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Uroczystość przekazania
samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki
OSP Ogrodzieniec,
połączona z obchodami
Święta Konstytucji 3 Maja
oraz Dniem Strażaka.
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Z perspektywy

RADY MIEJSKIEJ
W dniu 9 kwietnia 2019 roku odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu.
Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:
1) zmiany uchwały nr VII/45/2019 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ogrodzieniec;
2) nadania godności Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Ogrodzieniec;
3) uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Ogrodzieniec na rok 2019”;
4) połączenia Świetlicy Środowiskowej w Ogrodzieńcu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu;
5) zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej SPZOZ w Ogrodzieńcu;
6) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Ogrodzieńcu za 2019r.;
7) zmian w budżecie gminy Ogrodzieniec na 2019r.;
8) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2019-2032;

Kilka pytań
do...
Ilony Guzik, przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Jestem do Państwa dyspozycji
każdego dnia.
Jakie problemy najczęściej
zgłaszają mieszkańcy?

Szczegółowa treść uchwał oraz nagranie z sesji: BIP Ogrodzieniec

Honorowy Obywatel

Ksiądz Kanonik Józef Podkowa Honorowym
Obywatelem Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Podczas VIII Sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
w dniu 9 kwietnia 2019r. Radni podjęli stosowną
uchwałę w sprawie nadania godności Honorowego
Obywatela Miasta i Gminy Ogrodzieniec dla Księdza
Kanonika Józefa Podkowy.
Jak czytamy w uzasadnieniu do Uchwały:
,,Niniejsze wyróżnienie jest wyrazem głębokiego
uznania, niezwykłych zasług oraz osiągnięć, wzorowej
postawy moralnej, jak również ofiarnej pracy na rzecz
Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Ksiądz Kanonik Józef
Podkowa wniósł ,,nową jakość” do ogrodzienieckiej
parafii. Jego osobowość i charyzma na zawsze
wpisała się w dzieje Parafii Przemienienia Pańskiego
w Ogrodzieńcu jako wzór postawy dobrego
duszpasterza, wrażliwego, wyrozumiałego i otwartego
człowieka. Chcemy tym aktem wyrazić nasz wielki
szacunek i wdzięczność dla Księdza Kanonika, za
postawę wzorowego gospodarza i kapłana.
Ksiądz Kanonik Józef Podkowa urodził się w 1940
roku. W 1965 roku przyjął święcenia kapłańskie.
Był kanonikiem gremialnym Kapituły OlkuskoPilickiej oraz dziekanem Dekanatu św. Jana
Chrzciciela w Pilicy. Posługę proboszcza w parafii p.w.
Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu pełnił w
latach 1993- 2011. Wcześniej, przez jeden rok, w tejże
parafii sprawował funkcję księdza wikarego.
Ksiądz Kanonik Józef Podkowa urząd proboszcza
sprawował godnie i odpowiedzialnie. Wszelkie Jego
dokonania na płaszczyźnie gospodarczej są i będą
wymownym świadectwem zaangażowania w pracę na

Karolina Matuszewska

rzecz Miasta i Gminy Ogrodzieniec, by Gmina słynęła
nie tylko świeckimi zabytkami, ale promieniowała
duchowymi wartościami w miejscach szczególnego
kultu dla mieszkańców. Wśród dokonań Księdza
Kanonika Józefa Podkowy na szczególną uwagę
zasługują:
- Kaplica Matki Bożej Skałkowej w Podzamczupoświęcona w czerwcu 2000r., w maju 2002 roku
dekretem bpa Adama Śmigielskiego podniesiona do
rangi Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej
- Pomnik naszego rodaka papieża Jana Pawła II – ks.
Józef Podkowa był zarówno wizjonerem projektu, jak
i budowniczym. Pomysł postawienia pomnika Papieża
Jana Pawła II zrodził się na wieść o wędrówkach
Ojca Świętego jako Biskupa Krakowskiego po
ziemi jurajskiej i odwiedzeniu m.in. OgrodzieńcaPodzamcza i okolic. Przewodnią idea pomnika było
pokazanie papieża jako pielgrzyma.
- odnowiona elewacja kościoła
- odnowione mury wokół kościoła
- odnowione figury: św. Wawrzyńca, pierwszego
patrona parafii w Ogrodzieńcu oraz Świętego Floriana
- nowe malowidło nad wejściem głównym, które
po wielu latach zostało odtworzone. Przedstawia
ono postać Boga Ojca wraz z napisem DOMUS MEA
DOMUS ORATIONIS EST (Dom mój jest domem
modlitwy)
- odnowiony obraz Przemienienia Pańskiego oraz
Obraz Serce Pana Jezusa
- rozbudowa wikariatu,
- uporządkowanie i wykonanie alejek na cmentarzu
parafialnym
- wybrukowanie placu i uporządkowanie terenu
przy kościele.
Na każdym kroku swoich działań Ksiądz Kanonik
Józef Podkowa mógł liczyć na zrozumienie i
zaangażowanie ze strony parafian, którzy darzyli
Go ogromnym szacunkiem. Każda Jego prośba o
pomoc zagrzewała mieszkańców do spontanicznej
organizacji, co niejednokrotnie podkreślał.
Ksiądz Kanonik Józef Podkowa pozostanie na
zawsze w pamięci członków Młodzieżowej Orkiestry
Dętej Ogrodzieniec, którzy za czasów jego posługi,
uczęszczali na pierwsze zajęcia, nabywali pierwszych
umiejętności, w końcu debiutowali podczas lokalnych
wydarzeń. Nieustannie podkreślał wkład zespołu w
działania promocyjne Gminy.
Ksiądz Kanonik Józef Podkowa posługę kapłańską
pełnił przez 53 lata. W 2011 roku odszedł na emeryturę.
Zmarł 31 grudnia 2018r., a 4 stycznia 2019r. spoczął na
cmentarzu parafialnym w Jurkowie”.

Została Pani wybrana na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu.
Jaka jest rola tej komisji i czym się
zajmuje?
Komisja Rewizyjna działa na
podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego podczas sesji przez Radę Miejską. Komisja ta
kontroluje działalność Burmistrza i
gminnych jednostek organizacyjnych pod względem rzetelności
i gospodarności. Bada w szczególności gospodarkę finansową
kontrolowanych podmiotów, w
tym wykonanie budżetu Gminy. Z
każdego posiedzenia sporządzany jest protokół, a na koniec roku
sprawozdanie z wykonania planu.
Czy uczestniczy Pani jeszcze w
pracach innych komisji Rady Miejskiej?
Pracuję również w Komisji
Oświaty i Spraw Społecznych, ponieważ interesuje mnie problematyka społeczna, a w szczególności
zagadnienia placówek oświatowych oraz kulturalnych.
W jaki sposób kontaktuje się
Pani z mieszkańcami?
Jako radna dyżuruję w sali narad Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu w pierwszy wtorek miesiąca
w godzinach od 15.00 do 16.00.
Serdecznie zapraszam zainteresowanych mieszkańców. Nie ograniczam się wyłącznie do kontaktów
z wyborcami podczas dyżurów.

