2 synów 
na godnych Polaków – pracowitych i od-
danych ojców i mężów naszej Ojczyzny – 
Polski. Proszę Państwa – przez tyle lat życia 
mojego – rząd i inne struktury władzy ko-
munistycznej nie interesowały się życiem 
mojej rodziny i pozostałych. Nadszedł rok 
1962 – kiedy osiągnąłem 20 lat – wtedy 
nasza władza przypomniała sobie, że jest 
taki obywatel, którego należy powołać do 
wojska. Wtedy też 1962 zacząłem służbę 
wojskową do 1964 w KBW w Katowicach. 
Po odbyciu służby wojskowej wróciłam 
do pracy na Śląsku. Mimo tak trudnego 
dzieciństwa, tak  trudnych chwil – Pan Bóg 
nie zapomniał o swoich sierotach. W 1966 
roku – dostałem żonę Anię – dziewczynę 
do tańca i do różańca – z którą przeżyłem 
już 55 lat w obustronnym szacunku i miło-
ści. Na domiar szczęścia dostałem zięcia 
z Ryczowa, który jest dla mnie i żony jak 
kochany dobry syn, z którym jesteśmy już 
25 lat. 
Na zakończenie pragnę zwrócić się do 
obecnej młodzieży. Kochani, proszę Was 
gorąco nie lekceważcie Waszej wiary i 
przekazanej miłości do bliźniego. Dziękuj-
cie codziennie na kolanach Bogu za czas 
w którym żyjecie, że Wasze życie nie jest 
tak ponure i ciężkie jak moje było, że nie 
pragniecie jedzenia i odzieży. 
Proszę Was zachowujcie szacunek i uczci-
wość do ludzi starszych i tych którzy po-
legli za wolność i obronę naszych granic i 
naszej wiary. 

Szczęść Wam wszystkim Boże
Marian Wnuk
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Karol Skóra

KULTURA ORKIESTRA MŁODZIEŻOWA

MŁODZIEŻOWEJ
ORKIESTRY DĘTEJ 
W OGRODZIEŃCU

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu wraz ze szkołami z Gminy
Ogrodzieniec zapraszają uczniów do wstąpienia w szeregi Orkiestry Dętej 

w Ogrodzieńcu. 
Zajęcia są bezpłatne. Spotkania członków orkiestry odbywają się w Domu Kultury 
w Ogrodzieńcu w czwartki: 16.00-20.00 i w soboty: 9.00-12.00. Muzyk w zespole nie ma
czasu na nudę, zaś okazji do występów publicznych, w tym wyjazdowych, z pewnością nie
zabraknie. Z nami przeżyjesz niezwykłą przygodę, rozwiniesz swoją pasję, zdobędziesz
przyjaciół i poznasz ciekawe miejsca!
Minimalny wiek kandydata 10 lat. O przyjęciu młodszych kandydatów decydują
instruktorzy. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu: 32 67 32 044

 

ZOSTAŃ CZŁONKIEM
 

 
 

Jakie są korzyści nauki gry na instrumentach muzycznych?
1. Lepsza pamięć i koncentracja - podczas nauki gry musisz mocno się skupić i zaangażować wzrok, słuch, skoor-

dynować ruchy, zwrócić uwagę na rytm. Regularne ćwiczenia mogą okazać się więc ogólnie pomocne w nauce i 
poprawić koncentrację podczas pracy.

2. Dobra organizacja czasu - dobry muzyk wie, że podczas szlifowania gry na instrumencie liczy się jakość, a nie 
ilość wykorzystanego czasu. Dlatego trzeba być dobrze zorganizowanym. Ponadto, jeśli zdecydujesz się pobierać 
lekcje, będziesz musiał wygospodarować na nie czas, dzięki czemu efektywniej wykonasz pozostałe obowiązki.

3. Poprawia umiejętności społeczne - gra na instrumencie w zespole czy orkiestrze wymaga dobrej współpracy 
pomiędzy każdym z muzyków. Aby wykonywane utwory brzmiały pięknie, konieczne jest też słuchanie siebie 
wzajemnie.

4. Uczy dyscypliny, cierpliwości i wytrwałości - nauka gry na instrumencie wymaga czasu. Osiągnięcie wysokie-
go poziomu to lata pracy. Potrzebne są czasami dziesiątki albo setki powtórzeń. Nagrodą za to jest oczywiście 
ogromna satysfakcja.

5. Pomaga wyrazić siebie - gra na 
instrumencie to nie tylko kwestia 
nauki, bo dobry muzyk wkłada 
emocje w to, co robi, a jeden 
utwór można wykonać na różne 
sposoby.

6. Łagodzi stres - skupienie, któ-
rego wymaga gra, pomaga ode-
rwać myśli od bieżących pro-
blemów. Ten punkt ma związek 
z poprzednim, gdyż oddanie 
się sztuce rozładowuje emocje 
i może przynieść głęboką ulgę. 
Terapia z wykorzystaniem muzyki 
jest m.in. stosowana wśród dzieci 
i nastolatków z autyzmem, depre-
sją i innymi zaburzeniami.

7. Poprawia umiejętność słucha-
nia, gdyż wymaga skupienia się 
na poszczególnych dźwiękach. 
Tym bardziej dotyczy to muzyków 
grających w zespołach.

Jakie są korzyści z gry 
na instrumentach?

Istnieją też inne korzyści z gry na 
instrumencie. Taka pasja uczy dąże-
nia do celu, poprawia koordynację 
ruchową, pomaga poznać innych, 
ciekawych ludzi. Są nawet badania 
sugerujące, że muzycy mają lepsze 
umiejętności matematyczne. Jeśli 
więc chcesz znaleźć dla siebie hob-
by albo masz dziecko i myślisz o za-
pisaniu go na dodatkowe zajęcia, 
być może gra na instrumencie okaże 
się strzałem w dziesiątkę.

NIE ZWLEKAJ- ZAPISZ SIĘ DO ORKIESTRY!
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Kartki walentynkowe
Nasi milusińscy prześcigali się w po-
mysłach na laurkę walentynkową. 
Przewodnim tematem były oczywi-
ście serduszka: malutkie, średnie i 
największe w kolorze czerwonym, 
różowym a nawet fioletowym. Z mi-
nuty na minutę powstawały coraz 
bardziej ciekawsze dzieła do poda-
rowania bliskiej osobie.

Spotkanie ze Strażakami
O pracy strażaka opowiedzieli dru-
howie Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Ogrodzieńcu. Uczestnicy spotkania z 
wielką chęcią obejrzeli wszelkie ak-
cesoria zgromadzone na samocho-
dzie strażackim, przymierzali hełm 
strażacki, zadawali ciekawe pytania. 
Ponadto druhowie nauczyli naszych 
najmłodszych mieszkańców nume-
rów alarmowych, których należy użyć 
w razie zagrożenia życia lub mienia.

Karnawałowe maski – Giebło i 
Ogrodzieniec
Z racji zbliżającego się końca karna-
wału, dzieciaki w Gieble i w Ogro-
dzieńcu przygotowywały karnawa-
łowe maski, idealnie pasujące do 
ostatnich zabaw przed okresem po-
stu. Choć wzory przygotowane przez 
instruktora były takie same, to dzięki 
inwencji małych artystów każda ma-
ska była wyjątkowa i niepowtarzalna.

Pieczemy gofry
Jak wiadomo, nie samą sztuką czło-
wiek żyje. Podczas ferii z Kulturą 
dzieci mogły spróbować swoich sił, 
także jako kucharze, a następnie sami 
ocenili efekty swojej pracy podczas 
wspólnego posiłku.

Malowanie twarzy
Podczas organizowanych przez 
MGOKiS w okresie letnim festy-
nów i imprez, dzieci ustawiają się w 
ogromnych kolejkach do stoiska z 
malowaniem twarzy. Podczas zajęć 
organizowanych w czasie ferii, mogły 
same spróbować swoich sił, jako arty-
ści wykonujący kolorowe malunki na 
skórze.

KULTURA FERIE Z KULTURĄ

Pieczemy pizzę

Ostatnie zajęcia to pieczenie pizzy. Jako 
pyszne pożegnanie ferii, dzieci mogły 
przygotować według własnego gustu 
pizzę, którą po upieczeniu zjadły ze 
smakiem.
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Zajęcia artystyczno-ruchowe

Najlepsza zabawa to taka, kiedy po jej 
zakończeniu jesteśmy brudni, zmęczeni 
i szczęśliwi. „Raz, dwa trzy, Baba Jaga 
patrzy!” to również świetna opcja na fe-
rie, zwłaszcza kiedy nagrodą za złapanie 
Baby Jagi są kolorowe rysunki na buzi 
i rękach.

Ziemniaczane pieczątki 
– Giebło

O wielu zastosowaniach ziemniaka 
może powiedzieć niejedna gospodyni 
domowa. Natomiast o zastosowaniu 
wycinanych ziemniaczków jako pie-
czątek do farb mogą teraz powiedzieć 
dzieci z zajęć plastycznych w Gieble.

Fun dance – taniec z elementami 
mażoretkowymi

O byciu gwiazdą estrady marzy nie-
jedna dziewczynka. Zajęcia taneczne 
prowadzone przez Aleksandrę Brzo-
zowską- jedną z mażoretek z zespołu 
„FANTAZJA”, umożliwiły odkrycie wielu 
tanecznych talentów

Taniec nowoczesny

 W czasie ferii odbywały się również zaję-
cia z tańca nowoczesnego. Choreografie 
do współczesnych hitów niczym z teledy-
sków powstają co środę od godz. 16.00. 
Młodzi tancerze świetnie odnajdują się 
w nowoczesnych stylach takich jak hip – 
hop, popping, locking czy dancehall.

Tłusty czwartek 
– malowanie koszulek
Tłusty czwartek to nie tylko przedostat-
ni dzień aktywności artystycznych, ale i 
słodka niespodzianka od naszych rad-
nych – Ilony Guzik i Karoliny Adamus – 
dla dzieci tworzących własne grafiki na 
koszulkach podczas wspólnego posiłku.

Spotkanie z weterynarzem
W ramach „Ferii z Kulturą” dzieci mogły 
nie tylko tworzyć sztukę, ale i poznawać 
ciekawe zawody i ich przedstawicieli. 
Spotkanie z weterynarzem – doktor Moni-
ką Bogatek – było jednym z ciekawszych, 
ponieważ dzieci nie tylko dowiedziały się 
wielu faktów z życia zwierząt, ale i poznały 
przesympatycznych podopiecznych Pani 
doktor.

