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Pożegnaliśmy Druha,
Ratownika, Kolegę, Przyjaciela...
śp. Michała Mikodę, Mieszkańca
Gminy Ogrodzieniec.
Cześć jego pamięci!
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MIESIĘCZNIK RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU

UKAZUJE SIĘ NA TERENIE MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC OD 1990 ROKU

66 tys. zł dofinansowania
na zakup strojów dla
Zespołu MALWINKI!
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Kolejne wysokie
dofinansowanie na
inwestycje w Gminie!
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Nie zwalniamy tempa
Z Anną Pilarczyk, burmistrzem Ogrodzieńca rozmawia Joanna Piwowarczyk
- Ile zatem udało się pozyskać pieniędzy z zewnątrz?

OKIEM BURMISTRZA
Anna Pilarczyk
Ponad 26 mln złotych w ciągu 2 lat
– tyle udało się pozyskać z zewnątrz
Gminie Ogrodzieniec na inwestycje
poprawiające komfort życia mieszkańców. Licznik dotacji bynajmniej
nie zatrzymał się na tej kwocie.
Wkrótce Ogrodzieniec otrzyma
kolejne wsparcie.
O
wyzwaniach
inwestycyjnych
rozmawiamy z Anną Pilarczyk,
burmistrzem Ogrodzieńca.
- Kwota pozyskanych pieniędzy
robi wrażenie. Odkryła Pani tajemny klucz do pozyskiwania środków
z zewnątrz?
Odpowiem przysłowiem: bez pracy nie ma kołaczy. Tym kluczem jest
ciężka praca i determinacja całego
ogrodzienieckiego samorządu, z
którym każdego dnia działamy na
rzecz mieszkańców. Duże miasta
dysponują ogromnymi budżetami
na inwestycje. Mniejsze gminy, takie jak nasza, muszą zakasać rękawy
i walczyć o każdą złotówkę. Śledzimy
wszystkie ogłaszane programy, z
których można otrzymać dotacje.
To szukanie pieniędzy jest chyba
najtrudniejsze w procesie inwestycyjnym. Gdy jest montaż finansowy,
reszta staje się nieco prostsza. Mówię
nieco, bo każda inwestycja to jednak
duże wyzwanie organizacyjne.
1,5m

Od listopada 2018 r. do teraz wprowadziliśmy do budżetu gminy aż 26
mln zł. W tej sumie nie ma pieniędzy
na inwestycje, które pozyskały samodzielnie MGOKiS i Spółka Zamek.
Nie ujęłam też pieniędzy, które już wiemy, że dostaniemy, ale jeszcze oficjalnej informacji nie ma. To środki m.in.
z Funduszu Dróg Samorządowych i
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota zatem będzie dużo
wyższa.
- Co jest obecnie na liście kluczowych
inwestycji w gminie?
Niebawem rusza termomodernizacja w tzw. trójbudynku przy Placu Wolności. Obiekt jest siedzibą
najważniejszych instytucji w naszej
gminie. Tu mieści się oddział Poczty
Polskiej, Bank PKO BP, Ośrodek Pomocy Społecznej, Komisariat Policji,
Związek Gmin Jurajskich, Biblioteka
Gminna, Biuro Rady Miejskiej, Sala
Ślubów oraz Przedsiębiorstwo Komunalne. Na czas remontu domu kultury
tu przenieśli się też jego pracownicy. Remont polegać będzie na kompleksowym ociepleniu obiektu. Duży
remont przejdzie dach, gdzie trzeba
wymienić konstrukcję, zrobić obróbki blacharskie i wymienić wszystkie
rynny. Wymienione zostaną okna i
drzwi. Zmodernizowane zostanie
ogrzewanie, w którym źródłem ciepła
będzie gaz. Budynek zostanie też
nowocześnie podświetlony. Wykonawcą remontu jest firma „SKABE”
z Parzymiechów, która już rozpoczęła
prace. Ich zakończenie planowane
jest w IV kwartale roku. Zgodnie z
harmonogramem przebiega przebudowa
pomieszczeń
budynku
MGOKiS. Klub Senior+ jest już ukończony i wyposażony. Tylko sytuacja epidemiczna sprawia, że obiekt na swoich

podopiecznych musi jeszcze trochę
poczekać. Ta sama sytuacja jest z utworzonym Domem Senior+ w Mokrusie, gdzie wykonano przebudowę
pomieszczeń przyziemia w budynku
remizo-świetlicy w Mokrusie. Jak tylko złagodzone zostaną obostrzenia
placówki otworzą się na mieszkańców.
- Termomodernizację przechodzi
też budynek remizo-świetlicy w
Ogrodzieńcu. Ostatnio jednak można odnieść wrażenie, że prace nieco
zwolniły?
Zeszłoroczna, ciepła zima umożliwiała prowadzenie prac remontowych praktycznie przez cały okres.
Zima 2020/21 już taka łaskawa nie
była. Niektórych prac w niskich temperaturach po prostu prowadzić nie
można, bo wpłynęłoby to na jakość
wykonania. Ponadto, również sytuacja pandemiczna wciąż wpływa na
tempo prac. Kwarantanny pracowików wykonawców czy też dostawców materiałów, nie ułatwiają prowadzenia inwestycji. Planowany termin zakończenia prac termomodernizacyjnych to połowa maja br.
- Wielu starszych i schorowanych
mieszkańców załatwiając sprawy w
Urzędzie Miasta i Gminy skarży się
na brak windy...
To duży problem, ale mam dla wszystkich naszych mieszkańców dobrą wiadomość. Już wkrótce Urząd będzie
przyjazny dla wszystkich - a nie tylko dla zdrowych i sprawnych mieszkańców. Gmina przystąpiła do realizacji zadania pod nazwą „Urząd
Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu bez
barier”. Dzięki temu w ciągu najbliższych 3 miesięcy uruchomimy od
strony zachodniej zewnętrzną windę.
Zakup i montaż urządzenia możliwy
jest dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
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Ale to nie wszystko, bo także:
• zakończyły się prace przy przebudowie ul. Szkolnej,
Mostowej i Kopernika;
• trwa podpisywanie umów z mieszkańcami na wykonywanie
instalacji fotowoltaicznych;
•

oczekujemy na podpisanie umowy z Urzędem
Marszałkowskim na przebudowę ulicy Słowackiego w
Ogrodzieńcu;

• czekamy na rozstrzygnięcie złożonego wniosku na
budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych od
cmentarza w Ogrodzieńcu do drogi do Podzamcza;
• trwa projektowanie przebudowy dróg gminnych w
Ogrodzieńcu ul. Krótkiej, Placu Wolności i ul. Nowy
Świat;
•

ogłosiliśmy przetargi na wyłonienie wykonawcy
dokumentacji projektowej na przebudowę ul.
Paderewskiego, Szerokiej, Krasickiego i Narutowicza;
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• ogłosiliśmy przetarg na: przebudowę brodzika w
Ośrodku „Krępa” w Ogrodzieńcu, budowę budynku
mieszkalnego w Ogrodzieńcu;
• wkrótce ogłaszamy przetarg na przebudowę ul.
Pagórkowej w Ryczowie.
Stawiamy na czystą energię! 380.786,26 zł będzie kosztował
zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych:
• na dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu
• na dachu budynku dawnej szkoły w Cementowni i hali
sportowej
• na działce przy ujęciu wody w Ogrodzieńcu
Kwota dofinansowania z Europejskiego Fundusz Rozwoju
Regionalnego to aż 323.668,32 zł!
To wszystko pokazuje, że w 2021 rok weszliśmy z mocnym
przytupem inwestycyjnym. Inwestycje zmieniają nasze
otoczenie. Te zmiany są po to, by mieszkańcom Ogrodzieńca żyło
się coraz lepiej.