Mieszkańcy zgłaszają najczęściej problemy związane ze stanem
technicznym dróg i chodników,
m.in. uszkodzenie ich nawierzchni lub studzienek kanalizacyjnych.
Większość mieszkańców nurtuje
stan Krępy – brak oświetlenia,
ławek, itp. Ostatnio mieszkańcy
mojego okręgu zwrócili uwagę na
zły stan dachu kapliczki przy ulicy
Olkuskiej, który wymaga pilnego
remontu.
Z myślą o poprawie estetyki naszego miasta widzę potrzebę uporządkowania i zagospodarowania
placu przy rondzie. W przyszłości
mogłoby tam powstać miejsce
przyjazne mieszkańcom - z ławeczkami, stojakami na rowery, kwietnikami i zielenią.
A Ilona Guzik prywatnie? Rodzina, zainteresowania... Co lubi
Pani robić w wolnym czasie?
Pracuję w jednej z ogrodzienieckich firm – Eko-Gwajm sp.
z o.o. Jestem mężatką i mamą
dwójki dzieci - córki Gabrieli, absolwentki AWF w Krakowie i syna
Wojtka, gimnazjalisty. Wolny czas
poświęcam pracy społecznej oraz
swojej rodzinie. Lubię spacery i
wspólne wyjazdy z bliskimi np. w
góry.
A co chciałaby Pani życzyć
mieszkańcom?
Wszystkim mieszkańcom pragnę życzyć dużo zdrowia, optymizmu i uśmiechu na co dzień.
Korzystając z gościny na łamach
GO chcę jeszcze raz podziękować
wyborcom za oddane na mnie
głosy. Zachęcam do współpracy
i zgłaszania swoich spostrzeżeń,
propozycji i pomysłów, dotyczących naszej lokalnej rzeczywistości.
Dziękuję za rozmowę i życzę
powodzenia w realizacji zamierzonych celów.
Joanna Piwowarczyk

Sprostowanie
Do informacji dotyczącej wysokości diet radnych w Gminie
Ogrodzieniec, która ukazała się w poprzednim wydaniu GO.
Wysokość diet została uchwalona na sesji Rady Miejskiej
w dn. 8.12.2008r. uchwałą nr XXXI/239/2008 i do dnia dzisiejszego
nie uległa zmianie.
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OKIEM
BURMISTRZA

Anna Pilarczyk-Sprycha

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Ogrodzieniec,

jeśli mijający okres miałabym podsumować jednym słowem, to byłoby to słowo „intensywnie”.
Każda dziedzina życia niesie ze sobą ogrom pracy- również dla Urzędu, dlatego też w dzisiejszych
czasach burmistrz musi być dynamicznym menadżerem, umiejącym skutecznie poruszać się
w świecie błyskawicznych zmian. Każde wydanie gazety poświęcone jest na podsumowania,
spostrzeżenia i refleksje. Już teraz muszę przyznać, że czuję duże wsparcie i zaangażowanie
ze strony radnych. Wiem, że każdemu z nas zależy, aby Gmina jak najlepiej spełniała swą
misję – działała sprawnie na rzecz Mieszkańców.
Choć Święta Wielkanocne już dawno za nami,
chciałabym krótko odnieść się do Konkursu na
Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną, którego
rozstrzygnięcie nastąpiło podczas V Jarmarku
Wielkanocnego. Nie pierwszy raz przewodniczyłam
pracom jakiegokolwiek jury. Tym razem podjęcie
werdyktu było trudne, a wręcz niemożliwe. Powód?
Wysoki poziom prac, oryginalność …I ostatecznie
każdy zwyciężył… Chciałabym pogratulować –
zarówno Mieszkańcom Ogrodzieńca, jak i wszystkim
Sołectwomzaangażowania,
pomysłowości,
ale przede wszystkim integracji. Jak Państwo
doskonale pamiętacie, Jarmark odbył się w
Niedzielę Palmową, a jednym z jego kluczowych
punktów był wspólny pochód z palmami na mszę
świętą. Muszę przyznać, że przewodniczenie
takiemu malowniczemu korowodowi było dla mnie
ogromnym wyróżnieniem - towarzyszyła mi duma
i satysfakcja. Myślę, że pozazdrościł mi niejeden
włodarz z sąsiedniej gminy. Same wydarzenie
to przede wszystkim ogromne wyzwanie
organizacyjne, za którego realizację serdecznie
dziękuję jednostkom podległym naszej Gminie, o
czym więcej na kolejnych stronach.
Obejmując stanowisko Burmistrza postawiłam
sobie wiele planów, które od razu chciałabym
wdrożyć w życie. Jednym z nich są wszelkiego rodzaju
działania, których celem jest zatrzymanie młodych
mieszkańców w naszej Gminie, aby tutaj mieszkali,
zakładali rodziny i rozwijali swoje marzenia. Jak
wiemy, już wkrótce będziemy dysponować Gminnym
Żłobkiem, ale to nie wszystko. Planujemy przystąpić
do rządowego program Mieszkanie PLUS. Jesteśmy
po pierwszym spotkaniu informacyjno- roboczym z
mieszkańcami. Do 10 czerwca przyjmujemy ankiety
od osób zainteresowanych. Po zbadaniu preferencji
i oczekiwań przyszłych lokatorów, wyznaczone
zostaną dalsze kierunki działania Gminy i zapadnie
ostateczna decyzja o przystąpieniu do programu- o
czym niezwłocznie będziemy Państwa informować.
Najważniejszą wartością w naszym życiu bez
wątpienia jest zdrowie. Jeszcze całkiem niedawno
jako dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu
dążyłam do organizacji białych sobót i niedziel, w
ramach których odbywały się bezpłatne badania
dla mieszkańców. Otrzymana statystyka za każdym
razem utwierdzała mnie w przekonaniu, jak bardzo
takie wydarzenia są potrzebne. Pamiętajmy profilaktyka to podstawa, bo szybsze wykrycie
daje życie! Przed nami BIAŁA NIEDZIELA w
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej, która odbędzie się w dniu 2 czerwca
2019r. w godz. od 8.00 do 12.00. O szczegółach
wydarzenia przeczytacie Państwo na łamach gazety,
natomiast ja już teraz serdecznie zapraszam Państwa
do uczestnictwa w tym wydarzeniu i skorzystania z
możliwości wykonania bezpłatnych badań.
Pozostając jeszcze w tematyce zdrowotnej,
chciałabym przypomnieć o programie realizowanym

także przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Ogrodzieńcu pn. ,,Zmiana stylu życia
osób w wieku aktywności zawodowej szansą do
walki z chorobami cywilizacyjnymi, jakimi są otyłość
i cukrzyca w XXI wieku”. Jesteśmy po konferencji,
na której poznaliśmy warunki, jakie należy spełnić,
aby zostać przebadanym. A mianowicie należy
mieszkać w woj. śląskim i być aktywnym zawodowo.
W przypadku badań dotyczących cukrzycy
zapraszane są osoby w wieku od 35 do 64 lat, a jeśli
chodzi o nadwagę i otyłość- program obejmuje
mieszkańców, którzy mają od 18 do 40 lat. Osoby, u
których stwierdzona zostanie nadwaga lub otyłość,
zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu
programu. Dzięki temu mogą liczyć na bezpłatne
konsultacje z dietetykiem, fizjoterapeutą oraz
psychologiem. Otyłość stała się narodową plagą.
W tej chwili, według statystyk, 69 procent mężczyzn
i 57 procent kobiet ma już zbyt dużą masę ciała,
a osoby otyłe to odpowiednio 25 i 26 procent.
Statystyka bije na alarm, dlatego zachęcam
do uczestniczenia w projekcie. Program jest
sfinansowany ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 (Europejskiego Funduszu Społecznego).
Potrwa do 2021 roku.
Wielu z nas narzeka na zaśmiecone ulice i
przydrożne rowy. Stąd też narodził się pomysł na
zorganizowanie akcji pn. ,,Posprzątajmy razem naszą
Gminę”. Cieszę się, że wzięliśmy sprawy w swoje
ręce i przynajmniej na jakiś czas oczyściliśmy swoje
tereny ze śmieci. Mam nadzieję, że nasz trud zostanie
uszanowany przez tych, którym zawsze daleko do
kosza na śmieci. Serdecznie dziękuję wszystkim,
którzy w środę, 24 kwietnia br. postanowili zrobić coś
pożytecznego dla swojego otoczenia. Cieszy fakt,
że do wspólnego sprzątania przystąpiły zarówno
dzieci, jak i dorośli. Ogromne słowa uznania należą
się radnym i sołtysom, którzy koordynowali akcję.
Udało się nam połączyć przyjemne z pożytecznym.
Pogoda dopisała. Jestem przekonana, że nie było
to nasze ostatnie wspólne sprzątanie.
Gospodarka odpadami komunalnymi była i jest
drażliwym tematem dla mieszkańców, i jest to jak
najbardziej zrozumiałe. Od początku mojej kadencji
zbieram żniwo poprzedniej władzy wynikające
z braku jakichkolwiek rozmów, negocjacji i
konsultacji społecznych. Obecnie jesteśmy w
trakcie postępowania przetargowego, który wyłoni
wykonawcę od 1 lipca br. Póki co dotychczasowy
wykonawca przygotowując się do zakończenia
umowy, zabiera pojemniki przeznaczone na
popiół. Przypomnę, że od maja z Państwa
nieruchomości realizowany jest wyłącznie odbiór
odpadów zmieszanych z przeznaczonych do tego
pojemników oraz odbiór odpadów selektywnie
zbieranych w workach. Stąd wszelkie odpady,
za wyjątkiem odpadów selektywnie zbieranych,
które są odbierane bezpośrednio z nieruchomości
tzn. papieru, tworzyw sztucznych, szkła, metali i

opakowań wielomateriałowych, odpadów zielonych
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
należy gromadzić w pojemnikach przeznaczonych
na zmieszane odpady komunalne. Wszelkie zmiany,
których Państwo doświadczacie są efektem naszych
starań o minimalizowanie kosztów związanych z
odbiorem odpadów z Państwa nieruchomości,
które bezpośrednio przekładają się na wysokość
opłaty. Liczymy na zrozumienie z Państwa strony.
Za nami piękne patriotyczne święto – Święto
Konstytucji 3 Maja. W tym roku zostało ono
połączone z uroczystym przekazaniem samochodu
ratowniczo- gaśniczego dla OSP Ogrodzieniec oraz
Dniem Strażaka. Święty Florian hucznie obchodzony
był również w Kiełkowicach i Ryczowie-Kolonii.
Dziękuję Wszystkim, którzy zaangażowali się w
organizację przedsięwzięć, jak również wzięli udział
w uroczystych pochodach z naszą biało-czerwoną
100-metrową flagą – symbolem dumy i miłości do
Polski – naszej Ojczyzny.
Wybory europejskie zbliżają się wielkimi krokami.
Głosowanie odbędzie w niedzielę 26 maja 2019r.
Parlament Europejski to instytucja reprezentująca
interesy obywateli w UE. Tylko aktywni obywatele
mogą zmieniać otaczającą nas rzeczywistość.
Mogą tworzyć Polskę i Europę zgodnie ze swoimi
poglądami, marzeniami oraz inspiracjami. Bez
względu na Państwa przekonania polityczne,
apeluję o udział w głosowaniu!
Zachęcam do przekazywania swoich sugestii
i propozycji tematów, o których chcieliby
Państwo przeczytać na łamach ,,Gazety
Ogrodzienieckiej”, pisząc na adres e-mail:
gazetaogrodzieniecka@interia.pl
Chciałabym, aby stali się Państwo współautorami
gazety,
odpowiadającej
zainteresowaniom
i potrzebom całej lokalnej społeczności.

Szanowni Mieszkańcy,
misją Pracowników Urzędu jest Służba
Mieszkańcom. Jeśli macie jakiekolwiek problemy,
wątpliwości, „coś” leży Wam na sercu - jestem
do Państwa dyspozycji w każdy poniedziałek w
godz. od 13.00 do 17.00. To specjalne godziny
dedykowane tylko dla Was!
Powyższe nie zmienia faktu, iż rolą - zarówno
moją jak i Urzędników, jest być wśród obywateli,
słuchać ich, rozmawiać, pochylać się nad każdą
- nawet najdrobniejszą sprawą- bez względu na
dzień czy godzinę pracy Instytucji.

4

MAJ 2019

200 lat Pani Jadwigo!
Karolina Matuszewska

100 URODZINY

Wyjątkowy Jubileusz 100 rocznicy urodzin świętowała Pani Jadwiga GajdzińskaKwazebart z Ogrodzieńca. Pani Jadwiga jest rodowitą warszawianką, jednak większość
swojego dotychczasowego życia wiąże z Ogrodzieńcem, gdzie założyła rodzinę, wychowała
dzieci, a teraz spełnia się w roli babci i prababci.
Mszy Świętej w intencji Jubilatki przewodniczył Proboszcz Parafii pw. Przemienienia
Pańskiego w Ogrodzieńcu- Jacek Furtak w asyście Dyrektora Caritasu Diecezji Sosnowieckiejks. Tomasza Folgi, ks. Mirosława Paska oraz ks. Wiesława Wróbla.
Ks. Tomasz Folga we wspaniałym, wzruszającym kazaniu wspomniał zatroskanie Pani
Jadwigi o swoich najbliższych oraz jej pobożność: ,,jak to jest, że można poznać czyjąś
rodzinę nie znając jej osobiście … to serce matki- matka, która wszystko ogarnia, nad
wszystkim czuwa, która ciągle przesuwa koraliki różańca, aby mieć w sercu u Boga tych,
których wydała na świat, których kocha (…) o nikim nigdy nie zapominała (…) dom Pani
Jadwigi był zawsze otwarty (…) to osoba bardzo ceniona, bardzo bliska (…) zawsze patrzyła
pozytywnie na każdego człowieka, nawet jeśli doświadczyła przykrości potrafiła zrozumieć
dlaczego stało się tak- a nie inaczej”.
Do grona składających życzenia dołączyli przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy
Ogrodzieniec na czele z Burmistrzem Anną Pilarczyk-Sprychą, Sekretarzem Marią Milejską,
Przewodniczącą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Małgorzatą Janoską występującą w imieniu
całej Rady oraz Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Martą Maciążek.
Dzisiejsza uroczystość jest niecodzienna i doniosła. Spotykamy się dzisiaj, aby pokłonić
się pięknej historii 100 lat życia Naszej Dostojnej Jubilatki Jadwigi Gajdzińskiej- Kwazebartżycia, które ujęte w ramy książki, stanowiłoby w wielu sekwencjach przewodnik dla młodych
pokoleń, jak żyć. Pani Jadwigo, choć urodziła się Pani w Warszawie, to większość swojego
dotychczasowego życia spędziła Pani tutaj w Ogrodzieńcu. To z tym miejscem utożsamia
Pani wszystkie wspomnienia mijających lat, najpiękniejsze chwile. To tutaj spełniała się Pani
w roli kochającej żony i matki, a teraz babci i prababci. Tutejsi Mieszkańcy kojarzą Panią
jako osobę o wielkim sercu, niezwykle życzliwą i uprzejmą, otwartą na ludzi i ich problemy.
Oddaną parafiankę – do jeszcze tak niedawna samodzielnie uczęszczającą na mszę świętą.
Niewielu z nas ma możliwość obchodzenia setnych urodzin. Sto lat, to czas, który dla
większości z nas, zwłaszcza na początku życiowej drogi, wydaje się nie do osiągnięcia, to
czas, w którym zebrać można mnóstwo doświadczeń i mądrości, przeżyć wspaniałe chwile
szczęścia i niezmierzonej radości.
Dane było Pani przeżyć cały wiek w naszej polskiej historii, doświadczyć trudów i radości
z nim związanych. Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków.
Pani sędziwy wiek jest naszym wspólnym drogocennym dziedzictwem- powiedziała Burmistrz
Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anna Pilarczyk-Sprycha.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Małgorzata Janoska przeczytała życzenia oraz
list gratulacyjny autorstwa Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego skierowany do
Jubilatki.
Ojciec Święty Franciszek udzielił Apostolskiego Błogosławieństwa Dostojnej Jubilatce.
Życzenia przesłał również Biskup Sosnowiecki Ks. Bp dr Grzegorz Kaszak.
Wikariusz ks. Wiesław Wróbel, całkiem niedawno sprawujący posługę kapłańską w
Ogrodzieńcu, z wielkim sentymentem odniósł się do dotychczasowego życia Pani Jadwigi.
Wśród wielu przybyłych gości nie zabrakło przedstawicielek Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w Zawierciu.
Dopełnieniem uroczystości jubileuszowej było przyjęcie wydane w Gościńcu w Ratuszu. Pani
Jadwiga, otrzymując wiele ciepłych słów i kwiatów, nie kryła radości.
Pani Ewa- najmłodsza córka Jubilatki, na co dzień mieszkająca w Australii, w kilku zdaniach
przybliżyła życiorys matki:
Zawsze lubiła podróżować. Często wyjeżdżała do Warszawy. Mówiła, że ciałem jest
w Ogrodzieńcu, a sercem w Warszawie. Podejrzewam, że teraz to serce zamieszkało
w Ogrodzieńcu. Pierwszy zagraniczny wyjazd mama odbyła do Pragi, na uroczystość
wręczenia dyplomu ukończenia studiów najstarszego syna. Zawsze z dumą wspominała,
jak przemawiał na wypełnionej po brzegi Auli Uniwersytetu Karola, dziękując w imieniu
wszystkich międzynarodowych studentów za możliwość edukacji. Dzięki mojemu bratu,