KULTURA FERIE Z KULTURĄ
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Co słychać u „Fantazji”?

POMOC 
UKRAINIE

KULTURA

DOFINANSOWANIA

Przygotowania Zespołu do sezonu, w tym Mistrzostw 
Polski idą pełną parą. Nasze dziewczęta trenują nowe 
choreografie co tydzień w piątki i w soboty na hali spor-
towej w Cementowni. O odpoczynku w czasie ferii zimo-
wych też mogły zapomnieć, ponieważ w weekend 19 i 20 
lutego br. „Fantaśki” trenowały pod okiem choreografa 
Zuzanny Kopkasovej ze Słowacji. 
Dwa intensywne dni, ponad 10 godzinne treningi, pot, a 
czasem i kontuzje tak w skrócie można opisać weekend 
warsztatowy. Na szczęście doświadczenie naszych dziew-
czyn nie pozwala na momenty zwątpienia i z pełnym za-

angażowaniem przygotowują choreografie. Po cichu li-
czymy, że będą to mistrzowskie układy. Póki co skupiamy 
się na jak najlepszym przygotowaniu Zespołu do sezonu.
Nie próżnuje również najmłodsza grupa, która również 
regularnie w piątki i w soboty spotyka się na hali spor-
towej. Początki z batonem i marszem są trudne, jednak 
na zajęciach można zauważyć pełne skupienie, zaanga-
żowanie i pasje małych tancerek. Całemu Zespołowi ży-
czymy sukcesów i tych małych i tych dużych, wszak każdy 
postęp w tej trudnej materii jaką jest taniec mażoretkowy 
jest sukcesem.   

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu w Ogrodzieńcu przyłączył się 
do akcji gminnej i wziął udział w ak-
cji zbierania darów  dla mieszkańców 
Ukrainy.
W dniach 1 do 4 marca br. w godz. 
12.00 do 18.00 każdy kto chciał wes-
przeć mieszkańców ogarniętych przez 
wojnę Ukrainy mógł dostarczyć dary 
na halę sportową w Ogrodzieńcu.
Dziękujemy za każdy gest solidarności 
z walczącą Ukrainą.

Mamy 
dofinansowanie

Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego 
przyznał MGOKiS w 
Ogrodzieńcu dotację 
w wysokości 33 tysiące złotych w ramach programu „Promocja Czytelnic-
twa” realizowanego przez Instytut Książki. Nazwa zadania: Śladami Marii 
Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej w Ogrodzieńcu.

EtnoPOLSKA

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 
56.000 złotych w tegorocznej edycji EtnoPolska  
2022. W ramach zadania zostaną zorganizowane 
inicjatywy edukacyjne-animacyjne inspirowane lo-
kalnym dziedzictwem kulturowym ziemi ryczowskiej. O pierwszych warszta-
tach poinformujemy już wkrótce. 
Nazwa zadania: Powrót do ryczowskich korzeni – uchronić tradycję od za-
pomnienia.

Niepodległa 2022

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 
36.000 zł na realizację zadania pn. ,,To oni walczyli o wolność i niepodle-
głość. Śladami naszych przodków-bohaterów”. Działania rozpoczniemy już 
wkrótce, natomiast podsumowanie naszych działań nastąpi 11 listopada br.
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EDUKACJA
SP OGRODZIENIEC

Erasmus + ‘Spotkajmy się na 
naszej europejskiej przygodzie’

Pierwszego dnia wizyty nauczycielki 
zostały oprowadzone po budynku 
szkoły oraz placu przyszkolnym, za-
poznane z jej wyposażeniem oraz za-
sadami funkcjonowania. Miały okazję 
zobaczyć pracę poszczególnych klas, 
porozmawiać z nauczycielami, dyrek-
cją szkoły oraz uczniami. Szczególną 
uwagę zwrócił ogródek przyszkolny, 
o który dbają uczniowie i uprawiają 
w nim kalafiory, szpinak oraz inne wa-
rzywa. 
Przez kolejne dni nauczycielki uczest-
niczyły w całodniowych zajęciach w 
różnych klasach obserwując zajęcia 

z całą grupą, zajęcia indywidualne z 
nauczycielami wspomagającymi, a 
także przebieg przerw między zaję-
ciami. Miały okazję obejrzeć wytwory 
prac uczniowskich: rysunki, makiety, 
zeszyty. Zapoznane zostały z syste-
mem edukacji w Hiszpanii, specyfiką 
pracy szkoły oraz systemem ocenia-
nia. Ponadto, poznały nowe metody 
nauczania i zaczerpnęły wiele pomy-
słów na prowadzenie atrakcyjnych 
zajęć. 
Pobyt w Hiszpanii był także znakomi-
tą okazją, aby omówić i dopracować 
program nauczania i pobytu naszych 

uczniów w szkole partnerskiej w Gan-
dii oraz nawiązać bliższą współpracę, 
która w przyszłości umożliwi wyjazdy 
kolejnym uczniom. 
Wyjazd do Hiszpanii i obserwacja 
zajęć szkolnych były bardzo cennym 
doświadczeniem oraz piękną przygo-
dą. Umożliwiły refleksję nad własny-
mi działaniami, dotychczas prefero-
wanymi sposobami pracy, zachęciły 
do wypróbowania nowych rozwiązań 
i wprowadzania zaobserwowanych 
form organizacji pracy.

Koordynatorzy programu Erasmus

W ramach programu Erasmus Plus - Mobilność uczniów i pracowników w dziedzinie edu-
kacji szkolnej, w Szkole Podstawowej w Ogrodzieńcu realizowany jest projekt „Spotkajmy 
się na naszej europejskiej przygodzie”. Jednym z elementów realizacji tego projektu są 
wyjazdy nauczycieli do innych krajów w celu wymiany doświadczeń, obserwacji pracy i or-
ganizacji innych szkół europejskich. W ramach projektu w okresie od 28 lutego do 4 marca 
dwoje nauczycieli z naszej szkoły: Elżbieta Trawińska oraz Izabela Pocztowska przebywały 
w Gandii w Hiszpanii w szkole partnerskiej Colegio Abad Sola gdzie mieści się przedszkole, 
szkoła podstawowa oraz średnia.
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EDUKACJA
GIEBŁO

Ratownicy Czytelnictwa 
ruszyli do akcji!

Dzień Głośnego Czytania

Ratownicy Czytelnictwa – to 
ogólnopolski program, do któ-
rego Szkoła Podstawowa w Gie-
ble przystąpiła w listopadzie. 
Jego celem jest podtrzymanie 
lub wzbudzenie pasji czytelnic-
twa wśród dzieci i młodzieży. 
Wśród założeń programowych 
wymieniane jest również budo-
wanie czytelniczej wspólnoty 
szkolnej – uczniów, rodziców 
oraz nauczycieli.
Jako pierwsi do działania przystąpili uczniowie klasy czwartej. Pracując w zespołach, wykonali różne zadania promujące 
czytelnictwo w naszej szkole. Efektem ich działania są piękne plakaty, gry planszowe związane z fabułą „Akademii pana 
Kleksa” oraz odwiedziny bohaterów literackich w klasie.

2 lutego 2022r. obchodziliśmy Światowy Dzień 
Głośnego Czytania. W związku z tym zapropo-
nowaliśmy naszym uczniom, aby zorganizowali 
klasowe i domowe rodzinne czytanie utworów 
literackich. Jak ono przebiegało, wiemy dzięki 
fotorelacjom i filmikom przesłanym do orga-
nizatorów akcji w naszej szkole. Cieszymy się 
ogromnie, że czytanie książek sprawia uczniom  
przyjemność, że starsi czytają młodszym, a 
młodsi są cudownymi słuchaczami. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom, któ-
rzy przesłali nam swoje zdjęcia i filmiki. Wyniki 
konkursu, fotorelacje i filmiki można zobaczyć 
na szkolnym Facebooku. Zapraszamy!

Grażyna Kowalska
Elżbieta Gajda

Izabela Nicia
Monika Latacz
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EDUKACJA
RYCZÓW

Anna Barczyk

Barbara Tworek

Bale w karnawale

Przyrodnicze eksperymenty

W styczniu i w lutym uczniowie kl. 2 uczestnicząc w zajęciach 
przyrodniczych przeprowadzili szereg eksperymentów. Sy-
mulowaliśmy erupcję wulkanu, wykorzystując dynię, ocet, 
sodę oraz barwniki spożywcze. Magma wulkaniczna cieszyła 
oko czerwoną barwą. Przeprowadziliśmy również widowisko-
wy eksperyment obrazujący wędrówkę wody jaka ma miej-
sce w roślinach. Oprócz tego jest to świetne doświadczenie 
z uzyskaniem nowych kolorów z barw podstawowych. Tuż 
przed feriami stworzyliśmy sztuczny śnieg z pianki do golenia 
i sody oraz wykorzystaliśmy wewnętrzny skład pieluchy jed-
norazowej( miazga drzewna z poliakrylanem sodu) substancji
zamieniającej wilgoć w żel. Uczniowie zabarwili śnieg na wy-
brany kolor. Zajęcia okazały się ciekawą i atrakcyjną formą 
nauki.

W tych dniach, dzieciom towarzyszyło 
wiele emocji i wrażeń. Sala gimnastycz-
na wyglądała inaczej niż na co dzień, 
zamieniła się w prawdziwą salę balową. 
Udekorowana kolorowymi balonami i 
serpentynami, zachęcała do szampań-
skiej zabawy.
W szkole zaroiło się od Spidermanów, 
piratów, rycerzy, kowbojów rodem z 
Dzikiego Zachodu, strażaków, policjan-
tów... Były wróżki, księżniczki, pszczółki, 
motyle, czarownice, biedronki oraz róż-
ne inne stwory i dziwadła...
Stroje były barwne, oddawały nawet naj-

drobniejsze szczegóły wybranej postaci. 
Niektórzy byli nie do poznania, inni bu-
dzili podziw, a niekiedy nawet przeraże-
nie. Wszyscy bawili się znakomicie, bo 
humor dopisywał zarówno dzieciom, 
jak i wychowawcom. Uczniowie bawili 
się znakomicie przy rytmach różnorod-
nej muzyki, jak przystało na prawdziwy 
bal. Były pociągi, korowody, kółeczka i 
tańce w parach. Nasi Milusińscy mogli 
uczestniczyć w zabawach i konkursach 
np.: Limbo, tańcu w parach z balonem 
czy tańcu na gazecie. 
Dla Przedszkolaków i Zerówki najwięk-

szą atrakcją okazała się Piniata wypeł-
niona po brzegi słodkościami. 

Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom 
spędzenie czasu w miłej atmosferze. 
Wspólna zabawa przyniosła wiele ra-
dości naszym wychowankom, a to było 
głównym celem tego balu. Dziękujemy 
dzieciom i rodzicom za zaangażowanie 
w przygotowanie pięknych balowych 
strojów oraz pomoc w poczęstunkach 
klasowych. 

Kolejny bal karnawałowy już za rok!!!

Po ciężkiej pracy w I semestrze nauki, uczniowie naszej szkoły niewątpliwie 
zasłużyli na odpoczynek oraz dobrą rozrywkę w postaci zabawy karnawa-
łowej.
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PRZEDSZKOLE
Iwona Kasprzyk Bal w przedszkolu

Karnawał to czas zimowych balów, pochodów i 
zabaw. W naszym przedszkolu nie tylko rozmawia-
my na temat zwyczajów związanych z karnawałem, 
ale również co roku bierzemy udział w balu karna-
wałowym. Jest on świetną okazją nie tylko do we-
sołych zabaw tanecznych ale wspaniale integruje 

grupę, uczy współzawodnictwa, wyzwala twórcza 
aktywność ruchową. Tegoroczny bal odbył się 11 
lutego. Starannie przemyślane, kolorowe stro-
je, pyszny poczęstunek przygotowany przez Ro-
dziców, wesoła muzyka i bardzo dobry humor to 
gwarancja udanej zabawy!



25gazetagazeta
OGRODZIENIECKA

ZASZCZEP SIĘ DLA BEZPIECZEŃSTWA TWOJEGO  I RODZINY

ŻŁOBEK Jurajskie Maluszki
Każdy dzień u Jurajskich Maluszków  przynosi coś nowego – nowe zabawy i zajęcia pełne wrażeń: Walentynki, 
bal karnawałowy, dzień kota, dzień uśmiechu, pieczenie babeczek, karnawałowe maski, wspólne świętowanie 
urodzin... 

Gmina Ogrodzieniec serdecznie wita naszych małych mieszkańców 
- życzymy zdrowia dla pociech i ich rodziców oraz samych sukcesów 
w dalszym życiu.USC w Ogrodzieńcu zachęca do nadsyłania zdjęć 

nowo narodzonych mieszkańców Gminy.

SKARBY OGRODZIEŃCA

Żłobek Jurajskie Maluszki 
w Ogrodzieńcu ogłasza nabór na 

rok szkolny 2022/2023.
Dokumenty do pobrania na stronie:

www.jurajskie-maluszki.pl
Serdecznie zapraszamy!

Otylia
córka  

Joanny  
i Łukasza 

zam. w Mokrusie
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Przedsiębiorstwo Komunalne
Ogrodzieniec Sp. z o.o.

Szczegółowa oferta na www.pkogrodzieniec.pl

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

tel. 32 67 32 081 
Zgłaszanie wodomierza

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

Mailowo: w.turlej@ogrodzieniec.pl
Kasa czynna

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

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

Nowy sprzęt
Dzięki wsparciu środków gminnych Przedsiębiorstwo Komu-
nalne zakupiło koparko-ładowarkę - kolejny nowy sprzęt, który 
posłuży do bieżących prac w terenie. 
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Kto tak śmieci?

Gmina dokłada wszelkich starań, aby porządkować 
zaśmiecone tereny. Pracownicy Przedsiębiorstwa Ko-
munalnego na bieżąco likwidują nielegalne wysypiska 
śmieci, porządkują przydrożne rowy. Działania w tym 
temacie podejmuje także Policja, która poszukuje 
sprawców podrzucania odpadów, co czasem się uda-
je. Jednak w większości przypadków koszty sprzątania 
ponosi gmina. 
Pamiętajmy, że wszystkie odpady z gospodarstwa do-
mowego możemy oddać w ramach systemu odbioru 
odpadów. Firma odbiera odpady zmieszane jak i se-
gregowane w każdej ilości, więc po co wywozić je do 

lasu? Meble, okna, ceramikę łazienkową, gruz, opony, prze-
terminowane leki czy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
możemy zawieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. 
Dodatkowo dwa razy w roku organizowana jest objazdowa 
zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Pamiętajmy, że przyroda jest dobrem całej społeczności – 
przede wszystkim źródłem zasobów, dzięki którym zaspokaja-
my podstawowe potrzeby życiowe. Bez troski o nią nasze śro-
dowisko będzie ulegało stopniowej degradacji, co ostatecznie 
może prowadzić do problemów z uzyskaniem dobrej jakości 
pożywienia i wody. 
Pomyślmy o przyszłych pokoleniach!

Zawitała do nas wiosna. Niestety, znika-
jący śnieg odsłonił bardzo przygnębiają-
cy widok. W pobliskich zagajnikach, na 
łąkach, w przydrożnych rowach pojawi-
ły się śmieci, które szpecą naszą gminę. 
Wystarczy wybrać się na spacer, żeby zo-
baczyć, jak wiele jest dzikich wysypisk. 
Nasza gmina to przepiękne krajobrazy, 
które niszczymy takim zachowaniem. To 
niezwykle zasmucające, że w  obecnych 
czasach, kiedy powinniśmy szczególnie 
dbać o  środowisko, dochodzi do takich 
sytuacji. Ochrona przyrody powinna być 
dla każdego z  nas czymś oczywistym. 
Tymczasem na terenie gminy, w rożnych 
miejscach, pojawiają się „dzikie” wysypi-
ska.
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CZAS POEZJI
Książka
Kreślę sumiennie słowa.
Sławię rzeczy drogie.
Ciebie pierwsza książko czytana z ojcem
za górami za lasami jak w baśniach.
Czekałaś w ciasnocie regałów w starej Gminie
na nowe spotkanie ufna i mądra.

Czego szukasz zamyślona i milcząca?
Pytałaś, gdy w wiecznym przymierzu z czasami,
znalazłaś miejsce w Domu Kultury.
Moja łódeczka wypłynęła na głębsze wody,
pospieszyłaś z pomocą.
Poczułam jakąś wielką energię:
myśli tańczące czyjegoś słowa, namiętną miłość,
wśród bitew krwawych cień czyjegoś zwycięstwa.

Podpowiadałaś, płyń naprzód, omijaj gadulstwo,
skup się na klasycznym pięknie słowa,
choć jak Sokrates uznasz:
Wiem, że nic nie wiem.

Wszystko zmienne  - taki świat.
W Trójbudynku wielotomowy czas.
Dzieci przewracają szeptem kartki nowinek.
Starsi szukają ciepła w potrzebach serca.

Piękno miejsca splata style i epoki.
Malarstwo dodaje ci, książko, otuchy,
Spotkania wiary, że nie tkwisz w martwym punkcie.

Moja droga książko!
Teraz powierzasz mnie życiu
ja ciebie ogrodom edeńskim.

Styczeń 2022r.
Alicja Kmita - Żak

Samotny Nomad
Pustynnym, piaskowym szlakiem,
Gdzie diabeł wiedzmy całuje,
Z pustym już prawie bukłakiem,
Samotny Nomad wędruje.
 Ostatnie siły wydaje
 Daremnie ratunku czeka,
 A droga jego zostaje, 
 Wciąż jeszcze bardzo daleka.
Zaschnięte gardło w pół słowa,
Ciche wydaje jęki,
Obwisła w ramionach głowa,
Nadludzkie przeżywa męki.
 Nęka go żar piekielny,
 W okowach żółtego pyłu,
 A jego dromader dzielny,
 Padł siedem dni do tyłu.
Okrutny los go czeka,
Duszę spaliło słońce,
I szybko z niego ucieka,
Życie już topniejące.
 Wtem znieruchomiał bezsilnie,
 Serce już rytm przyspiesza,
 W horyzont wpatrzony pilnie,
 Strapioną duszę pociesza.
Spostrzega oazę w dali,
Bogu składając dzięki,
Niebiosa w myślach chwali,
Nareszcie skończą się męki.
Już resztkę sił podrywa,
 Już radość jest tak blisko,
 Już koniec, tak też bywa,
 Fatamorgana – to wszystko.
Już siódmy raz od nowa,
Dotknęło piasku Słońce,
A Nomad szepcząc słowa,
Modlitwy swej, proszące,
 Padając na kolana,
 A kupka białych kości,
 W ciernistej drodze spotkana,
 Dodała bólu, żałości.

PRZEPIS MIESIĄCA
Marta Lipka

Składniki na ciasto:
 • 100 g gorzkiej czekolady, posiekanej
 • 180 g miałkiego jasnego brązowego cukru
 • 225 g masła
 • 125 ml płynnego miodu*
 • 2 duże jajka
 • 300 g mąki pszennej
 • 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
 • pół łyżeczki sody oczyszczonej
 • 1 łyżka kakao
 • 250 ml wody
Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. W gar-
nuszku umieścić masło, miód i wodę. Podgrzewać, do rozpuszczenia 
się składników, co pewien czas mieszając. Zestawić z ognia, dodać 
czekoladę i odstawić na kilka minut. Po tym czasie wymieszać ró-
zgą kuchenną do rozpuszczenia się czekolady. Wystudzić, choć mie-
szanka może pozostać letnia. Bezpośrednio do mieszanki wbić jajka, 
dodać cukier i wymieszać rózgą kuchenną do połączenia. Następ-
nie przesiać mąkę pszenną, proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną 
i kakao. Wymieszać wszystko rózgą kuchenną, tylko do połączenia 
się składników, nie dłużej. Tortownicę o średnicy 23 cm wyłożyć pa-
pierem do pieczenia, sam spód. Przelać do niej ciasto. Piec w tem-

Ciasto miodowo-czekoladowe

peraturze 165ºC, bez termoobiegu, przez około 60 minut lub 
do tzw. suchego patyczka. Wyjąć, wystudzić.
Polewa czekoladowo – miodowa:
 • 60 ml wody
 • 125 ml płynnego miodu
 • 175 g gorzkiej czekolady, posiekanej
 • 75 g cukru pudru
W małym garnuszku zagotować wodę z miodem. Zdjąć z pal-
nika, dodać czekoladę, odczekać 2 minuty. Po tym czasie wy-
mieszać do powstania gładkiego sosu czekoladowego. Dodać 
cukier puder i dobrze wymieszać, do połączenia. 