Trójbudynek w nowej odsłonie
obecnie

w planach

1,5m
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W TROSCE O ŚRODOWISKO I WASZE DOMY
GMINA ZWIĘKSZYŁA BUDŻET NA WALKĘ ZE SMOGIEM!
Jak walczyliśmy ze SMOGIEM przez ostatnie lata?
PO PIERWSZE DOTACJA GMINNA!
Gmina Ogrodzieniec w walce ze smogiem powstającym w powietrzu z kotłów centralnego ogrzewania (kopciuchów),
udziela dotacji z budżetu Gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Ogrodzieniec.
Wykres 1. Dotacja z budżetu Gminy na walkę ze smogiem w latach 2017-2021

WAŻNE: Ostateczny termin składania wniosków o
wymianę pieca upływa 30 czerwca każdego roku!
W budżecie Gminy na rok 2021 jest przeznaczone
120.000,00 zł na realizację zadania. W stosunku do
2018 r. zwiększyliśmy budżet o 300%, a wszystko dzięki decyzji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu.
DZIĘKUJEMY!
WFOŚiGW również pomaga, a Gmina pośredniczy
w kontakcie…
Ponadto Gmina Ogrodzieniec w porozumieniu
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach realizuje program
,,Czyste Powietrze”, którego celem jest obsługa
Wnioskodawców w procesie składania wniosków i
uzyskania dofinansowania.
Powyższe dofinansowania można łączyć jeżeli suma
dotacji nie przekroczy 100% kosztów przedsięwzięcia
na wymianę źródła ciepła.

1,5m

Do WFOŚiGW w Katowicach za pośrednictwem Urzędu Gminy złożono:
-w roku 2019 -16 wniosków
-w roku 2020 - 41 wniosków
-do 26 marca 2021- 17 wniosków
Dzięki wymianie starych kopciuchów, oprócz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, pyłu PM10 zawartego w powietrzu zmniejszamy również ilość produkowanego popiołu. TO MNIEJ ODPADÓW DLA
GMINY!
Informujemy, że do 30.06.2021 r. przyjmowane będą
wnioski o dofinansowanie z budżetu Gminy.
Telefon do WFOŚiGW w Katowicach:
32 60 32 200
Telefon do UMiG w Ogrodzieńcu
Referat Ochrony Środowiska: 32 67 09 720
Na okoliczność załatwienia wszelkich spraw urzędowych w czasie trwającej pandemii (covid-19)
prosimy o kontakt telefoniczny celem ustalenia
terminu wizyty w tutejszym Urzędzie.
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Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na stałym
poziomie, a wszystko dzięki ostatnim decyzjom!
Od 1 kwietnia PODWYKONAWCĄ Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zawierciu w obsłudze naszej Gminy nie będzie
już firma Remondis-tylko gminna spółka Przedsiębiorstwo Komunalne w Ogrodzieńcu Sp. z o.o.
Radni Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza przekazali uchwałą 300 000,00 zł na zwiększenie kapitału zakładowego
naszej spółki. Finalnie środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup dwóch śmieciarek.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY NASZYM REPREZENTANTOM
ZA PODJĘCIE TAK SŁUSZNEJ DECYZJI!

Niniejszym hasłem
promujemy nie tylko ochronę
środowiska w naszej Gminie,
ale i ostatnie zmiany…
Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o. w Ogrodzieńcu uruchomiło nową stronę internetową pod adresem
www.pkogrodzieniec.pl. Na stronie internetowej Spółki zamieszczona zostanie aplikacja „Harmonogram wywozu odpadów”, w której po wpisaniu miejscowości, ulicy oraz numeru
domu będzie można wygenerować harmonogram wywozu odpadów dla danej posesji oraz pobrać wersję do wydruku. Spółka uruchomiła także zakładkę do zgłaszania stanu wodomierza
za pośrednictwem strony internetowej Spółki.
Zachęcamy Państwa do korzystania z obu nowych aplikacji.

1,5m
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SENIORZY

Seniorzy z gminy Ogrodzieniec

Mieszkańcy gminy Ogrodzieniec - Zenobia
Bednarz i Tadeusz Drążek nominowani w
konkursie Wojewody Śląskiego do tytułu
„Aktywna Seniorka, Aktywny Senior 2020”
za pełną pasji działalność na rzecz środowiska osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej. Zgłoszenia wraz z opisem sylwetek naszych seniorów dokonał
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Ogrodzieńcu.
Serdecznie gratulujemy!
Rozmowa z Zenobią Bednarz
– rodowitą ogrodzienianką,
osobą pełną pasji i energii,
zaangażowaną w sprawy seniorów, podchodzącą do życia z dystansem i uśmiechem.
Na co dzień przewodniczy
ogrodzienieckiemu kołu Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów i jest
szefową Zespołu Seniorzy z
Ogrodzieńca.
Emeryci potrzebują spotkań, wzajemnych relacji. Jak wpływa na nich
obecna sytuacja epidemiczna?
Brakuje nam spotkań z naszymi rówieśnikami, tęsknimy za koleżankami i kolegami z zespołu i związku
emerytów. Ze względu na sytuację
epidemiczną musieliśmy ograniczyć
kontakty i zastosować się do zaleceń
sanitarnych. Jest to bardzo trudny
czas dla nas – seniorów. Na razie nie
spotykamy się, czekamy na taką możliwość.
W minionym roku zespół Seniorzy
z Ogrodzieńca obchodził 20-lecie
istnienia. Proszę podać receptę na
tak długi staż.
Darzymy się wzajemnym zaufaniem,
wspieramy się w trudnych chwilach,
pomagamy sobie jak tylko możemy.
Lubimy być ze sobą, dlatego przed
pandemią organizowaliśmy często
spotkania z różnych okazji. Były to nie
tylko próby zespołu, ale także spo1,5m

tkania rekreacyjne, wyjazdy na ciepłe
źródła, zabawy z okazji Dnia Seniora,
itp.
Za czym tęskni dzisiejszy Senior od
dziecka wychowany w Ogrodzieńcu?
Za czasów mojej młodości w Ogrodzieńcu bardzo popularne były spotkania w Lasku, gdzie całymi rodzinami szliśmy posiedzieć na kocyku i
pobawić się przy muzyce. Były szumne odpusty z karuzelami, na które ludzie czekali cały rok.
Dom Kultury jest w trakcie generalnego remontu, dzięki czemu po
30 latach oddana zostanie do użytku sala kinowa. Czy pamięta pani
kino w Ogrodzieńcu?
Bardzo dobrze pamiętam kino w
Domu Kultury, które było również
salą widowiskową, gdzie odbywały