mama zwiedziła kilka krajów. Często udawała się na zagraniczne pielgrzymki. Odwiedzała
mnie również w Australii, gdzie przebywała po kilka miesięcy. Podczas pierwszej wizyty (lata
80-te) zaproponowałam jej pobyt w Australii na stałe, mając na uwadze trudne warunki
w Polsce. Odpowiedziała, że może jeść suchy chleb z wodą, ale chce zostać w Polsce.
Zawsze sygnalizowała kiedy chciała wracać do Polski…. mówiła wtedy, że australijskie niebo
wydawało jej się nieco niższe niż w Polsce, masło i mięso nie mają takiego samego smaku,
ptaki, choć tak piękne i kolorowe, nie śpiewają tak pięknie jak w Polsce. Nie jest i nie była
przeciętna. Zawsze była odważna, śmiała i nie bała się opowiedzieć po stronie mniejszości,
gdy uważała, że ta ma racje. Mama zawsze była gościnna, do niedawna organizowała
przyjęcia w swoim domu.
Uroczystość uświetnił występ Zespołu Echo oraz wspaniałego duetu muzycznowokalnego. W części artystycznej wystąpił również sam Ksiądz Proboszcz.
Szanownej Jubilatce, Pani Jadwidze Gajdzińskiej-Kwazebart, składamy serdeczne
życzenia wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje Pani
szczęścia, zdrowia i pomyślności. Niech dobry Bóg darzy łaskami na dalsze lata życia
w zdrowiu i radości.
Rodzinie i Pani Jadwidze składamy podziękowanie za zaproszenie oraz wyjątkową
rodzinną atmosferę przyjęcia.
Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Redakcja Gazety Ogrodzienieckiej

OGŁOSZENIE PŁATNE

MAJ 2019

5

6

MAJ 2019

Piknik w Żelazku

Joanna Piwowarczyk

Rodzinny piknik odpustowy - to impreza plenerowa, zorganizowana
przez Koło Gospodyń Wiejskich „Żelazne Śrubki”, działające od
początku tego roku w Żelazku.

1 czerwca, Dzień Dziecka

Drogie Dzieci,
W Dniu Waszego Święta życzymy Wam
radosnego dorastania, by wszystkie chwile
spędzone wśród rodziny i przyjaciół
były magiczne, przepełnione uśmiechem
i fascynacją dla piękna świata,
a każdy dzień przybliżał Was
do realizacji najskrytszych marzeń.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Janoska
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk-Sprycha
Radna Powiatu Zawierciańskiego
Maria Milejska

W niedzielę, 12 maja br. plac przed remizą w Żelazku zamienił się w piknikowe miejsce, gdzie każdy
mógł skorzystać z oferowanych przez organizatorów atrakcji. Dzieci korzystały z dmuchanych zjeżdżalni,
zamku i parku zabaw. Dorośli mogli napić się mrożonej kawy, skosztować słodkiego wypieku gospodyń
z KGW lub grillowego smakołyka. Dla wszystkich serwowane były prażonki od Pani Burmistrz, które
przygotowała Spółka Zamek.
Chciałyśmy zorganizować piknik ze względu na odpust w naszym sołectwie. Jest to wydarzenie, w
którym uczestniczy wielu mieszkańców oraz przyjezdnych gości i naszą intencją było zorganizowanie
pikniku z atrakcjami i dla dzieci, i dla dorosłych. Wszystko się udało, nawet mimo przelotnego deszczu.
Dopisali ludzie oraz nastroje wśród nas oraz osób uczestniczących w pikniku – mówi Agnieszka Piątek,
sołtys i przewodnicząca KGW Żelazne Śrubki.
Organizatorzy już zapraszają na kolejny piknik z okazji odpustu św. Izydora w przyszłym roku. A w
planach panie z KGW mają kolejne inicjatywy z myślą o mieszkańcach sołectwa.

Składamy serdeczne podziękowania dla Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anny Pilarczyk-Sprycha, Sekretarza Miasta i Gminy Marii Milejskiej oraz Prezesa
Spółki Zamek Pawła Skóry za pomoc w organizacji Rodzinnego piknik odpustowego
w Żelazku.
Koło Gospodyń Wiejskich „Żelazne Śrubki”

Świąteczne spotkanie na Rynku
Alicja Kmita-Żak

14 kwietnia br. – Niedziela Palmowa – na Placu Piłsudskiego odbył się V Jarmark
Wielkanocny. Pogoda dopisała i na Rynku od rana panował ożywiony ruch. Stylizowane
jajo – symbol odradzającego się życia – przyciągało uwagę dzieci, które miały swój czas
w programie zabaw z animatorem. Świąteczne rękodzieło - kolorowe cudeńka ręcznie
wykonane, biżuteria, różnego rodzaju ozdoby fantazyjne, świeże w dekoracyjnych
pomysłach - cieszyło oko i znajdowało nabywców. Nie zabrakło wypieków na świąteczny
stół, smakowitych swojskich wyrobów wędliniarskich i miodu od pszczelarzy. Spółka Zamek
zapraszała na pachnący apetycznie żurek, a rozśpiewane giebelskie Malwinki na miłe z nimi
spotkanie. Novum tegorocznego Jarmarku był konkurs na najładniejszą Palmę Wielkanocną
pod patronatem Burmistrzyni Anny Pilarczyk-Sprycha. Głosować mógł każdy, choć wybór
najpiękniejszej nie był łatwy. Doskonałej zabawy dostarczyły nam Zespół Pieśni i Tańca
Zawiercie– młodzi, utalentowani ludzie w ludowych strojach, nagradzani gromkimi brawami
oraz Kroczycka Grupa Biesiadna, która biesiadnymi piosenkami zakończyła ciepłe spotkanie
mieszkańców na Rynku.
Z myślą o ciężko chorych zorganizowana była też akcja krwiodawstwa i rejestracji
potencjalnych dawców szpiku kostnego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Katowicach pod patronatem Fundacji Kropla Życia im. Agaty Mróz.
Nagroda publiczności przypadła palmie wielkanocnej z Ryczowa-Kolonii