Twarz rozpaczliwym grymasem
Na półprzytomna, skrzywiona,
W piaskowej fali czasem
Bezsilnie pada zemdlona.
I tylko sępy złowieszcze,
 Powolnie unosząc skrzydła,
 Uparcie czekają jeszcze,
 Okropne jak straszydła.
Już siódmy raz z kolei,
Księżyc pojawił się nisko,
Już żadnej nie ma nadziei,
Już przekreślone wszystko.
 I tylko ślepia szakali,
 W półmroku przenikając,
 Błyskają chytrze w oddali,
 Swą bliskość oznajmiając. 
Pustynnym, piaskowym szlakiem,
 Po latach jakże wielu,
Ktoś spotkał zbielałe kości,
 Rzucone w piach bez celu.
Przystanął zadumany,
 I wspomnieć tu wypada,
Jak się straszliwie skończył,
 Los samotnego Nomada
                                             
  M.W, grudzień 1976r.

Sahara to pustynia - najprawdziw-
sza, największa, najstraszniejsza 
i bezlitosna. Sahara, na którą 
patrząc nabiera się nadzwyczaj-
nej pokory i obawy podczas 
zadumy nad małością człowieka. 
Znajdowane gdzieniegdzie białe, 
wypiaskowane przez wiatr i lata 
jakby plastikowe zwyczajne kości, 
leżące gdzieś na wymiecionych 
wzgórkach, powodowały chwile 
zatrzymania i wzruszenia. Bo 
ktoś kiedyś nie doszedł choć 
było może blisko, może zabrakło 
wody, a może nie starczyło sił. 
Więc kto zaprzeczy, że nie był 
to właśnie opisywany po latach 
Samotny Nomad przemierzający 
samotnie pustynie.
Port Etienne czyli Nouathibou 
(Nawazibu) Mauretania lata 
1976-1977.
Wspomnieniami podzielił się 
ze wspaniałą Martą Lipką
Marian Witczak

Samotny Nomad

Pustynnym, piaskowym szlakiem,
Gdzie diabeł wiedzmy całuje,
Z pustym już prawie bukłakiem,
Samotny Nomad wędruje.

Ostatnie siły wydaje
Daremnie ratunku czeka,
A droga jego zostaje,panienki
Wciąż jeszcze bardzo daleka.

Zaschnięte gardło w pół słowa,
Ciche wydaje jęki,
Obwisła w ramionach głowa,
Nadludzkie przeżywa męki.

Nęka go żar piekielny,
W okowach żółtego pyłu,
A jego dromader dzielny,
Padł siedem dni do tyłu.

Okrutny los go czeka,
Duszę spaliło słońce,
I szybko z niego ucieka,
Życie już topniejące.

Wtem znieruchomiał bezsilnie,
Serce już rytm przyspiesza,
W horyzont wpatrzony pilnie,
Strapioną duszę pociesza.

Spostrzega oazę w dali,
Bogu składając dzięki,
Niebiosa w myślach chwali,
Nareszcie skończą się męki.

Już resztkę sił podrywa,
Już radość jest tak blisko, 
Już koniec, tak też bywa,
Fotomorgana – to wszystko.

Już siódmy raz od nowa,
Dotknęło piasku Słońce,
A Nomad szepcząc słowa,
Modlitwy swej, proszące,

Padając na kolana,
A kupka białych kości,
W ciernistej drodze spotkana,
Dodała bólu, żałości.

Twarz rozpaczliwym grymasem
Na półprzytomna, skrzywiona,
W piaskowej fali czasem
Bezsilnie pada zemdlona.

I tylko sępy złowieszcze,
Powolnie unosząc skrzydła,
Uparcie czekają jeszcze,
Okropne jak straszydła.

Już siódmy raz z kolei,
Księżyc pojawił się nisko,
Już żadnej nie ma nadziei,
Już przekreślone wszystko.

I tylko ślepia szakali,
W półmroku przenikając,
Błyskają chytrze w oddali,
Swą bliskość oznajmiając. 

-------------------------------------------------
Pustynnym, piaskowym szlakiem,

Po latach jakże wielu,
Ktoś spotkał zbielałe kości,

Rzucone w piach bez celu.
Przystanął zadumany,

I wspomnieć tu wypada,
Jak się straszliwie skończył,

Los samotnego Nomada
M.W, grudzień 1976r

Sahara  –  to  pustynia.  Najprawdziwsza,
największa, najstraszniejsza i bezlitosna.
Sahara  na którą  patrząc  nabiera  się
nadzwyczajnej pokory i obawy podczas
zadumy  nad  małością  człowieka.  

Znajdowane  gdzieniegdzie
białe,  wypiaskowane  przez  wiatr  i  lata
jakby  plastikowe  zwyczajne  kości,
leżące  gdzieś  na  wymiecionych
wzgórkach,  powodowały  chwile
zatrzymania i wzruszenia. Bo ktoś kiedyś
nie doszedł choć było może blisko, może
zabrakło wody, a może nie starczyło sił. 

Więc kto zaprzeczy, że nie był
to właśnie opisywany po latach Samotny
Nomad  przemierzający  samotnie
pustynie. 

Port  Etienne czyli  Nouathibou
(Nawazibu) Mauretania lata 1976-1977.

Wspomnieniami  podzielił  się
ze wspaniałą Martą Lipką 

Marian Witczak.
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Beata Stypa-Rus

UTW Ogrody, które kochają motyle

Sekcja literacka

Mimo bardzo nieprzyjemnej, wietrznej i deszczowej pogo-
dy Nasi słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku dopisali  
na słoneczny wykład pt:” Ogrody, które kochają motyle”. 
Pani Agnieszka Szyszka w ciekawy sposób poopowiadała 
o najpiękniejszych motylach , które można spotkać w na-
szych ogrodach tj: rusałka admirał, osetnik, ceik, pokrzyw-
nik, czy rusałka pawik, zwana „pawim oczkiem. W Polsce 
występuje trzy tysiące gatunków motyli ponad 160 to mo-
tyle dzienne, pozostałe to motyle nocne, zwane ćmami. 
Bardzo ciekawym motylem z rodziny zawisakowatych jest 
fruczak gołąbek, aerodynamiczna budowa, odpowiednio 

skonstruowane skrzydła i mięśnie sprawiają, że ten motyl 
lata niezwykle szybko, kiedy żeruje na roślinach nie siada 
tylko zawisa w powietrzu jak koliber. Dorosłe motyle żywią 
się pokarmem płynnym – głównie nektarem kwiatów. Fio-
letowy, różowy, żółty i biały – te kolory lubią motyle. Atrak-
cyjne gatunki rośliny dla motyli to przede wszystkim budleja 
dawida tzw. motyli krzew , lawenda, jeżówki, a także zioła 
oregano , hyzop, rumianek. Motyle to piękne i zachwycają-
ce owady. Kojarzą się z kruchością i bezradnością, od wie-
ków fascynują człowieka, są również źródłem artystycznych 
inspiracji. Warto było poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć kilka 
ciekawych informacji o tych urokliwych stworzeniach.

Zapraszamy na kolejne wykłady UTW
 - 21 kwietnia - wykład pt: „Sztuka w czasie Pandemii”
-  mgr Małgorzata Dusza 
godz. 16.30 sala lustrzana w MGOKiS

19.05. 2022r. – wykład pt. „Pieniny. Góry rzeźbione wia-
trem i wodą” – prelekcja o przyrodzie Pienińskiego Parku 
Narodowego, krajobrazach polskich i słowackich Pienin, 
Przełomie Dunajca, tradycyjnej kuchni szczawnickich górali, 
lokalnej architekturze oraz atrakcjach turystycznych regio-
nu” – wygłosi dr Sebastian Bielak.

Słuchacze Uniwersy-
tetu Trzeciego Wie-
ku w ramach sekcji 
literackiej spotykają 
się, by nie tylko po-
rozmawiać o literatu-
rze, ale także planują 
swoje występy przed 
publicznością. Mamy 
nadzieję, że nieba-
wem sekcja zaskoczy 

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku po raz  kolejny  spotkali  się 
na  Kawiarence Podróżnika. Tym ra-
zem seniorzy wysłuchali prelekcji na 
temat Bieszczad i Beskidu Niskiego. 
Pan Marek Trzepla zabrał wirtualnie 
uczestników na słowacki Bardejov 
oraz Gorlice. Spotkanie upłynęło przy 
kawie i pączku, którym przy „tłustym 
czwartku” poczęstowały ogrodzie-
nieckie radne p. Ilona Guzik i p. Ka-
rolina Adamus. Na kolejne spotkanie 
zapraszamy 28 kwietnia 2022r (czwar-
tek) godz. 16.30 w Sali Lustrzanej 
MGOKiS w Ogrodzieńcu.

Kawiarenka Podróżnika

nas nowym programem artystycznym. Tym razem panie spotkała niespodzian-
ka - radne Ilona Guzik i Karolina Adamus odwiedziły je ze słodkim poczęstun-
kiem w dniu 24 lutego.
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Strażacy strażakom 
W ramach akcji pomocowej organizo-
wanej przez Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej jednostki 
OSP z Gminy Ogrodzieniec wspierają 
strażaków z Ukrainy. Przekazano sprzęt 
niezbędny w akcjach ratowniczych 
m.in.: ubrania i rękawice specjalne, 
buty specjalne gumowe, hełmy, węże 
tłoczne W52 i W75, węże ssawne W75 
i W110, rozdzielacze, prądownice, ko-
miniarki, pompa szlamowa.

Ogrodzieniec dla UkrainyZ ŻYCIA GMINY

W dniach 5-6 marca odbyła się akcja podziału darów na rzecz mieszkańców 
objętej wojną Ukrainy. Wszystkie artykuły podarowane przez mieszkańców 
naszej gminy zostały przewiezione z miejsc zbiórek do hali pana Adama 
Miśkiewicza przy ul. Kościuszki 236 i posegregowane według wytycznych.
W akcję koordynowaną przez Sekretarza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Ma-
rię Milejską zaangażowali się radni, mieszkańcy, pracownicy UMiG i jedno-
stek organizacyjnych, strażacy, sołtysi. Dary zostały przekazane potrzebują-
cym obywatelom Ukrainy.