się występy artystyczne, przyjeżdżały
kabarety ze znanymi artystami. Sala
ta służyła także nam mieszkańcom do
organizacji różnych wydarzeń. Będąc
w komitecie rodzicielskim, gdy moja
starsza córka uczęszczała do przedszkola, organizowaliśmy tu zabawy
dla dzieci. Brakuje nam takiego miejsca.
Jaki repertuar dominuje w waszej
działalności, którym rozsławiacie
gminę Ogrodzieniec?
Wyjeżdżamy na przeglądy emeryckie
w całym województwie. Byliśmy także na festiwalu seniorów w Międzyzdrojach oraz na festiwalu dni kultury
polskiej w Bogacs i Mezokovesd na
Węgrzech. Rozsławiamy naszą gminę
nie tylko w kraju ale także za granicą.
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Repertuar mamy urozmaicony i odpowiedni na każdą okazję – od piosenek biesiadnych po pieśni patriotyczne. Śpiewamy także wszystkie znane
piosenki z naszych młodych lat.
Jak układa się współpraca z innymi
organizacjami?
Ogrodzienieckie koło PZEIiR współpracuje z oddziałem Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Zawierciu, którego

przewodniczącą jest Janina Krasoń
oraz Oddziałem Okręgowym PZERiI
w Katowicach, któremu przewodniczy Marian Mucik. Organizujemy zebrania i wspólne spotkania, podczas
których wymieniamy się doświadczeniami.
Zenobia Bednarz - matka dwóch
córek, babcia siedmiorga wnucząt, prababcia trójki prawnucząt. Kiedyś aktywna zawodowo
(36 lat pracy jako mistrz i kierow-
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nik działu chałupniczego Domu
Mody Elegancja w Zawierciu) i
społecznie (członek rady rodziców od przedszkola po szkołę
średnią swoich dzieci). Od kilku
dziesiątek lat związana ze środowiskiem seniorów i zaangażowana w życie społeczne Gminy
Ogrodzieniec. Seniorka niestereotypowa i nieszablonowa, ciesząca się uznaniem i szacunkiem
w społeczeństwie.

Rozmowa
z Tadeuszem Drążkiem
Joanna Piwowarczyk
Tadeusz Drążek - od urodzenia
mieszka w Kiełkowicach. Znany jako
działacz społeczno-gospodarczy, który wraz z żoną Jadwigą udziela się w
lokalnym środowisku. Prezes Stowarzyszenia Retro, działającego przy
MGOKiS w Ogrodzieńcu.
Czy zastanawiał się Pan, co chciałby
robić jako senior na emeryturze?
Czy miał Pan jakieś plany, marzenia
odkładane na ten czas?
Działalność społeczna jest mi znana
od lat. Od dawna działałem w organizacjach pozarządowych. Nigdy się nie
zastanawiałem co będę robić jako senior na emeryturze. Ciągle obracam
się w różnych kręgach i ciągle gdzieś
mnie potrzebują – postrzegają jako
społecznika.
Kiełkowice to Pana rodzinna miejscowość – tu mieszka Pan z żoną, tu
wychowały się Pana dzieci – córka
i syn, którzy założyli swoje rodziny. Proszę przybliżyć Czytelnikom
swoją postać, jako mieszkańca Kiełkowic.
Chciałbym wspomnieć o powstaniu
kaplicy w Kiełkowicach, która zrodziła
się z inicjatywy byłego proboszcza naszej parafii Giebło ks. Zdzisława Wójcik podczas uroczystości poświęcenia pól. Kaplicę wybudowaliśmy po
części z moich autorskich projektów
uzgodnionych z inżynierem nadzorującym
budowę, księdzem proboszczem oraz księdzem dziekanem.
Nadmienię, że w czasie kiedy planowaliśmy tę inwestycję nie wydawano pozwoleń na budowę obiektów
sakralnych, dlatego ubiegaliśmy się
o budowę sali gimnastycznej i takie

otrzymaliśmy. W efekcie powstała kaplica. Uchroniło nas to, że w między
czasie został podpisany Konkordat
pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską, kiedy Papieżem był Jan Paweł
II. Z grupy inicjatywnej utworzył się
komitet budowy kaplicy, której przewodniczył mój brat Jerzy Drążek. Ja
również w niej byłem oraz ks. proboszcz Zdzisław Wójcik, inż. Stanisław
Gód, inż. Józef Brzozowski, Stanisław
Kaziród, który był głównym wodzem
tej budowy, Władysław Wójcik jako
skarbnik budowy.
Kaplica została wybudowana przez
mieszkańców w czynie społecznym, a
fundusze pochodziły z darowizn. Moimi projektami były: konstrukcja dachowa, konstrukcja wieży, projekt prezbiterium, projekt ołtarzy bocznych
i konfesjonałów na kształt symbolu
rozwartych rąk Chrystusa. Wykonaniem elementów stalowych dachu i
wieży zajęła się moja firma wraz z pokryciem dachowym blachą cynkową.
Elementy stalowe oraz blacha cynkowa i wykonawstwo zostało sfinansowane w całości przeze mnie oraz okna
aluminiowe wraz ze szkłem. Każdy
dołożył swoją cegiełkę i w ten sposób

powstała kaplica. Poświęcenie kaplicy
odbyło się 14 kwietnia 1996 roku, a
konsekracja nastąpiła 5 października 2008 roku.
Był pan samorządowcem. Przypomnijmy, że w latach 1990 – 1994
pełnił Pan funkcję radnego Rady
Miejskiej w Ogrodzieńcu. Co wspomina Pan z tamtych czasów?
Z ramienia Rady Miejskiej zostałem
delegatem Sejmiku Samorządu Województwa Śląskiego. Pracowałem
tam w dwóch komisjach - Ochrony
Środowiska i Ekologii i Komisji ds.
Rolnictwa. Razem z panem Adamem
Gielarowskim pozyskaliśmy wtedy
pieniądze na gazyfikację w Ogrodzieńcu i w ościennych miejscowościach, m.in. Kiełkowicach i Gieble.
Udało się wtedy pozyskać fundusze
na dwie studnie – w Ryczowie Kolonii
i Kiełkowicach, na transformatory wysokiego napięcia w Kiełkowicach (od
strony Karlina), w Ryczowie Kolonii
oraz w Cementowni „Wiek”. Ponadto otrzymaliśmy dofinansowanie na
część filtrów na kominach w ówczesnym zakładzie Cementownia „Wiek”
oraz na telefonię Kiełkowic, Giebła
1,5m
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Kolonii. W Sejmiku nawiązaliśmy także kontakt z gminą partnerską Bogacs
na Węgrzech. W naszej gminie zorganizowaliśmy zbiórkę sprzętu rolniczego dla biednych gmin podkarpackich
w Rumunii.
Jest Pan członkiem zespołu Echo.
Występuje Pan także w męskiej
grupie „Old Boys”, która ostatnio
często gości na internetowych forach – MGOKiS i Gminy Ogrodzieniec. Skąd takie zainteresowania?
Jako młody człowiek należałem do
ogniska muzycznego w Zawierciu,
gdzie uczyłem się grać na klarnecie.
Znalazłem się wtedy w grupie czterech chłopców zakwalifikowanych do
Zespołu „Śląsk” w Koszęcinie. Jednak
ze względów rodzinnych i zdrowotnych nie skorzystałem z tej okazji, by
wstąpić w szeregi tego znakomitego
zespołu, ale zostały przyjaźnie z tamtego okresu. Do dziś przyjaźnimy się
z dyrektorem naczelnym oraz dyrektorem artystycznym. Przez dwa lata grałem na klarnecie w Orkiestrze Odlewni Żeliwa Ciągłego w Zawierciu pod
batutą kapelmistrza Stanisława Guda.
Od 2015 roku jestem w zespole Echo i
tu realizuję swoje muzyczne pasje.
Jest pan prezesem Stowarzyszenia
Retro, co u Was słychać?