Z powodu modernizacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Ogrodzieńcu tegoroczny Dzień Dziecka będzie inny niż zwykle.
Przygotowaliśmy dla Was wyjątkową ofertę .
DZIEŃ OTWARTY URZĘDU

Kochane Dzieci, najmłodsi Mieszkańcy Miasta i Gminy Ogrodzieniec!
Jeśli chcecie:
-odwiedzić gabinet Burmistrza ?
-zasiąść za biurkiem naszego Włodarza i na chwilę wcielić się w Jego rolę!
Jesteście zainteresowani:
- jak wygląda praca Sekretarza, Skarbnika oraz pozostałych Urzędników?
- jak wygląda funkcjonowanie Urzędu?
- jak prezentuje się Sala Ślubów czy Sala Narad Rady Miejskiej?
To idealna okazja!
Serdecznie zapraszamy!
31 maja 2019r. Do zobaczenia!
Więcej informacji już wkrótce na naszych stronach i portalach społecznościowych.

Serdeczne podziękowanie
dla
Pracowników
Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu
Zamek Sp. z o.o.
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu
za zorganizowanie

V Jarmarku Wielkanocnego

Dziękuję Zespołowi Malwinki z Giebła oraz Zespołowi
Pieśni i Tańca Zawiercie za piękne występy
uświetniające wydarzenie!
Dziękuję wszystkim, którzy przystąpili do udziału
w konkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną.
Liczę, że podobnych inicjatyw w naszej Gminie będzie
coraz więcej.
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk - Sprycha

Nagroda publiczności przypadła palmie wielkanocnej z Ryczowa-Kolonii
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ARKADIA
DOM POGRZEBOWY
rok założenia 1993

TEL. 695 729 499
Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 42
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www.arkadia-ogrodzieniec.com.pl

Dziękuję
wszystkim

uczestnikom corocznej
akcji sprzątania Józefowa
za zaangażowanie
i poświęcony czas.
Karolina Adamus
Radna Rady Miejskiej

tel. 32 672 37 12
Zawiercie
ul. Paderewskiego 112 a
OGŁOSZENIE PŁATNE

jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę
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MGOK
OGRODZIENIEC
Joanna Piwowarczyk

Pracownia Artystyczna
Dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia, które prowadzi Anna Kuśpiel mają możliwość
wypowiadania się poprzez różnorodne formy ekspresji plastycznej - poprzez rzeźbę i techniki
graficzne. Część praktyczną pani instruktor wzbogaca o wiedzę z zakresu historii sztuki,
najnowszych działań i kierunków sztuki współczesnej. Ostatnio podczas zajęć dzieci wykonały
płaskorzeźbę – kompozycję wiosenną inspirację i figurkę zwierzęcia. Wcześniej wszyscy
uczestnicy zajęć własnoręcznie wykonali masę solną, a potem tworzyli kompozycje. Na
kolejnych zajęciach pomalowali swoje prace. Ciekawą formę zastosowano na poprzednich
zajęciach, podczas których dzieci projektowały ubrania. Dzieci nauczyły się łączenia formy
użytkowej z artystyczną.

Spotkania z parlamentarzystami
Joanna Piwowarczyk

W ostatnim czasie w naszej gmine odbyły się spotkania z parlamentarzystami:
panem senatorem A. Grabowskim, panią poseł E. Malik i panią poseł D. Nowicką

Nowa lokalizacja Pracowni Artystycznej
Informujemy, że do budynku przy ul. Kościuszki 66 (siedziba spółki Zamek, parter) została
przeniesiona Pracownia Artystyczna, działająca przy MGOK w Ogrodzieńcu.
Odbywać się w niej będą zajęcia dla dzieci i młodzieży w poniedziałki od 15.30 – 17.00,
czwartki od 15.30 – 17.00, od 17.00 do 18.30.
W sprawie terminów zajęć dla dorosłych prosimy o kontakt telefoniczny 32 67 32 044.

W dniu 13 kwietnia br. w Ryczowie odbyło się spotkanie mieszkańców z posłem na Sejm RP
Danutą Nowicką z Zawiercia oraz senatorem RP Arkadiuszem Grabowskim. Parlamentarzyści
przybyli na zaproszenie ogrodzienieckiego koła Prawa i Sprawiedliwości. Na spotkaniu pani
poseł i pan senator przybliżyli swoją działalność w służbie publicznej – prace w komisjach
sejmowych i senackich oraz działania w terenie. Zebrani mieszkańcy zadawali pytania
dotyczące aktualnych prac w Sejmie i Senacie, m.in. w sprawie wdrażanych reform, środków na
inwestycje. To nie było jedyne spotkanie z przedstawicielami Parlamentu RP w naszej gminie.
W dniu 27 kwietnia w Ogrodzieńcu odbyło się spotkanie z Posłem na Sejm RP Ewą Malik.

FESTYN POLISH HERITAGE DAY

Długi weekend majowy w Polsce obfituje
w różnego rodzaju wydarzenia i uroczystości
związane ze Świętem Konstytucji 3 Maja. Ma to
również miejsce w środowiskach polonijnych
na całym świecie, W Wielkiej Brytanii obchodzi
się te uroczystości pod nazwą „Polish Heritage
Day”, czyli „Dzień Dziedzictwa Narodowego”.
Polska Szkoła Sobotnia w Preston po raz drugi
organizowała takie wydarzenie. W ubiegłym roku
obchodziliśmy 10-lecie istnienia naszej szkoły,
więc te wydarzenia były ścisłe ze sobą połączone.
W tym roku również uroczystość miała charakter
festynu rodzinnego i rozpoczęła się mszą świętą
w kościele parafialnym. Z racji tego, że burmistrz
Preston był jednym z zaproszonych gości, msza
celebrowana była w języku polskim i angielskim.
Burmistrz Preston był bardzo wzruszony.
Szczególnie podobały mu się stroje krakowskie,
w które ubrane były dzieci z zespołu „Krakowiak”i
członkowie pocztu sztandarowego. Po mszy
wszyscy udali się na plac przykościelny, gdzie
przygotowane były różnego rodzaju atrakcje.
Nie zabrakło „swojskiego jadła”, a także ciast
upieczonych przez rodziców uczniów naszej
szkoły. Była loteria fantowa dla dzieci i dorosłych.
Dzieci mogły bawić się na dmuchanej zjeżdżalni,

oglądać pokaz laserów, malować twarze i brać
udział w konkursach sportowych. Nieco starsze
dzieci mogły postrzelać z łuku i wziąć udział w
turnieju „Jeden z Dziesięciu”. Odbył się również
bieg na milę dla dorosłych, gdzie główną
nagrodą było czesne dla jednego dziecka. W
klubie parafialnym miał miejsce występ zespołu
„Krakowiak” i pokaz judo. W tym samym klubie
zorganizowane zostały wystawy związane z
kulturą, historią i geografią Polski. Nie zabrakło
kącika z dziecięcymi pracami plastycznymi.
Tydzień wcześniej w naszej szkole miała
miejsce akademia związana ze Świętem
Konstytucji 3 Maja, na której gościliśmy
przedstawicieli Urzędu Miasta Preston. Tak wiec
współpraca polsko – angielska działa tu bardzo
prężnie. Oprócz krzewienia polskiej kultury
i tradycji wśród Polonii, staramy się również
zapoznawać rodowitych mieszkańców Wielkiej
Brytanii z naszym dziedzictwem narodowym.
Cieszę się, że mogłam przybliżyć czytelnikom
Gazety Ogrodzienieckiej nasze działania
związane z kontynuowaniem tradycji wśród
najmłodszych przedstawicieli Polonii i ich rodzin.
Agnieszka Żak, Southport - Preston