Joanna Piwowarczyk

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Ogrodzieniec,
w obliczu ogromnej tragedii jaką jest wojna, która niesie za sobą śmierć i zniszczenie, nie pozostajemy obojętni.  
Spontanicznie zaangażowaliśmy się w niesienie pomocy Ukraińcom - ofiarom tej nieludzkiej napaści. 
W całej gminie zostały zorganizowane punkty, gdzie odbywają się zbiórki najbardziej potrzebnych rzeczy, które możemy 
ofiarować potrzebującym. Udzielamy schronienia ukraińskim rodzinom, które zostały zmuszone do opuszczenia swojego 
kraju, swojego domu. 
Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Ogrodzieniec!
Serdecznie dziękujemy Wam wszystkim, radnym Rady Miejskiej, osobom prywatnym i instytucjom, parafiom, strażakom, 
sołtysom, wolontariuszom za aktywne włączenie się w akcję pomocy i wsparcie. Wasze zaangażowanie jest świadectwem 
naszej solidarności z walczącą Ukrainą, ze wszystkimi jej obywatelami!

Ukraino, sercem jesteśmy z Tobą!

SOLIDARNI Z UKRAINĄ!  

W imieniu Radnych Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu

Przewodnicząca Rady
Małgorzata Janoska

Burmistrz 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

Anna Pilarczyk

Sekretarz 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Maria Milejska
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Gmina Ogrodzieniec 
przyjmuje mieszkańców Ukrainy

Polacy ze Lwowa

Jednostki OSP oraz gminne instytucje włączyły się 
w zbiórkę w ramach akcji „Pomoc dla Ukrainy”

Obecnie w obiektach publicznych i prywatnych prze-
bywa 153 (stan z dn. 4.04.22r.). Każdy uchodźca ma 
zapewnioną opiekę i pomoc. W Urzędzie Miasta i Gmi-
ny dokonuje się rejestracji  każdej osoby wraz z nada-
niem numeru Pesel, który uprawnia do korzystania ze 
środków pomocy społecznej, służby zdrowia, oświaty. 
W początkowym etapie Gościniec pod Lilijką zapew-
nił całodzienne posiłki dla uchodźców przybyłych do 
punktów recepcyjnych. Aktualnie posiłki dostarczane 
są dla osób przebywających na parafii w Gieble oraz w 
Gościńcu pod Lilijką. Bezpośrednią koordynacją działań 
zajmuje się Zespół Zarządzania Kryzysowego na czele z 
Burmistrzem MiG Ogrodzieniec.
Prosimy mieszkańców, którzy zakwaterowali osoby z 
Ukrainy  o kontakt z Urzędem Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec - tel. 32-67-09-716 ; 32-67-09-718 w celu pro-
wadzenia ewidencji zakwaterowania cudzoziemców.

Pani Bronisława Melnarowicz to Polka na co dzień 
mieszkająca we Lwowie. Niestety dramatyczna sy-
tuacja za naszą wschodnią granicą zmusiła ją i jej 
syna Aleksandra do ucieczki z rodzinnego domu. 
Dzięki przyjaciołom z Polski znaleźli schronienie 
w Polsce, a dokładniej w naszej Gminie. Nieste-
ty we Lwowie została córka z zięciem i wnuczką. 
Pani Bronisława ma nadzieję, że wojna wkrótce się 
skończy i będzie mogła wrócić, do „swojego pięk-
nego Lwowa”. 

Pradziadkowie Pani Bronisławy to Polacy, którzy osiedlili się w 
ukraińskim mieście Sambor w obwodzie lwowskim nad Dniestrem. 
Tam się również urodziła pani Bronisława, z biegiem lat zamieszka-
ła ze swoim mężem Polakiem właśnie we Lwowie. Nasza krajanka 
z zawodu była księgową w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym 
w wydziale handlu. Od 1994 roku silnie związana z Lwowskim Uni-
wersytetem Trzeciego Wieku, w którym pełni funkcję skarbnika. 
Również dość mocno w prace Lwowskiego UTW zaangażowany 
jest syn pani Bronisławy – Aleksander – z wykształcenia nauczyciel 
historii. Oboje są bardzo otwartymi osobami. Pomimo bólu, jaki 
wywołała w nich wojna, dokładnie opowiedzieli o dniu, w którym 
rozpoczęła się inwazja na Ukrainę, o dramatycznej decyzji o wy-
jeździe, o rozłące z najbliższymi. Podczas rozmowy nie dało się 
uniknąć wzruszenia. Jak mówią los nie oszczędzał zarówno Pani 
Bronisławy jak i Aleksandra. Oboje mają problemy z kręgosłupem 
- pan Aleksander pobiera rentę inwalidzką, Pani Bronisława uległa 
wypadkowi i ma niesprawną kość biodrową, dodatkowo od 13 lat 
jest wdową. Dziś muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości, w 
nowym miejscu, wśród nowych ludzi. Ale jak podkreślają dzięki 
pomocy Polaków znaleźli dach nad głową i spokój, ale serce na-
dal zostało we Lwowie, bo tam zostawili swoich bliskich. Kilka dni 
temu Pani Bronisława obchodziła swoje 77. urodziny, z tej okazji 
władze samorządowe naszej gminy przygotowały drobny podaru-
nek, by w tych trudnych chwilach uczcić z solenizantką ten dzień. 
Z racji tego, że goście z Ukrainy są tak silnie związani z Lwow-
skim UTW zaprosiliśmy ich na wykład naszego Uniwersytetu. 
Możliwość rozmowy z rodakami, wymiana doświadczeń sprawiła 
ogromną radość Pani Bronisławie i Aleksandrowi. Pani Bronisława 
i Pan Olek są ogromnie wdzięczni Polakom za pomoc w tym trud-
nym dla nich okresie.

W kolejnym numerze GO obszerny wywiad z panią Bronisławą i 
jej synem.



32 gazetagazeta
OGRODZIENIECKA

ZASZCZEP SIĘ DLA BEZPIECZEŃSTWA TWOJEGO  I RODZINY



33gazetagazeta
OGRODZIENIECKA

ZASZCZEP SIĘ DLA BEZPIECZEŃSTWA TWOJEGO  I RODZINY



34 gazetagazeta
OGRODZIENIECKA

ZASZCZEP SIĘ DLA BEZPIECZEŃSTWA TWOJEGO  I RODZINY

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

REKLAM
A

REKLAM
A

RE
KL

AM
A

RE
KL

AM
A

MIEJSCE NA

Twoją
REKLAMĘ

ZAKŁAD POGRZEBOWY

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

TEL. CAŁODOBOWY
602 106 837
32 67 32 451

OGRODZIENIEC, UL. PADEREWSKIEGO 4,
UL. CMENTARNA 2

NAGROBKI GRANITOWE

LOKAL DO WYNAJĘCIA
mail: biuro@zamek-ogrodzieniec.pl
Do wynajęcia lokal użytkowy położony w Ogrodzieńcu, przy ul. Ko-
ściuszki 66, usytuowany na parterze w budynku piętrowym. Składa 
się z dwóch pomieszczeń – 23 m2 i 28 m2, posiada zaplecze sani-
tarne. Wejście bezpośrednio do lokalu. W jednym pomieszczeniu 
centralne ogrzewanie, klimatyzacja. Przed lokalem – parking. 
Kontakt i szczegóły pod nr telefonu: 326732220

ZATRUDNIMY PRACOWNIKÓW
„ZAMEK” Sp. z o .o. w związku z rozpoczęciem sezonu turystyczne-

go poszukuje pracowników na stanowisko:  
KUCHARZ, PRACOWNIK PUNKTU GASTRONOMICZNEGO,  

OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO.

Zamek Sp. z o.o.
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GMINNE KRAJOBRAZY

Oto kilka kolejnych zdjęć 
Zamku Ogrodzienieckiego 
w Podzamczu i okolic w la-
tach 1928-33, które można 
znaleźć w zasobach Naro-
dowego Archiwum Cyfro-
wego. Narodowe Archiwum 
Cyfrowe gromadzi, opraco-
wuje oraz konserwuje foto-
grafie, nagrania dźwiękowe 
oraz filmy, które wchodzą w 
skład państwowego zasobu 
archiwalnego. W zasobie 

archiwum znajduje się po-
nad 15 milionów zdjęć od 
lat czterdziestych XIX wieku 
aż po czasy współczesne. 
Część materiałów archi-
walnych zgromadzonych w 
NAC została zdigitalizowana 
i jest dostępna w Internecie. 
Z naszej okolicy najwięcej 
archiwalnych fotografii po-
święconych jest widokowi 
Zamku Ogrodzienieckiego 
oraz jego okolicy. 

Edmund Bednarz

Nikola Matczuk była zdrowym dzieckiem, wszystko 
się zmieniło kiedy przeszła ciężkie zapalenie płuc. 
W czasie pobytu na oddziale, Nikoli zatrzymało się 
serce. Lekarze uratowali dziewczynkę, lecz doszło 
do niewydolności wielonarządowej. 
Nikola funkcjonuje na poziomie głębokiej niepeł-

nosprawności intelektualnej. Ma zdiagnozowa-
ne mózgowe porażenie dziecięce (niedowład 
piramidowy czterokończynowy), epilepsję ob-
jawową lekooporną, małogłowie oraz zaburze-
nia funkcjonowania narządu wzroku.

Nikola ma zaburzenia neurorozwojowe z nie-
prawidłową dystrybucją napięcia mięśniowe-
go. Jest dzieckiem leżącym, nie potrafi samo-
dzielnie siedzieć, ma problem z utrzymaniem 
głowy w pionie. Wymaga stałej, intensywnej 
rehabilitacji. W zakresie samoobsługi jest cał-
kowicie uzależniona od osób dorosłych.

Dane do rozliczenia podatku na rzecz Nikoli Matczuk
KRS NR 0000018926
Cel szczegółowy 1%:
Leczenie i rehabilitacja Nikoli Matczuk

Nikola Matczuk
potrzebuje naszego wsparcia

Z ŻYCIA GMINY
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Martyna Duda

Z ŻYCIA GMINY

URZĄD STANU CYWILNEGO INFORMUJE
Medal za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie stanowi wyróżnienie dla 
osób, które przeżyły co najmniej 50 
lat w jednym związku małżeńskim 
(art. 19 Ustawy z dnia 16 paździer-
nika 1992 r. o orderach i odznacze-
niach, [Dz.U. z 2020 poz. 138 z późn. 
zm.]). Medal przyznaje Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek 
Wojewody za pośrednictwem Burmi-
strza. 
Inicjatywa wszczęcia procedury na-
dania Medalu należy do małżonków, 
obchodzących jubileusz. W 2022 
roku chcielibyśmy sporządzić wnioski 
i przesłać  je do Wojewody najpóź-
niej w maju, zatem uprzejmie prosi-
my o zgłaszanie się par małżeńskich, 
które zawarły małżeństwo w roku 
1972 lub wcześniej do Urzędu Stanu 
Cywilnego w Ogrodzieńcu 

Mokrusianki świętowały

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Mokrusie „Mokrusianki” 
świętowało dzień kobiet. 