Jesteśmy
niedawno
zawiązanym
Stowarzyszeniem Zwykłym RETRO
z siedzibą w Ogrodzieńcu. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, zrzeszającą członków zespołu ECHO, działającą na podstawie
regulaminu. Celem Stowarzyszenia
jest aktywizacja lokalnego społeczeństwa do udziału w życiu kulturalnym, rozwijanie kultury muzycznej,
literackiej i sztuki. Promocja miasta
i gminy oraz lokalnego środowiska
artystycznego, wspieranie instytucji
kultury, współpraca z organizacjami
pozarządowymi i samorządowymi.
Występy artystyczne w plenerze dla
mieszkańców, współpraca z zespołami artystycznymi i śpiewaczymi.
Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek  członkowskich, darowizn, dotacji
i subwencji oraz sponsorujących firm
działających na terenie gminy i nie
tylko. Z otrzymanych grantów z LGD
Perła JURY uszyliśmy dla członków
zespołu ECHO należących do Stowarzyszenia Retro garnitury - smokingi
dla mężczyzn w roku 2019 i suknie
dla pań w 2020 roku. Otrzymaliśmy
również zakupioną przez LGD PERŁA JURY nagrywarkę, która jest nam
przydatna podczas koncertów do na-

Gonitwa Jurajskiego Zająca
pod patronatem honorowym Burmistrza
Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Takie inicjatywy nie zdarzają się często. Dzięki Stowarzyszeniu Armia Jurajskich
Serc, uśmiech zagościł na twarzach najmłodszych mieszkańców powiatu zawierciańskiego - w tym mieszkańców naszej Gminy. Mogliśmy obserwować piękny korowód zmotoryzowanego Zajączka Wielkanocnego wraz z pomocnikami
przemieszczających się ulicami naszej Gminy i powiatu. Każde dziecko machające do Zajączka, otrzymało symboliczny podarunek. Wydarzeniu partnerowali
m.in. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu oraz Zamek Sp.
z o.o. Ze względów epidemicznych przedsięwzięcie przybrało inną formę niż
planowano. Finalny efekt osiągnięto - radość najmłodszych, a to najpiękniejsze
,,dziękuję” dla organizatorów.

1,5m

grywania. Jako Przedstawiciel Stowarzyszenia RETRO serdecznie dziękuję
wszystkim sponsorom i darczyńcom za
wszelkiego rodzaju wsparcie i przekazane darowizny.
Tadeusz Drążek – Pracował 10 lat
w Zakładach Napraw Samochodowych w Zawierciu, skąd w 1978
roku został przeniesiony do GS
Kromołów, gdzie przez 5 lat był
kierownikiem wytwórni wód gazowych. Następnie przez 4 lata pracował jako wiceprezes ds. handlu
w GS Zawiercie. Stamtąd przeszedł
na własną działalność gospodarczą,
prowadząc warsztat samochodowy
na licencji Fiata. Od 2002 do 2013
roku pracował jako prezes AG Inwest w Mikołowie. Obecnie emeryt, ale cały czas aktywny zawodowo. Obecnie pełni funkcję prezesa
Fundacji Grupa Współpracy Regionalnej i Międzynarodowej „Silesia”,
która kojarzy polskie firmy z zagranicznymi
oraz europejskie z
firmami Dalekiego Wschodu. Jest
członkiem korporacji ASA, która finansuje zadania inwestycyjne firm
prywatnych i samorządowych.
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66 tys. zł dofinansowania na zakup
strojów dla Zespołu MALWINKI!

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło wyniki konkursu EtnoPolska
2021. Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w
Ogrodzieńcu zostaną zakupione
nowe stroje dla członkiń i członków
Zespołu Malwinki- grupy taneczno-śpiewaczej, prezentującej tradycje
i zwyczaje ludowe w naszej Gminie.
Tytuł zwycięskiego projektu brzmi:
„Ożywienie jurajskiej ludowości w
Gminie Ogrodzieniec”. Zadanie zostanie realizowane w ścisłej współpracy ze Szkołą Podstawową w Gieble i jego łączna wartość wyniesie
blisko 70 tys. zł (66 tys. zł- dofinansowanie, 3,5 tys. zł wkład własny do
projektu).

Dzień Kobiet online
Dzień Kobiet w Domu Kultury ze względu na sytuację epidemiologiczną przygotowaliśmy online.
W części artystycznej, która emitowana była w mediach społecznościowych wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra
Dęta, Zespół Old Boys, kapelmistrz Karol Skóra, Andrzej Kaim, instruktor śpiewu M-GOKiS.
Do życzeń dołączyły władze samorządowe - Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anna Pilarczyk wraz
z radnymi oraz komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Ogrodzieńcu.

1,5m

10

gazeta
OGRODZIENIECKA
KULTURA

Wirtualny Jarmark Wielkanocny
Ogrodzieniec 2021

Koronawirus po raz kolejny uniemożliwił nam zorganizowanie lubianego przez
Was Jarmarku. Nie poddajemy się i mając w pamięci sukces Wirtualnego Jarmarku Bożonarodzeniowego przygotowaliśmy Jarmark Wielkanocny w tej samej
konwencji. W wydarzeniu udział wzięli wystawcy, którzy zaprezentowali m.in. rękodzieło, dekoracje świąteczne, biżuterię czy wyroby drewniane. Lista wystawców
wraz z opisem i galerią ich wyrobów znalazła się na stronie www.mgokis.ogrodzieniec.pl, www.ogrodzieniec.pl oraz portalu społecznościowym facebook Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu oraz Gminy Ogrodzieniec.
Prezentacje wystawców pojawiały się od 20 marca do 3 kwietnia. Dzięki temu
mieszkańcy mogli obejrzeć asortyment i otrzymali dane kontaktowe wystawców.

KRAKOWIACY,
LACHY,
GÓRALE

Uniwersytet Małego
Przedsiębiorcy czas start!
Beata Stypa-Rus
Iwona Rajca
Testem ekonomicznym rozpoczęła
się realizacja jednego z najbardziej
wyczekiwanych projektów dedykowanych najmłodszym mieszkańcom
Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Uniwersytet Małego Przedsiębiorcy, bo
o nim mowa to zalążek współpracy z
Narodowym Bankiem Polskim realizowany w ścisłej współpracy z Fundacją
Europa House. W działaniach rekrutacyjnych uczestniczyli - obok uczniów
- pracownicy merytoryczni Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Ogrodzieńcu oraz grono pedago-

1,5m

giczne gminnych jednostek oświatowych. Dzieci w wieku od 7 do 11 lat
z ogromnym zaangażowaniem odpowiadały na pytania z zakresu ekonomii
i przedsiębiorczości. To dopiero wstęp
do wiedzy, którą dzieci będą nabywały
podczas zajęć w ramach Uniwersytetu.
Mamy już oficjalne wyniki, o których
poinformowaliśmy rodziców i szkoły.
Już wiemy, że poziom wiedzy naszych
najmłodszych mieszkańców jest bardzo wysoki, co niezwykle cieszy i napawa dumą. Mali Przedsiębiorcy, do
usłyszenia!