Spotkanie z historią

Spotkanie z historią – Konstytucja 3 Maja to motto przewodnie wieczornicy
zorganizowanej przez MGOK w Ogrodzieńcu w dniu 30 kwietnia br. Istotę Konstytucji 3
Maja poznaliśmy dzięki prelekcji przygotowanej przez panią Marię Lipkę-Stępniewską z
sekcji historycznej UTW. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie, regulująca
organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Sekcja śpiewacza UTW
przygotowała najpiękniejsze pieśni związane z obchodzonym świętem. Jak się okazało znamy
je prawie wszystkie, bo od wielu lat, niektóre nawet od 150 przekazywane były z pokolenia na
pokolenie, śpiewane na dworach, w domach mieszczańskich i wiejskich chałupach. Repertuar
wybrała pani Henryka Laskowska-Sołtysik, która przybliżyła nam moment powstania pieśni,
jej autorów. Jak się okazało w Ogrodzieńcu wykonywano je już w okresie międzywojennym
przez Koło Gospodyń Wiejskich, wystawiając wodewil „Zabobon czyli cud mniemany”.
Pamiętajmy, że w czasach przedtelewizyjnych, przedinternetowych przekaz w postaci pieśni i
piosenek był najbardziej skuteczny. Wieczór pełen wzruszeń i radości, wprowadził wszystkich
w klimat świąt majowych.

9

MAJ 2019

Wiwat maj!
Trzeci maj!

Serdeczne podziękowania dla

Karolina Matuszewska

Uroczystość przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ogrodzieniec
została połączona z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja oraz Dniem Strażaka
Jednostek OSP z Ogrodzieńca i Podzamcza.
Gospodarzami wydarzenia była Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec i zarazem
Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP
Anna Pilarczyk- Sprycha oraz Zarząd OSP Ogrodzieniec na czele z Prezesem Łukaszem
Marczykiem. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Przemienienia
Pańskiego w Ogrodzieńcu, po której uczestnicy udali się na cmentarz komunalny pod
Pomnik Poległych, gdzie złożono kwiaty. Następnie uformowany został korowód, który
przeszedł na Plac Wolności w Ogrodzieńcu. Warto dodać, że wyjątkowego akcentu całemu
pochodowi nadała bardzo długa 100-metrowa biało-czerwona flaga wspólnie niesiona przez
mieszkańców i zaproszonych gości.
Na Placu Wolności w Ogrodzieńcu nastąpiła kontynuacja części oficjalnej, którą
poprowadził Prezes Zarządu OSP Ogrodzieniec Łukasz Marczyk, a jej najważniejszym
punktem było przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki w
Ogrodzieńcu. To pierwszy średni samochód w gminie Ogrodzieniec. Pojazd został zbudowany
na podwoziu MAN TGM 15.290 przez kielecką firmę MotoTruck. Wóz kosztował 801 960
złotych. Środki na ten cel pochodziły z Gminy Ogrodzieniec (251 960 złotych), Komendy
Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie (250 tys. złotych) oraz Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (300 tys. złotych).
Akt przekazania samochodu wręczyła Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anna
Pilarczyk-Sprycha w obecności Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasza Bednarka.
Strażacy to duma naszego Miasta i Gminy. To osoby, na których zawsze możemy polegać,
gotowe działać w chwilach najcięższej próby, nie tylko podczas pożarów, ale także podczas
innych żywiołów: nawałnic, powodzi i katastrof drogowych. To społecznicy, którzy nie wahają
się stawiać swego życia i zdrowia dla dobra innych, aby nieść skuteczną pomoc bliźnim,
ratować ludzkie życie i mienie. Ten oto samochód ratowniczo- gaśniczy jest niewątpliwym
bodźcem do dalszym działań naszych jednostek – zaznaczyła Burmistrz.
Poświęcenia samochodu dokonał Ksiądz Proboszcz Parafii w Ogrodzieńcu Jacek Furtak.
Z woli ludu strażackiego, tutejszej jednostki OSP nadaję ci imię PAWEŁ, działaj sprawnie,
gaś skutecznie i rozsławiaj imię Ogrodzieńca na całą okolicę - brzmiały słowa wypowiedziane
przez chrzestną samochodu – Panią Marię Milejską. Symbolicznego polania maski
samochodu szampanem dokonał chrzestny pojazdu – Pan Stanisław Orman.
Kulminacją części oficjalnej były przemowy zaproszonych gości oraz odznaczenia
zasłużonych strażaków ochotników. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Województwa Śląskiego nadało Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa dla dh
Michała Mikody, dh Kamila Szymusika, dh Marcina Stanka. Prezydium Zarządu Oddziału
Powiatowego w Zawierciu nadało Odznakę Strażak Wzorowy dla dh Kamila Mosia, dh Rafała
Mosia, dh Patryka Małka, dh Daniela Kozłowskiego oraz dh Michała Kusiaka.
Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa Dla Zbiorowości otrzymali Państwo Marta
i Paweł Kajdan (Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe MARTEX) oraz Pan Adam
Podsiadło (Firma JURA RESCUE TEAM). Części oficjalnej towarzyszyła Orkiestra Dęta
OSP Giebło, natomiast w części artystycznej mogliśmy podziwiać Młodzieżową Orkiestrę
Dętą Ogrodzieniec, Zespół Mażoretek ,,Fantazja”, Zespół Echo, Seniorów z Ogrodzieńca,
Annę Katarzynę Tylmanowską, Andrzeja Kaima, Karola Skórę, Adama Sochackiego. Całość
wydarzenia uświetnił koncert Karola Hadrycha. Podczas wydarzenia każdy mógł skosztować
ciepłego posiłku przygotowanego przez Zamek Sp. z o.o.

Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu, Zamek Sp. z o.o., Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu za organizację Wydarzenia
Orkiestry Dętej OSP Giebło, Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ogrodzieniec, Zespołu
Mażoretek ,,Fantazja”, Zespołu Echo, Seniorzy z Ogrodzieńca, Anny Katarzyny
Tylmanowskiej, Andrzeja Kaima, Karola Skóry i Adama Sochackiego oraz
Karola Hadrycha, których występy artystyczne uświetniły uroczystość
Jednostkom OSP z całego terenu Gminy Ogrodzieniec,
w tym Dziecięcej Drużynie Pożarniczej OSP Gluzów
Panu Henrykowi Karczowi- Komendantowi Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP w Ogrodzieńcu
Panu Witoldowi Gaikowi-Prezesowi Konsorcjum Mięsnego Okrasa Grupa Południe
za wsparcie rzeczowe wydarzenia
Panu Pawłowi Kazirodowi za bezpłatne udostępnienie atrakcji
dla dzieci w formie bryczki
Dziękujemy Mieszkańcom Miasta i Gminy Ogrodzieniec oraz Pracownikom
podległych Gminie Jednostek za wspólny przemarsz i uczestnictwo w obchodach
Prezes Zarządu OSP Ogrodzieniec
Łukasz Marczyk
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Dzień Strażaka
w Kiełkowicach
i Ryczowie-Kolonii
Strażacy Jednostek OSP Kiełkowice, Giebło, Mokrus oraz Gulzów swoje święto obchodzili
28 kwietnia, natomiast Jednostki OSP Ryczów i Ryczów-Kolonia świętowały 2 maja.