W gronie damskim znalazł się jeden 
mężczyzna -- przewodniczący Koła 
Pan Sławomir Szlachta, który wręczył 
każdej z członkiń symboliczną różę 
Panie otrzymały także list gratulacyj-
ny wraz z życzeniami od Anny Pilar-
czyk Burmistrza Miasta i Gminy, Marii 
Milejskiej Sekretarza Miasta i Gminy, 
Małgorzaty Janoski Przewodniczącej 
Rady oraz Radnych Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu.

Koncert w kościele

Z ŻYCIA GMINY

W ostatnią sobotę stycznia w kościele parafialnym w Ogrodzieńcu wy-
stąpił zespół muzyków z regionu żywieckiego z repertuarem kolędo-
wym. Członkowie zespołu to absolwenci i studenci różnych akademii 
muzycznych, którzy spotykają się, by razem koncertować. Do Ogro-
dzieńca przyjechali na zaproszenie proboszcza parafii Jacka Furtaka. 
Wydarzenie patronatem objęły władze Gminy Ogrodzieniec, które w 
tym dniu reprezentowała Pani Sekretarz Maria Milejska.

(tel. 326709718) z dowodami osobi-
stymi w terminie do 30 kwietnia 2022r.
Czas oczekiwania na przyznanie me-
dalu przez Prezydenta RP (od momen-
tu przesłania wniosków do Wojewody)  
wynosi ok. 6 miesięcy. 
Pary małżeńskie świętujące 55-tą, 60-
tą lub 65-tą rocznicę pożycia małżeń-

skiego, prosimy o zgłoszenie chę-
ci uczestniczenia w uroczystości 
jubileuszy długoletniego pożycia 
małżeńskiego w terminie do 31 
sierpnia 2022r.

Urząd Stanu Cywilnego 
w Ogrodzieńcu
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ŚLUBY NA ZAMKU
Miliony widzów znów zobaczą Ogrodzieniec. Ruszył bowiem 
kolejny sezon programu „Ślub od Pierwszego Wejrzenia”. 
Dziś to jeden z najpopularniejszych formatów emitowanych 
na antenie TVN. Poprzedni edycja także była realizowane w 
naszej gminie. Śluby odbyły się na Zamku Ogrodzienieckim. 
Każdy z odcinków szóstego sezonu oglądało średnio milion 
widzów.
W nowym sezonie uroczystości oraz wesela także odbyły się 
w Gminie Ogrodzieniec. Dotychczas zobaczyć można było 
już kilka odcinków programu. To w nich poznaliśmy wszystkie 
pary tej edycji: Agnieszkę i Kamila, Dorotę i Piotra, Patrycję i 
Adama.
Zachęcamy serdecznie do oglądania programu i śledzenia 
losów jego bohaterów. Fani programu śledzą nie tylko losy 
nowych bohaterów ale z ogromnym zainteresowaniem pod-
patrują pary, które pobrały się na Zamku w ubiegłym roku. Naj-

więcej sympatii zyskali Aneta i Robert. Nic dziwnego,  to je-
dyna para, której się udało. Zakochani zachwycili się sobą od 
pierwszego spotkania. Pięknie wspominają też miejsce gdzie 
się pobrali. Wielokrotnie zachęcali już na swoich kanałach w 
mediach społecznościowych do odwiedzenia Ogrodzieńca. 
Sami też zapowiedzieli swój powrót na pierwszą rocznicę ślu-
bu. Tym razem do Ogrodzieńca przyjadą już w większym skła-
dzie. Kilka tygodni temu na świat przyszedł ich syn Mieszko.
Dzięki szóstej edycji programu zainteresowani ślubami na 
Zamku Ogrodzienieckim wyraźnie wzrosło. W 2021 roku od-
było się kilka ślubów, wśród nich uroczystość Agnieszki Mro-
zińskiej.
Dzięki tej ceremonii Zamek Ogrodzieniecki odwiedził tłum 
gwiazd: Paweł Domagała, Barbara Kurdej-Szatan, Rafał Sza-
tan, Elżbieta Romanowska, Mateusz Damięcki, Anna Korcz, 
Kamila Kamińska, Maja Chyży, Michał Meyer.

Aneta i Robert bohaterowie 6. edycji „Ślubu od pierwszego wejrzenia” w dniu 2 lutego 2022 roku powitali na świecie 
swojego syna Mieszko. Na pamiątkę tego wydarzenia rodzice dostali list gratulacyjny od Burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec Anny Pilarczyk oraz ubranko z logo Gminy Ogrodzieniec dla małego Mieszka.
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Katarzyna Szeląg, odpowiedzialna na zamku za organi-
zację ślubów przyznaje, że po programie zapytań doty-
czących organizacji takiego wydarzenia jest kilkaset razy 
więcej - Nie ma dnia, żeby ktoś nie pytał o wolny ter-
min. By ułatwić decyzję parom zdecydowaliśmy się, na 
stworzenie strony dedykowanej tylko ślubom na zamku:  
https://www.sluby.zamek-ogrodzieniec.pl/
To na niej przedstawiamy pełną ofertę i możliwości jakie 
daje Zamek. Dla mieszkańców gminy Ogrodzieniec nie po-
bieramy opłaty za wynajem terenu/lokalu.
Każda zainteresowana para jest umawiana na spotkanie ze 

specjalistą bezpośrednio na zamku, by osobiście zobaczyć 
miejsce zaślubin oraz móc porozmawiać na temat swojego 
wyjątkowego dnia.
Podczas spotkań z parami, w rozmowach bardzo często 
wspominamy śluby, które  miały już miejsce na zamku. 
Pary często zwracają uwagę, że widziały program „Ślub od 
Pierwszego Wejrzenia”. Najczęściej zadawanym pytaniem 
jest wówczas to, czy pary rzeczywiście widzą się po raz 
pierwszy podczas show? Potwierdzamy, że faktycznie tak 
jest! Widzieliśmy, produkcja to typowy serial dokumental-
ny, wszystko jest autentyczne.
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#FERIEZDUCHAMI 

Podczas ferii Zamek Ogrodzieniec odwiedziło aż 6 ty-
sięcy turystów. Ich zadaniem było wytropienie zjawy 
i zrobienie jej zdjęcia lub nagranie filmu. Udało się 
prawie stu osobom. Sześć z nich otrzyma super na-
grody - Hulajnogę i aparaty fotograficzne typu Instax.
Zabawa w poszukiwanie duchów trwała od 1 do 27 
lutego. W tym czasie w ruinach Zamku można było 
spotkać Białą Damę, Stanisława Warszyckiego, Wity-
sławę, Skarbimira, Seweryna Bonera, Zofię i Anzel-
ma. Jak się jednak okazało, nie wszystkie upiory siały 
postrach. Na widok aparatów i telefonów niektóre 
nawet uciekały. 
Tym bardziej warto docenić pomysłowość i determi-
nację, zwłaszcza najmłodszych gości Zamku. Rekor-
dzistka wytropiła aż sześć duchów. 
Szczęście dopisało nie tylko odwiedzającym Zamek. 
Po raz pierwszy w historii Biała Dama i Stanisław War-
szycki postawili pojawić się na stoku narciarskim. 
W pierwszy weekend śląskich ferii mieszkańcy ruin 

promowali Zamek i akcję Ferie z Duchami w Szczyrku. 
Podczas pobytu na Skrzycznem, zjawy rozdały blisko 
pół tysiąca zaproszeń. 
To był zdecydowanie najpiękniejszy i najpogodniej-
szy weekend ferii, co z resztą doskonale widać na 
kapitalnej sesji zdjęciowej wykonanej na zboczach 
Skrzycznego. W weekend, gdy duchy nawiedziły 
Szczyrk, do Ogrodzieńca przyjechało prawie 1500 
osób.
Druga edycja akcji ferie z duchami okazała się wiel-
kim sukcesem i świetnym sposobem na aktywne spę-
dzenie czasu na świeżym powietrzu. Turyści wraże-
niami dzielili się nie tylko na Instagramie, ale także w 
wiadomościach wysyłanych do Zamku. W wielu z nich 
już pojawiły się pytania czy zabawa w poszukiwanie 
bohaterów legend będzie wydarzeniem cyklicznym. 
Do kolejnych Ferii został co prawda jeszcze rok, ale 
już dziś możemy Wam zdradzić, że duchy już zaczęły 
odliczanie.

Nie szukali skarbu a duchów. To ich jednak nie odstraszyło.
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BIBLIOTEKA Ferie zimowe w bibliotece
W czasie tegorocznych ferii zimowych odbyły się zajęcia dla 
dzieci i młodzieży w Bibliotece Centralnej oraz filii w Gieble i 
w Ryczowie. W Bibliotece w Ogrodzieńcu dzieci miały okazję 
uczestniczyć w warsztatach literacko-artystycznych organizo-
wanych przez bibliotekarzy:
• „Zgadnij kim jestem” - na których dzieci wykonały prace pla-

styczne przedstawiające bohaterów ulubionych bajek oraz pa-
pierowe, walentynkowe zwierzątka ze słodką niespodzianką,

• „Spotkanie z Teatrzykiem Kamishibai” - uczestnicy zajęć słu-
chali i odczytywali bajeczki przedstawione w formie Teatrzyku 
Kamishibai oraz tworzyły ilustracje do wspólnej bajki i wykona-
ły baletnice w ozdobnych bibułkowych spódniczkach

• „Opowiedz mi bajkę” - uczestnicy tworzyli wspólną opowieść 
używając gier towarzyskich Story Cubes i Story Cubes Mumin-
ki. Następnie tworzyli papierowe gołąbki. Nie zabrakło gier 
zręcznościowych i puzzli. Kilka osób odczytało również bajecz-
ki przedstawione w postaci Teatrzyku Kamishibai, który cieszył 
się zainteresowaniem uczestników.