Miło nam poinformować, że Dom
Kultury przy wsparciu Zespołu Folklorystycznego „WRZOS” z Ryczowa Kolonii pozyskał niezwykle interesującą,
różnorodną i barwną publikację pt.”
KRAKOWIACY, LACHY, GÓRALE stroje wsi małopolskiej”. Wydawcą jest
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
w Nowym Sączu.
Album nie jest dostępny na sprzedaż,
więc tym bardziej jest nam miło, że
udało się pozyskać tą unikatową 10
tomową publikację, która zasili naszą
kulturową biblioteczkę.
MGOKiS w Ogrodzieńcu serdecznie
dziękuje Małopolskiemu Centrum
Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
za przesłaną publikację.
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Wielkanocne dekoracje
Marzec to czas aktywnych przygotowań do świąt. Nie nadążamy za nowymi pomysłami, które przychodzą nam
do głowy każdego dnia. Pamiętamy też o tradycji - naszych kościołach i kaplicach. Wykonaliśmy palmy wielkanocne do Ogrodzieńca, Cementowni, Giebła, Kiełkowic, Ryczowa, Ryczowa-Kolonii oraz Bzowa, a także kompozycje świąteczne do Podzamcza i Żelazka. Liczymy, że za rok będziemy wspólnie działać razem z naszą społecznością artystyczną, bo przecież nic tak bardzo nie cieszy, jak wspólne działanie.

Kolejne dofinansowanie dla Domu Kultury
Dobra passa nas nie opuszcza! Spośród 1705 Instytucji aplikujących o dofinansowanie w Programie Dotacyjnym „Niepodległa”
na 2021 rok, znaleźliśmy się w zaszczytnym gronie 111 ośrodków
z przyznanym wsparciem. Dokładnie 19 tys. zł to kwota otrzymanej dotacji na realizację zadania pn. „Śladami mężów oręża polskiego w Ogrodzieńcu”. Wydarzenie planowane jest na sierpień
2021r. O szczegółach przedsięwzięcia będziemy informować bliżej terminu realizacji.

Aby święta Wielkiej Nocy
były wzorem duchowego wzbogacenia i umocnienia
dającego radość, pokój i nadzieję.
			

		

Wszelkiej pomyślności

z serca życzą

Dyrektor i Pracownicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu
Redakcja „Gazety Ogrodzienieckiej”
Członkowie chórów, zespołów, orkiestr, kół zainteresowań
oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku

1,5m
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ZDROWIE

SP ZOZ W OGRODZIEŃCU
Telefony kontaktowe

Przychodnia SP ZOZ

Ogrodzieniec czynna jest

od poniedziałku do piątku
w godzinach

od 7:00 do 20:00

Poradnia POZ – Rejestracja:
32 67 32 021;
32 67 32 210;
503 754 217,
Poradnia Pediatryczna:
32 67 32 545,
Poradnia
Ginekologiczno–Położnicza:
32 67 33 731,
Rehabilitacja Lecznicza:
32 64 66 062

Handel
•

Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o
powierzchni powyżej 2 000 m2 zostaną zamknięte.

•

Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i
drogerii, salonów prasowych, księgarni.

Szczepimy się!
Do tej pory w SPZOZ w Ogrodzieńcu przeciwko Covid-19
zaszczepiło się 860 osób, w
tym 170 osób przyjęło drugą
dawkę.

Oprócz tego w placówkach handlowych na targu lub poczcie będą obowiązywały nowe limity osób:
•

1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2,

•

1 osoba na 20 m2 – w sklepach powyżej 100 m2.

Kult religijny

7 kwietnia
Dzień Pracownika
Służby Zdrowia

W miejscach kultu religijnego obowiązuje nowy limit osób – na 1
osoba na 20 m2. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust
i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.
Salony fryzjerskie i kosmetyczne
Zakaz działalności salonów fryzjerskich, urody i kosmetycznych.
Żłobki i przedszkola
Zamknięte żłobki i przedszkola. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).
Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku
opiekuńczego.
Sport – tylko zawodowy
Działalność obiektów sportowych ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Wszelkie wydarzenia będą mogły się odbywać
bez udziału publiczności.
W Święta Wielkanocne zostańmy w domu!

1,5m

Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia pragniemy złożyć
Państwu wyrazy uznania za codzienną ciężką i ofiarną pracę
na rzecz ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka.
Życzymy satysfakcji i radości z każdej chwili zawodowej
realizacji oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
W tych wyjątkowych okolicznościach życzmy Wam
przede wszystkim zdrowia i wytrwałości, abyście mogli
pracować bez zagrożenia, w spokoju i normalności.
W imieniu Radnych
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu
Małgorzata Janoska

Burmistrz Miasta i Gminy
Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk
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Przedsiębiorstwo Komunalne
Ogrodzieniec Sp. z o.o.
DOSTĘP DLA INTERESANTÓW:
Ogrodzieniec
Plac Wolności 42
od poniedziałku do piątku
w godz. 6:00 do 14:00
tel. 32 67 32 081
(pod wskazanym numerem można
również  przekazać stan licznika wody
lub przesyłając wypełniony formularz
na stronie www.pkogrodzieniec.pl
w zakładce kontakt)

PODSTAWOWE ZADANIA SPÓŁKI:
- realizowanie usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków
- usuwanie awarii sieci wodno–kanalizacyjnej
- utrzymanie terenów zielonych
- bieżące utrzymanie dróg gminnych
- utrzymanie cmentarzy komunalnych
Szczegółowa oferta na www.pkogrodzieniec.pl

KASA CZYNNA:
poniedziałek - 8:00 do 12:00
środa - 8:00 do 12:00
piątek - 8:00 do 12:00

www.pkogrodzieniec.pl

USŁUGI ODPŁATNE
(zamówienie należy zgłosić na dzień przed planowaną usługą)

wycinki drzew, koszenie traw, formowanie żywopłotu,
karczowanie, sprzątania posesji, opróżniania mieszkań,
sprzątanie i mycie pomników
transport i załadunek gabarytów do PSZOK
(USŁUGA NIE JEST OBJĘTA OPŁATĄ
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI)

Z okazji Świąt Wielkanocnych Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec
Sp. z o.o. w Ogrodzieńcu życzy Państwu pięknych i radosnych chwil w gronie najbliższych,
pogody ducha, zdrowia, a także aby ten świąteczny czas spędzony bez pośpiechu,
troski i zmartwień, był dla Państwa źródłem nadziei, siły, pokoju oraz wzajemnej życzliwości.
Grzegorz Wałek – Prezes Zarządu
Łukasz Fajferek – Wiceprezes Zarządu
1,5m
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Wielkanocne jajko

KONKURS

Prezentujemy prace uczestników konkursu pn. „Najpiękniejsza pisanka” zorganizowanego przez MGOKiS w Ogrodzieńcu. Dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu oryginalnych pomysłów.