Dzień Strażaka w Remizie w Kiełkowicach fot. I. Rajca

Drogie Druhny, Drodzy Druhowie!
Z okazji Dnia Strażaka życzymy Wam satysfakcji z pełnionej misji społecznej,
zawsze udanych akcji i bezpiecznych powrotów do domów. A osobiście dla
każdego z Was Druhowie i Druhny – dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności
i rodzinnego szczęścia opartego na wyrozumiałości członków Waszych rodzin.
Niech Wasz Patron Święty Florian otacza Was nieustanną opieką.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Janoska
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk-Sprycha
Radna Powiatu Zawierciańskiego
Maria Milejska

Dzień Strażaka w Remizie w Ryczowie-Kolonii fot. I. Rajca

10

MAJ 2019

Wiosenne porządki czas - start
Karolina Matuszewska

Wyposażeni w worki na śmieci i chętni do pracy
mieszkańcy Miasta i Gminy Ogrodzieniec wspólnie
wzięli udział w akcji sprzątania świata.
Wszyscy zwracamy szczególną uwagę na czystość na
terenie naszej Gminy wiedząc, że stan najbliższego otoczenia
bezpośrednio świadczy o nas samych – mówi o kulturze,
jaką reprezentujemy. W trosce o estetyczny wygląd naszych
miejscowości oraz zdrowie wszystkich Mieszkańców musimy
pamiętać i edukować innych, że nie wolno nam wyrzucać
śmieci do lasów, przydrożnych rowów, wylewać ścieków na
pola czy spalać odpadów w domowych kotłowniach. Są to
przykłady postępowania nie tylko niezgodnego z prawem
i związanego z sankcjami karnymi, ale także sprzecznego z
podstawowymi zasadami życia w społeczeństwie.
Utrzymanie porządku wymaga zaangażowania nie tylko
władz samorządowych, ale także Mieszkańców. Stąd też
pomysł na zorganizowanie akcji pn. ,,Posprzątajmy razem
naszą Gminę”.
Pomysłodawcą wydarzenia była Burmistrz Miasta i Gminy
Ogrodzieniec Anna Pilarczyk-Sprycha. Sama data 24 kwietnia
nie była przypadkowa. Dwa dni wcześniej obchodziliśmy
Święto Ziemi najważniejsze i najbardziej znane ze wszystkich
świąt ekologicznych
Na prośbę Włodarza Gminy, do udziału w przedsięwzięciu
zaangażowali się zarówno pracownicy Urzędu, jednostek
podległych Gminie, członkowie OSP, uczniowie i grono
pedagogiczne szkół, jak i pozostali Mieszkańcy Miasta i

Gminy Ogrodzieniec na czele z radnymi i sołtysami. W
ramach akcji uczestnicy wydarzenia zorganizowali sprzątanie
własnych posesji oraz ich otoczenia, a w następnej kolejności
miejsc użyteczności publicznej, ulic i poboczy.
Za organizację wydarzenia obok Urzędu, odpowiadał
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu. Do
pomocy w realizacji przedsięwzięcia przyłączył się również
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu, EKOGWAJM Sp. z o.o. oraz Remondis Sp. z o.o. Partnerem akcji
został Poziom 511 Design Hotel & Spa.
Akcja okazała się ,,strzałem w 10”.
Inicjatywa spotkała się z pozytywnym odzewem wśród
licznie zaangażowanych mieszkańców, czego dodatkowym
dowodem jest ogromna liczba zdjęć dokumentujących
przedsięwzięcie.
Z APELEM do Mieszkańców…
Nie ma żadnego logicznego powodu, aby jakiekolwiek
odpady porzucać w miejscach publicznych. Wygodnictwo
oraz brak wyobraźni nie stanowią żadnego usprawiedliwienia.
Wiemy, że troska o środowisko wolne od zanieczyszczeń
to nie tylko szereg przepisów prawa, ale także obowiązek
w stosunku do przyszłych pokoleń. Dbajmy wspólnie o
publiczne place, lasy i wszystkie te miejsca, w których chętnie
spędzamy czas. Nie zatruwajmy środowiska naturalnego –
jeśli nie z obawy przed mandatem, to przez wzgląd na innych.
Wszyscy jesteśmy gospodarzami, a Gmina Ogrodzieniec to
nasze wspólne dobro!

Przypominamy, że nieustannie do Państwa dyspozycji jest
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
zlokalizowany przy ul. Kościuszki 210 ( Remondis Sp. z o.o.)
czynny w każdą sobotę w godz. od 8.00 do 18.00

Więcej zdjęć oraz materiały filmowe dostępne są na
www.ogrodzieniec.pl oraz portalu społecznościowym facebook

Biała Niedziela

W trosce o zdrowie Mieszkańców Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Serdeczne
podziękowania dla
Mieszkańców Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Uczniów i Grona Pedagogicznego Szkół i Przedszkoli
Jednostek OSP
Pracowników Urzędu i innych Jednostek podległych
Gminie Ogrodzieniec
Współorganizatorów Inicjatywy
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu
EKO-GWAJM Sp. z o.o.
Remondis Sp z o.o.
Partnerów Wydarzenia - Poziom 511 Design Hotel & Spa
za udział w akcji pn.

,,Posprzątajmy razem naszą Gminę”
Wierzę, że nasz zapał nie tylko nie wygaśnie,
ale jeszcze się powiększy i pociągnie innych do działania!
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

2 czerwca 2019r. / godz. od 8.00 do 12.00
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Ogrodzieńcu
Plac Wolności 23
W ofercie:
-bezpłatna konsultacja lekarza POZ
-USG piersi
- oznaczenie poziomu bilirubiny, Aspat, Alat, GGTP, cholesterol,
trójglicerydy we krwi,
- pomiar ciśnienia tętniczego, EKG,
- badanie słuchu,
- pomiar wagi, wzrostu – obliczenie wskaźnika BMI.

Prosimy przychodzić na czczo!

Zadbajmy o swoje zdrowie i skorzystajmy z bezpłatnych badań!
Zapobiegajmy - nie czekajmy!

Serdecznie zapraszam!

W imieniu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Przewodnicząca Małgorzata Janoska
Sołtysi

Anna Pilarczyk- Sprycha
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

11

MAJ 2019
INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KATOWICACH III
z dnia 16 kwietnia 2019 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Katowicach III przekazuje informację o
numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Mieszkanie PLUS w Ogrodzieńcu – przyjdź i wypełnij ankietę!
Do 10 czerwca Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec przyjmuje ankiety od osób
zainteresowanych skorzystaniem z programu rządowego MIESZKANIE PLUS. Preferencje i
oczekiwania mieszkańców wyznaczą dalsze kierunki działania Gminy i ostatecznie wpłyną na
decyzję czy przy ulicy Słowackiego w Ogrodzieńcu powstanie nowy budynek.
Do Państwa dyspozycji jest prezentacja z pierwszego spotkania informacyjno- roboczego
dostępna na stronie internetowej www.ogrodzieniec.pl
Ankietę można pobrać w formie papierowej w Kancelarii Urzędu- pokój nr 17 bądź w
wersji pdf na stronie Urzędu.
W sprawie uzyskania szczegółowych informacji dotyczących realizacji programu
w Gminie Ogrodzieniec prosimy o kontakt e-mail z Panią Leną Wardengą:
l.wardenga@ogrodzieniec.pl
Więcej na temat programu: www.mieszkanieplus.org.pl

WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE UMÓW NA DOFINANSOWANIE
WYMIANY AZBESTOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r.
od godz. 700 do godz. 2100.