Dzieci i młodzież miały także okazję uczestniczyć w warsztatach 
kreatywnych zorganizowanych przez naszą bibliotekę we współ-
pracy z Fundacją „Stara Szkoła” w Ryczowie. W trakcie „Warsz-
tatów Walentynkowych” dzieci tworzyły kartki i medale walentyn-
kowe. Kolejne zajęcia były okazją do świętowania „Dnia Kota”, na 
których powstały piękne, tęczowe koty „zdrapki”. Ostatnie zajęcia, 
wieńczące koniec karnawału posłużyły do wykonania „Masek kar-
nawałowych”. 
W filii bibliotecznej w Gieble odbyły się zajęcia dla dzieci pt. 
„Dzień Kota”, na których dzieci opowiadały o swoich kotach, za-
poznały się z literaturą dostępną w bibliotece, której bohaterami 

są koty oraz wysłuchały fragmentu książki Sławomira Grabowskie-
go i Marka Nejmana pt. „Przygody kota Filemona”. Na kolejnych 
zajęciach pt.: „Zima za oknem” odbyła się pogadanka na temat 
obecnej pory roku oraz ulubionych zabaw na śniegu. Dzieci wysłu-
chały opowiadania Wandy Chotomskiej pt. „Dziesięć bałwanków” 
oraz wykleiły bałwanki przy użyciu kuleczek z bibuły.
W filii bibliotecznej w Ryczowie odbyło się „Spotkanie z Teatrzy-
kiem Kamishibai” podczas, którego odczytano bajkę „Nowe szaty 
cesarza”.

Z okazji Tłustego czwartku, podczas ostatnich zajęć w bibliotece w 
Ogrodzieńcu, dzieci miały możliwość skosztowania pysznych pącz-
ków zafundowanych przez Panie: Ilonę Guzik oraz Karolinę Ada-
mus - Radne Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu.
Serdecznie dziękujemy.

Anna Lipka

Darmowy dostęp do e-booków
Zapraszamy do Biblioteki osoby chcące uzyskać darmowy 
dostępu do ebooków na platformach: Legimi, EbookPoint 
BIBLIO oraz IBUK Libra.

Uzyskanie kodów dostępu możliwe jest także poprzez wiadomość prywatną 
na facebooku oraz e-mail wysłany na adres biblioteki: wypozyczalnia@ogro-
dzieniec.pl.
Dostęp uzyskano w ramach zadania „Książki online dla każdego”. Zadanie 
finansowane w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Śląskiego na rok 2021.

Informujemy, że od 28 marca 2022 roku powracamy do swobodnego wyboru książek na półkach.
Serdecznie zapraszamy naszych Czytelników do Biblioteki.
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Targi MIPIM w CannesGMINA NA ŚWIECIE

Gmina Ogrodzieniec w dniach 15 – 18 marca 2022r. uczest-
niczyła w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwe-
stycji MIPIM w Cannes. To jedno z najbardziej prestiżowych 
wydarzeń tego typu w Europie. Gmina Ogrodzieniec zapre-
zentowała swój potencjał inwestycyjny, przyjmując gości na 
ponad 90-metrowym stoisku, będącym wspólną przestrzenią 
z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. W trakcie czterech 
dni targowych Anna Pilarczyk Burmistrz MiG Ogrodzieniec 
spotkała się z reprezentantami najbardziej liczących się na 
świecie firm z branży deweloperskiej i inwestycyjnej. Targi 
MIPIM są najważniejszą i najbardziej prestiżową imprezą tar-
gową w Europie. Pałac Festiwalowy w Cannes zmienia się 
na 4 dni w miejsce spotkań biznesowych dla przedstawicieli 
najpoważniejszych firm branży inwestycyjnej, rynku nieru-
chomości, biur architektonicznych, pism branżowych, naj-
ważniejszych miast i regionów z całego świata. Tegoroczną 
edycję targów odwiedza kilka tysięcy inwestorów z całego 
świata.
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INFORMACJE Szanowni Mieszkańcy
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczą-
cymi realizacji projektu pt. „Kompleksowe unieszko-
dliwienie odpadów zawierających azbest z budynków 
mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogro-
dzieniec” przedstawiamy rys historyczny i aktualną sy-
tuację w zakresie realizacji projektu:

Gmina Ogrodzieniec w odpowiedzi na  ogłoszenie o 
naborze  wniosków o dofinansowanie  projektów w 
ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego  Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2014-2020 konkurs nr 
RPSL.05.02.01-IŻ.01-24-193/17 ogłosiła  mieszkańcom 
nabór chętnych do udziału w  tym projekcie. Zainte-
resowanie było duże, wpłynęło  ponad 500 deklaracji 
uczestnictwa. 

Na ich podstawie gmina zleciła i sfinansowała wyko-
nanie inwentaryzacji zgłoszonych do projektu dachów. 
Następnie zleciła wykonanie wymaganego do złożenia 
wniosku o dofinansowanie programu funkcjonalno-
-użytkowego oraz niezbędnych analiz.

Zgodnie z terminem naboru w dniu 30.10.2017r. 
Gmina  złożyła  wniosek o dofinansowanie projektu 
pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów 
zawierających azbest z budynków mieszkalnych i 
gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec”. 

Wniosek obejmował 408 dachów budynków miesz-
kalnych i gospodarczych pokrytych  materiałem 
zawierającym azbest. W ramach projektu 360 da-
chów  zgłoszono w pierwszym typie, który zakła-
da: zdjęcie, utylizację azbestowego pokrycia dachu 
oraz zastąpienie go materiałem nieazbestowym. 
Natomiast 48 dachów zgłoszono w II typie, którego 
zakres obejmował: zdjęcie, utylizację azbestowego  
pokrycia dachu i dostawę blachodachówki o takiej 
powierzchni jak zdjęte azbestowe poszycie dachu.

Po długotrwałym procesie oceny formalnej i meryto-
rycznej w dniu 25.09.2018r. wniosek  został wybrany 
do dofinansowania. Niestety z uwagi na niewystar-
czające środki przyznano dofinansowanie  w wyso-
kości tylko 37,43% kosztów kwalifikowalnych, co 
oznaczało, że  ponad 60% kosztów leżało po stronie 
mieszkańców.

Gmina, na podstawie zgłoszonych deklaracji  rozpoczę-
ła proces podpisywania umów z uczestnikami projektu.  
Z uwagi na szeroki zakres projektu był to proces dłu-
gotrwały. Rozpoczęto także procedurę wyboru wyko-
nawcy w trybie przetargu nieograniczonego. Niestety 
kolejne przetargi nie doprowadziły do wyboru wyko-
nawcy. Przyczyną unieważnienia postępowań był brak 
ofert wykonawców, bądź też wartość złożonej oferty 

przewyższała kwotę zaplanowaną w projekcie lub zło-
żono oferty nieopatrzone podpisem elektronicznym, 
bądź zawierające inne  błędy, których Zamawiającemu, 
zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, nie 
wolno poprawić.

Powyższe okoliczności gmina przedstawiła Instytucji 
Zarządzającej, która wyraziła zgodę na przesunięcie ter-
minu zakończenia realizacji projektu – do 30.06.2023r.

Jednocześnie Gmina  starała się o zwiększenie dofinan-
sowania w projekcie  do maksymalnego poziomu tj. do 
85% wartości kosztów kwalifikowanych. Jest to proces 
długotrwały i skomplikowany, wymagający akceptacji 
wielu instytucji i  osób. 

15.10.2019r. Gmina Ogrodzieniec podpisała aneks 
do umowy o dofinansowanie projektu  zwiększający 
dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Rozpoczęto kolejną procedurę przetargową. Niestety, 
w tym czasie  ogłoszono w kraju stan epidemii spowo-
dowany rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Go-
spodarka znacznie spowolniła. Ogólna sytuacja gospo-
darcza pociągnęła za sobą znaczny wzrost cen towarów 
i usług.

Na podstawie ofert wykonawców złożonych w kolejnym 
przetargu Gmina wystąpiła o zwiększenie  kwoty dofi-
nansowania w tym projekcie. Po kolejnym długotrwa-
łym procesie w dniu 25.10.2021 r. Gmina Ogrodzieniec 
podpisała aneks do umowy o dofinansowanie na pod-
stawie, którego  zwiększono kwotę dofinansowania o 
3.673.426,38 zł.

W ostatnim postępowaniu  przetargowym wpłynęły 
dwie oferty wykonawców. Z uwagi na odwołanie do 
Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie jednego z 
oferentów, procedura przetargowa została ustawowo 
wstrzymana do czasu uprawomocnienia się wyroku Kra-
jowej Izby Odwoławczej.

Krajowa Izba Odwoławcza nakazała unieważnienie po-
stępowania w częściach dotyczących sołectw. 

Reasumując, nie rezygnujemy z realizacji projektu i li-
czymy na to, że potencjalni Wykonawcy złożą popraw-
nie ofertę, zgodną z przepisami Prawa Zamówień Pu-
blicznych, co ostatecznie doprowadzi do podpisania 
umowy z Wykonawcą i przystąpienie do wymiany po-
kryć dachowych Mieszkańców Gminy Ogrodzieniec, 
zgodnie z podpisanymi. Projekt jest  nadal  aktualny i 
zgodnie z obowiązującym  aneksem ma zakończyć się 
do 30.06.2023r.

Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu
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Z KSIĘGI KONDOLENCYJNEJ

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
Rodzinie i Bliskim 
z powodu śmierci 

Małgorzaty Szklarkowskiej-Noszczyk
wspaniałego i cenionego lekarza neurologa

składają 

Anna Pilarczyk 
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec  

Maria Milejska 
Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec  

Radna Powiatu Zawierciańskiego

W imieniu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Janoska

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
Rodzinie i Bliskim 
Z powodu śmierci 

LIDII KAROŃ 
składają 

Anna Pilarczyk 
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec  

Maria Milejska 
Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec  

Radna Powiatu Zawierciańskiego

W imieniu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Janoska

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy
 wiadomość o śmierci 

Małgorzaty Szklarkowskiej-Noszczyk

ciepłej, życzliwej i kompetentnej osoby

Łączymy się w bólu z Rodziną
i przekazujemy wyrazy 

głębokiego współczucia i żalu  

Maria i Lesław Milejscy

Z przykrością informujemy, 
że zmarła Nasza Słuchaczka 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu

Śp. Lidia Karoń 
Rodzinie i Najbliższym zmarłej 

wyrazy głębokiego współczucia składają 
Starosta Uniwersytetu Trzeciego Wieku  w Ogrodzieńcu 

Maria Milejska
Rada Uniwersytetu, Słuchacze

Dyrektor i Pracownicy Miejsko -Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu.