Hanna Czernek l.5
Igor Palka l.10

Jakub Kania l.8

Joanna Cichor l.13

Amelia Jagła l.9
Jakub Jura l.11

Marcel Dybkowski l.10
Kinga Kossakowska l.13

Kuba Makieła l.7
Krzyś Domagała l.10

Marcelina Stefańska l. 10

Julia Pocztowska l.11

Józef Pocztowski l.9
Natalia Mikoda l.11

1,5m

Liliana Żurek kl.4

Emilia Makieła l.6
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Marta Cichor l.15
Marysia Selejdak l.8

Mateusz Jęsiek l.6

Michał Wojdas l.9

Nela Sadowska l.14
Solomiya Berezhnova l.10

Szymonek Makieła l. 3 z
pomocą mamy

Daria Palińska l.10

Stefuś Selejdak l.3

Adam Włodarczyk l.11

Franciszek Kusiak l.3

Zuzanna Biedak l.12

Adrian Apel l.11

Karol Kusiak l.6

Angelika Motyl l.9

Aleksandra Kania l.13
Wojtuś Domagała l.7

1,5m
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PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”
– EDYCJA 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu informuje, że przystąpił do programu ,,Asystent Osobisty
Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi
asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy
innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
• osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).
Pierwszeństwo do uczestnictwa w programie będą miały osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia1),
w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i
trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.
1)

W czym pomoże asystent?
• w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom,
praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne,
gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia
kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe)
• w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału
uczestnika Programu przy ich realizacji,
• w załatwianiu spraw urzędowych,
• w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
• w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr,
kino, galerie sztuki, wystawy),
• w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w
tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu
ich do/z placówki oświatowej).
Uczestnictwo w programie jest darmowe.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie
proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Ogrodzieńcu pod nr telefonu 32 6733526 (koordynatorem Programu jest pracownik socjalny – Piotr Szulecki).

Tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami
pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji.

1,5m
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Seniorzy na spacerze
W dniu 25 lutego seniorzy wraz z opiekunami wybrali się na
spacer na Krępę gdzie OPS zorganizował ognisko i pieczenie
kiełbasek. Wszystko oczywiście zachowując bezpieczne i zdrowe
zasady podczas spotkania. Każdy z naszych seniorów z utęsknieniem czeka na powrót do placówki.

Księżycowa baza
PROJEKT BAZY KSIĘŻYCOWEJ Z GLONAMI NA POKŁADZIE.
NAGRODA DLA EWY BOROWSKIEJ, MIESZKANKI NASZEJ GMINY
Baza na Księżycu, wykonana przy pomocy druku 3D, w której główną rolę
grają algi to nagrodzony projekt w
konkursie Moon Base Design Contest.
W zespole Innspace, który zdobył 4.
miejsce jest mgr Ewa Borowska, absolwentka Oceanografii Uniwersytetu
Gdańskiego, mieszkanka Gminy Ogrodzieniec.
Konkurs, w którym uczestniczyły drużyny z całego świata zorganizowało stowarzyszenie Moon Society z USA. Zadaniem było zaprojektowanie habitatu
księżycowego, który jest możliwy do
wybudowania w ciągu najbliższej dekady i pomieści 2-3 załogi jednocześnie.
- Od 3 lat współpracuję z Ewą Borowską w zakresie ulepszania systemów
podtrzymywania życia z wykorzystaniem glonów, które potencjalnie będą
mogły znaleźć zastosowanie w bazach
księżycowych. Pracujemy nad naturalnymi modyfikacjami glonów w celu
uzyskania lepszej wydajności produkcji
tlenu oraz oczyszczania ścieków, co w
takich bazach jest niezwykle istotne
– wyjaśnia dr Filip Pniewski z Zakładu
Funkcjonowania Ekosystemów Morskich Instytutu Oceanografii UG.

Ewa Borkowska otrzymała stypendium
Kościuszkowskie, umożliwiające prowadzenie dalszych badań glonów jak
i aerozoli oceanicznych w NASA Ames
Research Center.
PANI EWO, SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!
Zachęcamy do zapoznania się z całym
artykułem:
www.ug.edu.pl--> AKTUALNOŚCI

1,5m
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BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA POLECA

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu ma dla swoich czytelników
ciekawe pozycje książkowe.
„Łukasz ratuje misia, czyli jak udzielać pierwszej pomocy” Izabela Michta; ilustracje: Anna Gensler”
„Łukasz ratuje misia...” to pięknie wydana książeczka dla małych czytelników. Zaletą książki są nie tylko piękne
ilustracje ale i mądra treść wprowadzająca dzieci w temat pierwszej pomocy.
Książka powstała zgodnie z oficjalnymi
zaleceniami Polskiej Rady Resuscytacji. Bohaterem książki jest chłopiec
o imieniu Łukasz będący świadkiem
tego jak jego mama udziela pierwszej
pomocy mężczyźnie, który zasłabł w
cukierni. Chłopiec będący pod wrażeniem tego wydarzenia postanawia dowiedzieć się czegoś więcej o ratowaniu życia. W domu uczy się, na swoim
pluszowym misiu, udzielania pierwszej
pomocy potrzebującemu.
„Dziewczyny z powstania. Prawdziwe historie” autorstwa Anny Herbich.
Książka opowiada losy kobiet, którym
dane było przeżyć Powstanie Warszawskie. Podzielona na kilkanaście
rozdziałów pozycja przedstawia wspomnienia dziewczyn, które przez 63 dni
bitwy walczyły na swoje sposoby: ratując rannych, chroniąc dzieci. Znajdziemy tutaj między innymi historię Haliny,
która tuż przed godziną „W” urodziła syna. W serii ukazały się również:
„Dziewczyny z Solidarności” Anny
Herbich, „Dzieci wygnane. Tułacze
losy małych Polaków w czasie II wojny
światowej” Moniki Odrobińskiej itp.

i
1,5m

Informujemy o zmianach godzin pracy w kwietniu 2021 roku
w filiach bibliotecznych:
Podzamcze - czynne w dniach 8 i 22 kwietnia w godzinach 8:00 – 15:00
Cementownia – zmiana godzin pracy we wtorki 12:30 – 14:30
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Wesołego Alleluja!