Szanowni Mieszkańcy,
każdy z mieszkańców, który otrzymał umowę dot. udziału w projekcie „Kompleksowe
unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych
na terenie Gminy Ogrodzieniec” proszony jest o zwrot podpisanych umów do Urzędu
Miasta i Gminy (pok. 35) w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2019r.
Nie złożenie umów w tym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie
i wykreśleniem mieszkańca z listy uczestników.

OGŁOSZENIE PŁATNE

Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Ogrodzieńcu!
Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu uprzejmie informuje, że nastąpiła zmiana siedziby
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Ogrodzieńcu.
W poprzednich latach mieściła się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu
Plac Wolności 24 . Obecnie jej siedzibę będzie stanowić Biuro Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu – Sala Narad, Plac Wolności 42, 42-440 Ogrodzieniec.
Zmiana lokalizacji wynika z modernizacji budynku
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Ogrodzieńcu

Ogrodzieniecka kolorystka

Alicja Kmita-Żak

Panią Marię J. Kardynał poznałam
na UTW. Bywam w jej domu i nie
raz widzę rozpoczęte płótno, całe
akrylami nałożone. Od dwunastu
lat jej wrodzony talent nieustannie
rozwija się i wzbogaca artystycznie. W
pracach naszej artystki widoczne są
wpływy różnych stylów – ujawnił to 12
kwietnia br. Wernisaż w Galerii Zawarte
– ponadto intuicję, niesamowitą
wrażliwość i uczuciowość. Nie potrzeba
aż tak głębokiej wiedzy o sztuce,
by dostrzec, że Pani Maria posiada
zdolność
przeobrażania
realiów

codzienności w cudowną opowieść
o barwach kwiatów i o naturze świata
przestylizowanej w duchu czysto
malarskiego i abstrakcyjnego efektu.
Jej kwiaty są dotykalne, kuszą wonią i
zadziwiają świeżością kolorów. Zimowy
pejzaż urzeka miękkością, elegancją,
dla mnie liryzmem. Pani Maria
instynktownie wyczuwa, iż kolor wyraża
emocje, stan wewnętrzny odbiorcy,
że pobudza wyobraźnię. W dziełach
abstrakcyjnych, igrając kolorem,
umiejętnie zapobiega monotonii,
łącząc świeżość spojrzenia z fakturą i

pociągnięciem pędzla. Dając ujście
wyobraźni, odkrywamy tajemniczość
natury, jej dynamiczność, bądź trzewia
czegoś znanego: korzenia drzewa a może wybuch lawy, tkanki, cząstki
galaktyki, ogniska w jaskini... Ciekawią
również jej mandale, inspirowane
mistycznymi
rysunkami,
które
pierwotnie wykonywano w Indiach.
Dwanaście lat twórczej pracy
i 80 prac. A wszystko zaczęło się
12 listopada 2006 roku – data na
pierwszym obrazku z niebieskimi
kwiatuszkami.
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Przedszkolaki w Urzędzie
Karolina Matuszewska

Za nami wizyta wyjątkowych Gości. Przedszkolaki z grupy „Biedronki” i „Słoneczka” z
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu spotkały się z Burmistrzem Miasta i Gminy
Ogrodzieniec Anną Pilarczyk-Sprychą. Spotkanie było okazją do zaznajomienia się z pracą
Burmistrza, w tym do zadawania pytań. Przedszkolaki, poza Gabinetem Włodarza Gminy,
odwiedziły również Salę Ślubów oraz Salę Narad Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu.

26 maja

Dzień Matki

Wszystkim Mamom – Mieszkankom
Miasta i Gminy Ogrodzieniec
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości
i wytrwałości w osiąganiu celów.
Dziękujemy za troskę, ciepło i mądrość,
które każdego dnia przekazujecie swoim dzieciom.
Dziękujemy za miłość i poświęcenie, wychowanie młodego
pokolenia w duchu najważniejszych wartości.
Życzymy, abyście zawsze były doceniane, a miłość, którą obdarzacie bliskich wracała do Was ze zdwojoną siłą!
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Janoska
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk-Sprycha
Radna Powiatu Zawierciańskiego
Maria Milejska

UDO

Uniwersytet Dziecięcy Ogrodzieniec

News
Jak rozmawiać trzeba z psem

Anna Mikołajczyk – magister fizjoterapii, trener psów, dogoterapeutka
i zoofizjoterapeutka odwiedziła najmłodszych studentów UDO - 13 kwietnia
2019r. Razem z czworonożnym przyjacielem prowadziła zajęcia edukacyjne. Pani
Ania opowiedziała dzieciom o tym, jak rozmawiać trzeba z psem. W jaki sposób
komunikują się z nami psy? Co mogą nam przekazać swoim zachowaniem?
Jak rozpoznać, czy nasz pupil jest w nastroju do zabawy, a kiedy lepiej go zostawić
w spokoju? W jaki sposób rozpoznać intencje obcego psa i zachować się wobec
niego bezpiecznie?
Beata Stypa -Rus
Koordynator UDO
8.06.2019r. (sobota) – zakończenie V Roku UDO w Ogrodzieńcu

UTW

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Misja Start’up.
Lecimy na Marsa!
Żyjemy w świecie coraz bardziej
zmechanizowanym i skomputeryzowanym,
w którym wymiana informacji jest szybka i
sprawna - bardzo popularne są zwłaszcza
wszelkie technologie internetowe. W
świat nowoczesnych technologii przeniósł
Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Ogrodzieńcu mgr Dominik Penar.
23.05.2019r - wykład pt: Tajniki flebologii.
Nowoczesne leczenie chorób żył – wykład
poprowadzi dr n. med. Łukasz Szczygieł
31.05.2019r. – Zapraszamy na KAWIARENKE
PODRÓŻNIKA godz.16.30 – Sala Narad Rady
Miejskiej w Ogrodzieńcu
13.06.2019r- ZAKOŃCZENIE VII Roku
Akademickiego UTW w Ogrodzieńcu,
godz.16.30 sala narad Rady Miejskiej w
Ogrodzieńcu
Beata Stypa - Rus
Koordynator UTW Ogrodzieniec

Święto Matki
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Spośród najładniejszych, dzionków kalendarza,
Wyjątkowo cudowny, jeden raz się zdarza.
W odróżnieniu od innych, świątecznych dni w roku
Właśnie ten nadaje, wiośnie część uroku.
Bo cóż więcej są warte, ogrodowe kwiatki
Od jednej na świecie, miłości Matki.
Bo miłość do Matki, to coś niepojęte
Jest jak wspaniałości, wszystkie razem wzięte.

Kochać Matkę najdłużej to przecież mieć farta,
Widzieć Matkę szczęśliwą - Ona tego warta.
Bo jest najpiękniejszą, miłość od stuleci
Kochać Matkę jak Ona, kocha swoje dzieci.
Póki czas docenić , matczyne zasługi
I czasem pokochać , może po raz drugi.
Bo przecież to proste, sami o tym wiecie.
Bo gdyby nie Matka - któż byłby na świecie.
Ogrodzieniec. Marzec 2019r.
Marian Witczak
Słuchacz UTW w Ogrodzieńcu.