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu dla

Pani Bożeny Bednarz
Radnej Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z powodu śmierci 

Teściowej

składają
 

Anna Pilarczyk 
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Maria Milejska 
Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec  

W imieniu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
Przewodnicząca Rady 
Małgorzata Janoska

Dorota Słodek
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WYMIANA STAREGO PIECA
Przypominamy o możliwości skorzystania z dofinansowania 
z budżetu Gminy do wymiany starego pieca (tzw. kopciucha). 
Dofinansowanie z budżetu Gminy na wymianę starego kotła wę-
glowego na efektywne źródło ciepła spełniające wymogi eko-
projektu  w wysokości 50% wartości kotła, lecz nie więcej niż 
2000,00 zł.  
Wnioski przyjmowane są od 1 stycznia do 15 grudnia  roku ka-
lendarzowego.
Ostateczny termin rozliczenia się z umowy o dofinansowanie 
mija 15 grudnia 2022r.

Czyste Powietrze
Dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze” na wymianę 
starego kotła węglowego na efektywne źródło ciepła i termo-
modernizacje budynku.
Progi dofinansowania:
podstawowy w wysokości 30% jeżeli dochód nie przekracza sto 
tysięcy rocznie na wnioskodawcę podwyższony 60% jeżeli do-
chód na członka rodziny nie przekracza 1564,00 zł na członka 
rodziny w gospodarstwie wieloosobowym i 2189,00 zł dla go-
spodarstw jednoosobowych najwyższy 90%  jeżeli dochód na 
członka rodziny nie przekracza 900,00zł na członka rodziny w 
gospodarstwie wieloosobowym i 1260,00 zł dla gospodarstw 
jednoosobowych.
Składanie wniosków odbywa się za pośrednictwem Gminy. Gmi-
na oferuje pomoc w rozliczeniu dofinansowania. 

Informacje o programie Czyste Powietrze znajdują się na stronie
https://www.wfosigw.katowice.pl/, a także w punkcie konsulta-
cyjnym we wtorki i czwartki w godzinach od 10–15.
Wnioski przyjmowane do 2027 roku.

Likwidacja pokryć dachowych z azbestu
Dofinansowanie do wymiany pokryć dachowych z azbestu. 
Wnioski przyjmowane są do
30 czerwca roku kalendarzowego. Dofinansowanie do uty-
lizacji azbestu w wysokości 80% wartości lecz nie więcej niż 
700,00 złotych.

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI SKŁADANIA 
DEKLARACJI ŹRÓDŁA CIEPŁA.

OSTATECZNY TERMIN DO 30.06.2022 ROKU.

Pomoc Żywnościowa

Pomoc potrzebującym

Wypłata dodatku osłonowego

INFORMACJE

Rozpoczynamy kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa. Pracownicy OPS cały czas kwalifikują osoby do 
pomocy w formie paczek żywnościowych. Od stycznia kryterium 
dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej ubiegającej się 
o pomoc wynosi  1707,20 złotych, natomiast dla osoby w rodzinie  
1320,00 złotych.Pomoc przeznaczona jest dla 190 mieszkań-
ców oraz 60 uchodźców z Ukrainy, przebywających na terenie 
naszej Gminy.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach 
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, 
umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,  
pomaga zapobiegać trudnym sytuacjom życiowym przez 
podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnie-
nia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

OPS w Ogrodzieńcu dociera do osób potrzebujących wspar-
cia i realizuje swoje zadania na dotychczasowych zasadach.  Od 
miesiąca lutego realizujemy kolejną edycję Programu Operacyj-
nego Pomoc Żywnościowa i osoby potrzebujące mogą się zgła-
szać na bieżąco w celu wydania skierowania i zakwalifikowania 
do pomocy żywnościowej. Dla osoby samotnie gospodarującej 
kryterium dochodwoe wynosi 1707,20 zł, dla osoby w rodzinie 
1320,00 zł. Osoba potrzebująca wsparcia może zgłaszać się sa-
modzielnie do OPS  lub w jej imieniu wniosek może złożyć inna 
osoba. Kontakt z Ośrodkiem może odbywać się bezpośrednio 
w siedzibie OPS tj. w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 42 lub pod 
numerami telefonu 32 6733526, albo bezpośrednio do pracow-
ników socjalnych tel. 500188901.
Obecnie realizujemy także zadania związane z przyjmowaniem 
uchodźców, ale to nie zakłóca działalności OPS. Zapewniamy 
usługi na dotychczasowym poziomie. Domy Seniora w Ogro-
dzieńcu i Mokrusie oraz Klub Senior + funkcjonują bez zakłóceń. 
Nasi seniorzy korzystają ze wszystkich form zajęć organizowa-
nych w tych placówkach. 

W związku z wprowadzeniem nowego zadania wynikającego 
z ustawy o dodatku osłonowym pracownicy OPS przyjęli 453 
wnioski o wypłatę świadczenia. Informujemy, że pierwsza wypła-
ta wniosków złożonych w miesiącu styczniu nastąpi 25 marca br. 
po otrzymaniu środków z budżetu państwa. Na dzień dzisiejszy 
ponad 200 postępowań zostało zakończonych informacją po-
zytywną.

Dorota Słodek
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OSP
Iwona Rajca Podsumowanie kampanii sprawozdawczej OSP

Cykl zebrań strażackich rozpoczęła w dniu 12 marca br. jednost-
ka OSP Ryczów-Kolonia. Również 12 marca odbyło się zebranie 
w OSP Ryczów. 18 marca spotkania miały jednostki OSP Ogro-
dzieniec i OSP Podzamcze. Kolejne zebrania odbyły się w OSP 
Giebło i OSP Gulzów w dniu 19 marca. Przedostatnie spotkanie 
miała jednostka OSP Mokrus w dniu 26 marca. Podsumowaniem 
zebrań było zebranie w OSP Kiełkowice, również w dniu 26 marca 
br. W spotkaniach, poza druhami i druhnami, uczestniczyli przed-
stawiciele Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP 
w Ogrodzieńcu, zaproszeni goście.
Druh Grzegorz Żak z OSP Ryczów został uhonorowany Srebrną 
Odznaką Honorową Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego
Odznaką „Za Zasługi dla Pożarnictwa Gminy Ogrodzieniec” uho-
norowany został druh Paweł Grobelak, wieloletni Prezes OSP w 
Ogrodzieńcu. 
Druh Jan Golba z OSP Kiełkowice otrzymał odznakę „Za Zasługi 
Dla Pożarnictwa Gminy Ogrodzieniec”.

Druhna Karolina Witkowicz z OSP Giebło otrzymała odznakę „Stra-
żak Wzorowy”. Wręczono również odznaki za wysługę lat. Druho-
wie z najdłuższym stażem to: druh Władysław Karoń 70 lat (OSP 
Giebło), druh Edward Szlachta 60 lat (OSP Giebło), druh Jan Gol-
ba 70 lat (OSP Kiełkowice), druh Władysław Kowalski 60 lat (OSP 
Kiełkowice).

Pełna relacja ze spotkań zamieszczona została na stronach interne-
towych i portalach społecznościowych:
https://www.facebook.com/zomg.ogrodzieniec

https://www.facebook.com/Miejsko-Gminny-O%C5%9Brodek-
-Kultury-i-Sportu-w-Ogrodzie%C5%84cu-545272122245334

http://www.mgokis.ogrodzieniec.pl

Prezentujemy zdjęcia grupowe w poszczególnych jednostkach.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ogrodzieniec podsumo-
wały miniony rok. Podczas zebrań sprawozdawczych druhowie przedstawili 
sprawozdania z działalności oraz plany na rok bieżący.  Zarządy wszystkich 
jednostek uzyskały absolutorium za 2021 rok.

OSP Ryczów OSP Ryczów-Kolonia

OSP Ogrodzieniec OSP Podzamcze
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Z ŻYCIA GMINY
Joanna Piwowarczyk Spotkanie KGW

W dniu 31 marca w Gościńcu pod Lilijką odbyło się spotkanie kół gospodyń wiejskich z Burmistrzem Miasta i Gminy 
Anną Pilarczyk, Sekretarzem Miasta i Gminy Marią Milejską. Celem spotkania była wspólna integracja gospodyń 
z naszej gminy. Na początku panie dowiedziały się w jaki sposób korzystać  z dofinansowań zewnętrznych i gdzie 
szukać inspiracji do działań. W spotkaniu uczestniczyły Dorota Szybała-Pelak i Martyna Duda, które ze strony UMiG 
Ogrodzieniec współpracują z organizacjami pozarządowymi. Po części szkoleniowej liczne delegacje KGW: Perły 
Jury z Ryczowa, Koniczynki z Ryczowa Kolonii, Mokrusianki, KGW Gulzów, Żelazne Śrubki z Żelazka i Wrzos z Ryczo-
wa Kolonii wraz z panią Burmistrz uczestniczyły we wspólnym gotowaniu. Dominowały świąteczne potrawy, a każda 
z pań miała możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem kulinarnym.

OSP Giebło OSP Gulzów 

OSP Mokrus OSP Kiełkowice
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Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
Anna Pilarczyk

zaprasza Mieszkańców do udziału w akcji 
„Posprzątajmy razem naszą gminę”, 

w dniu 22 kwietnia z okazji Dnia Ziemi

Zapewnimy rękawiczki i worki na śmieci.
Czysta i estetyczna Gmina 
przyniesie nam wiele satysfakcji i radości.

Jarmark Wielkanocny w dniu 10 kwietnia 
na Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu. 

Na przybyłych gości czekały świąteczne stoiska z rękodziełem, pisankami, dekora-
cjami, ozdobami i degustacjami potraw. Na scenie wystąpiły gminne zespoły: Mal-
winki, Echo, Seniorzy z Ogrodzieńca, Ryczowianki oraz gość specjalny Jura Band. 

Warsztaty bibułkarskie z Zespołem Folklorystycznym „Wrzos” z Ryczowa Kolonii i... 
niespodzianka – wielkanocne spotkanie z Jurajskim Zającem. 

W ramach jarmarku odbyły się także konkursy związane z obchodami świąt  
Wielkiej Nocy – konkurs na Palme Wielkanocną oraz konkurs na Babę Wielkanocną.  

Wyniki i więcej informacji na ten temat w kolejnym wydaniu GO.

Obszerna fotorelacja w następnym wydaniu GO.

W dn. 5 kwietnia w Domu Kultury odbyły się bezpłatne 
warsztaty realizowane w ramach projektu Narodowego 
Centrum Kultury. Zajęcia przeprowadziły członkinie Ze-
społu Folklorystycznego WRZOS z Ryczowa Kolonii oraz 
instruktor plastyki Marta Lipka. Powstały piękne palmy 
przyozdobione gałązkami zielonych krzewów, baziami, 
kwiatami z krepiny i wielkanocnymi jajkami.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum 
Kultury: Etno Polska edycja 2022.

KULTURA Wielkanocne palmy

Jarmark Wielkanocny