Nowych sił, nadziei oraz łask płynących
od Zmartwychwstałego Chrystusa
życzy
Ewa Malik
Poseł na Sejm RP

Spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych ciepła i wzajemnej życzliwości.
Niech ten czas przyniesie dużo spokoju,
radości i uśmiechu, a nadchodząca wiosna
wraz z nowo budzącym się życiem wypełni
Państwa serca optymizmem i nadzieją.
Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy, miłości i nadziei.
Niech miłość Zmartwychwstałego Chrystusa staje się
źródłem siły,
mocy i wiary na każdą chwilę dnia.
Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły pokój,
wytchnienie oraz wzajemną życzliwość

Poseł na Sejm RP
Wojciech Saługa

Maria Milejska
Radna Rady Powiatu Zawierciańskiego
1,5m
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Odnowiona sala gimnastyczna

W naszej szkole, podczas nieobecności uczniów klas IV-VIII, powstają prawdziwe cudeńka. Pomagają nam w upiększaniu pomieszczeń szkolnych artyści z naszej gminy. Tym razem Pani Dorota Supkowska dała próbkę swego talentu
w sali gimnastycznej. Bardzo nam się podobają jej rysunki i serdecznie za nie Pani Dorocie dziękujemy.
Ewa Rudnicka

Dzień Kobiet
Co roku w naszej szkole Święto Pań
obchodzone jest z niezwykłym rozmachem. Tak było i tym razem. Ze
względu na to, że starsi uczniowie
uczą się zdalnie, honory gospodarzy
tej uroczystości czynili chłopcy z klas
młodszych. Przygotowali muzyczny
upominek dla wszystkich pań - tych
młodszych i tych starszych. Przy akompaniamencie akordeonu, na którym
zagrał uczeń klasy III Szymon Popczyk,
wszyscy chłopcy zaśpiewali „Sto lat”.
Następnie Szymon zagrał i zaśpiewał
piosenkę „Siedem czerwonych róż”.
Uwieńczeniem uroczystości były życzenia oraz kwiaty dla pań pracujących w naszej szkole, dziewczynki zaś

zostały obdarowane słodkimi lizakami. Na lekcjach wychowawczych on-line w klasach 4-8 również obchodzono
Dzień Kobiet. Wszystko odbyło się w
bardzo miłej i radosnej atmosferze,

uśmiech pojawił się na twarzy każdej
Pani i Dziewczyny.
Opiekunowie Samorządu
Uczniowskiego:
Longina Pacia i Małgorzata Smyrgała

Z pozdrowieniami dla Gabrysi
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Gieble zorganizował zbiórkę zakrętek, które pomogą w kosztownym leczeniu i rehabilitacji Gabrysi
Szczeparze. W akcji uczestniczą uczniowie całej społeczności szkolnej:
oddziały przedszkolne „Smerfy” i „Słoneczka” oraz klasy 1-8. Do tej pory
udało nam się zebrać prawie 67 kilogramów zakrętek. Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, którzy przyłączyli się do akcji, szczególnie teraz
w trudnym okresie pandemii. Gabrysię bardzo serdecznie pozdrawiamy
i życzymy dużo zdrówka oraz uśmiechu każdego dnia. Dzięki zbiórce
zakrętek nasza szkoła realizuje dwa ważne cele: pomagamy Gabrysi,
a jednocześnie segregujemy śmieci i dbamy o przyrodę. Przypominamy,
że zbiórka zakrętek trwa do końca maja 2021r. Serdecznie zachęcamy
wszystkich uczniów do przyłączenia się do naszej akcji.
Opiekunowie Samorządu
Uczniowskiego: Longina Pacia i Małgorzata Smyrgała
1,5m
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W roli eksperymentatora

Justyna Zielińska
Co to jest przyroda? Czy można stworzyć chmurę w butelce? Jak zrobić kolorowy deszcz? Jak
zbudowana jest materia? Czym jest dyfuzja? Na te oraz wiele innych pytań mogli poznać odpowiedź uczniowie biorący udział w zajęciach dodatkowych w Szkole Podstawowej w Ryczowie
realizowanych w ramach projektu pt.: „Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości.
Kompleksowy system wsparcia 3 szkół podstawowych z gminy Ogrodzieniec” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI.

Od 1 marca nasi uczniowie wcielają się w role eksperymentatorów i badają, odkrywają, eksplorują rozwijając w
ten sposób nie tylko umiejętności, ale też kompetencje
kluczowe niezbędne w dzisiejszym świecie. Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego, matematyki, chemii i fizyki,
przyrody czy biologii są dla naszych małych badaczy okazją do poszerzenia wiedzy, ale też formą świetnej zabawy,
gdyż wszystkie mają niezwykłą formę. Filmy, niekonwencjonalne zadania, kolorowy deszcz w butelce wyczarowany
przy użyciu pianki do golenia i niebieskiego barwnika, nasza własna chmura stworzona za pomocą wody i zapałek.
A wszystko po to, aby dowiedzieć się jak powstaje deszcz,
dlaczego pada. Po zajęciach z panią Barbarą Tworek dzieci z klasy I zgodnie stwierdziły, że chcą zostać badaczami
przyrody i otrzymały odznakę „Przyjaciela przyrody”, którą
sami wykonali. Przygodę z przyrodą rozpoczęli też uczniowie klasy III. Prowadząca zajęcia Bożena Mikulska zaznacza,
że eksperyment i doświadczenie w edukacji wczesnoszkol-

nej jest odpowiedzią na potrzeby najmłodszych uczniów
i ich zainteresowania oraz wrodzoną ciekawość poznawczą. Dlatego właśnie na zajęciach nie zabraknie obserwacji
przyrodniczych, eksperymentów, które mają uświadomić
uczestnikom, jakie prawa panują w przyrodzie i jaki wpływ
na nią ma działalność człowieka.
Zajęcia z języka angielskiego również przybierają nietypową formę. Uczniowie grają w gry językowe, które nie tylko
wzbogacają ich słownictwo, ale pozwalają lepiej poznać
siebie, swoich kolegów, uczą tolerancji i respektowania
poglądów innych osób. Pomocne w realizacji celu zajęć
są też różne platformy edukacyjne, oferujące quizy i zabawy interaktywne, które jakby mimochodem pozwalają
uczniom opanować nowe słownictwo, właściwe konstrukcje gramatyczne, po prostu wzbogacają ich język. Prowadząca zajęcia pani Katarzyna Podsiadło opowiada: „Na
zajęciach uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę poprzez różnorodne gry online, które znajdują się w aplikacjach przeznaczonych do nauki języka obcego. Był ciekawy
teleturniej, zagadkowy labirynt, ale najważniejsze, że zagościł uśmiech i radość na ustach naszych uczniów”.
Swą doświadczalną przygodę rozpoczęli też uczniowie
klas VII i VIII podczas zajęć kółka fizyczno - chemicznego.
Na początek ciekawy temat z pogranicza chemii i fizyki,
czyli budowa materii. Kilka doświadczeń prowadzonych indywidualnie i w grupach pozwoliło im odkryć, że materia
ma ziarnistą budowę. Całkiem inna forma zajęć rozbudziła
wrodzoną ciekawość uczniów i spowodowała, że z niecierpliwością czekają na następne spotkanie, gdzie poznają
zjawisko dyfuzji zachodzące w naszym otoczeniu.
To dopiero start zajęć, więc liczymy, że będą one dla
uczniów niezwykłą podróżą do świata wiedzy i eksperymentu.

1,5m
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90-lecie Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu

LUSTRA PRZESZŁOŚCI

Małgorzata Michalska
Polska szkoła to wartość nadrzędna, czego nauczyła nas historia na
przestrzeni wieków, ale przymiotnik
„polska” przez lata tak rozrósł się i
„napęczniał”, że utracił swoją wyrazistość i jednoznaczność, bo tak na-

prawdę – każde pokolenie i każdy z
nas uzupełnia jego znaczenie różnymi treściami czy ideami. Pod Biało –
Czerwoną umieszczano różne hasła:
od zawołania „Bóg – Honor – Ojczyzna” czy „Godność – Wolność – Niepodległość” poprzez te, nad którymi
dzisiaj kiwamy z politowaniem: „Pokój – Wolność – Socjalizm” czy „Walka – Praca – Socjalizm”. Te hasła były
obecne także w mojej szkole, ale na
szczęście zniknęły, tak jak zamilkli zawstydzeni ci, którzy kiedyś z entuzjazmem je głosili. Od zawsze symbol
Biało – Czerwonej przemawiał do nas
silniej niż puste słowa. Dzięki Niej
uczyliśmy się i uczymy Polski tak naprawdę, szczerze i na przekór. Dzięki
Niej staliśmy dumnie, z podniesioną głową, na uroczystościach Święta
Pracy (1 maja), Dnia Zwycięstwa (9
maja), na obchodach Święta Wojska
Polskiego (12 października) czy nawet
rocznicy rewolucji październikowej (7
listopada). W 1989 roku bez żalu wydarliśmy te kartki z kalendarza imprez
szkolnych.
1,5m

W życiu szkoły, jak w zwierciadle, odbijają się nie tylko dzieje
naszej lokalnej społeczności, ale utrwalają się także wydarzenia
wpisane w historię naszej ojczyzny. Sformułowałam ten truizm nie
bez powodu, bo jak serdecznie i miło rozmawiać o 90-leciu szkoły,
bez pochylenia się nad historią Polski.

„Każda rzecz przestanie być sobą stanie się obrazem, albo wspomnieniem...” pisał Stefan Żeromski w
„Wiernej rzece”. Tak stało się z wieloma wydarzeniami, ideałami, światopoglądami, które „odcięte” od żarliwych uczuć i prawdziwych wzruszeń,
po prostu przebrzmiały.

Szkoła nigdy nie była i nie jest miejscem neutralnym czy obojętnym wobec różnych uwarunkowań zewnętrznych. Wierzymy jednak, że potrafimy
przekazać i utrwalić w młodych ludziach ponadczasowe, nieprzemijające wartości, które przetrwają dłużej
niż ich lustrzane odbicie.

90-lecie Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu
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Jurajskie Maluszki korzystając z coraz
cieplejszych i słonecznych dni wychodzą ze swymi opiekunami na świeże powietrze – na plac zabaw. Tam
chętnie korzystają z huśtawek i innych
urządzeń oraz malują kolorowymi kredami w przeznczonym do tego celu
miejscu. Ostatnio maluszki uczciły
Dzień Kota, Dzień Dinozaura, Dzień
Psa i wzięły udział w akcji „Jurajskie
Maluszki kochają zwierzaki”. Przyniosły podarunki dla zwierzaków ze
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Zawierciu.

Żłobek Jurajskie Maluszki
w Ogrodzieńcu ogłasza
nabór na rok szkolny
2021/2022.
Dokumenty do pobrania na
stronie:
www.jurajskie-maluszki.pl
Serdecznie zapraszamy!
1,5m

Jurajskie Maluszki
Co słychać w gminnym żłobku
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Przedszkolaki powitały wiosnę

Wiosnę można witać na różne sposoby. Przekonały się o tym przedszkolaki z naszego przedszkola. Tradycyjnie w tym dniu rozmawialiśmy o symbolach wiosennych, śpiewaliśmy wiosenne piosenki, robiliśmy Marzannę i
wracaliśmy z kolorowym gaikiem. Bardzo chętnie podjęliśmy wyzwanie zorganizowania przedstawień, w których
Wiosna była główną bohaterką. Nasi aktorzy jak zwykle stanęli na wysokości zadania. Zarówno tradycja jak i
nowoczesność okazały się wspaniałą zabawą dla dzieci, które tęsknią za wiosennymi spacerami i zabawami na
świeżym powietrzu. Wiosno, cieszymy się, że jesteś z nami.

1,5m

26

gazeta
OGRODZIENIECKA

Wielkanocne dekoracje
W przedświątecznym czasie w parafiach naszej gminy pojawiły się dekoracje, które można
podziwiać w dzień oraz wieczorem. Magię zbliżających się świąt Wielkiej Nocy można poczuć także spacerując po Placu Jurajskim w Podzamczu.

1,5m

gazeta
OGRODZIENIECKA

27

Rozmowa z Kariną Walnik, dietetykiem
pracującym w spółce Zamek
W czasach pandemii, kiedy Zamkowy Gościniec
pod Lilijką, którego właścicielem jest spółka „Zamek” musiał zaprzestać przyjmowania gości, w pustej kuchni narodził się pomysł powstania cateringu
dietetycznego. I tak od lutego „Zamek” Sp. z o.o.
poszerzył swoje usługi o dietę pudełkową.
Dla kogo przewidziana jest dieta pudełkowa?
Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które nie
mają czasu lub możliwości przygotowania dla siebie
zdrowych, odżywczych posiłków. Wielu z nas ma coraz
większą świadomość tego czym jest zdrowe odżywianie i jak ważne jest ono dla naszego zdrowia. Jednak
ta świadomość nie zawsze równa się z wiedzą i możliwościami potrzebnymi do wprowadzenia zmian w
żywieniu.
No, właśnie. Co wtedy?
W takich przypadkach rozwiązaniem jest catering
dietetyczny, który łączy w sobie wiedzę i możliwości.
Wybieramy dla klientów odpowiednią kaloryczność,
ustalamy im jadłospis, robimy zakupy, gotujemy, a na
koniec dostarczamy pyszne i dobrze zbilansowane posiłki pod same drzwi. W tej chwili jest to usługa dla
każdego. Pudełka widać w biurach, klubach fitness,
siłowniach. Ludzie żyją szybko, nie mają czasu na gotowanie, a co dopiero na liczenie kalorii.

Jaką dietę Pani poleca?
Jako dietetyk dla cateringu komponuję cztery rodzaje
diet: standardową, z niskim indeksem glikemicznym,
wegetariańską oraz dietę dla sportowców. Największą
popularnością od początku działalności cieszy się dieta Standard, której jadłospis jest najbardziej zbliżony
do tradycyjnego polskiego menu, tak dobrze nam
wszystkim znanego. Każda z diet składa się z 5 posiłków, co pozwala na regularne ich spożywanie i uniknięcie napadów tzw. wilczego głodu, które najczęściej
pojawiają się wieczorem. Gotujemy codziennie, dzięki
czemu posiłki są zawsze świeże, a co za tym idzie najbardziej wartościowe.
Jakie są to posiłki?
Chcemy pokazać, że odchudzając się nie trzeba być
ciągle głodnym i jeść wyłącznie sałatki. Posiłki w naszym cateringu są urozmaicone, a w jadłospisie znajdzie się miejsce zarówno dla odchudzonego tradycyjnego bigosu, jak i dla tajskiego Pad Thai.
Nasze diety można zamówić na stronie internetowej
www.jurabox.pl a także telefonicznie pod numerem
530913233
Dziękuję za rozmowę.
Joanna Piwowarczyk

1,5m
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INFORMACJE
Joanna Piwowarczyk

Czyja to budka?

Ponad 2,5 tys. budek dla ptaków zamontowali w ciągu ostatnich kilku lat pracownicy
Nadleśnictwa Siewierz. Leśnicy otrzymali budki lęgowe, aby wymienić te najbardziej zużyte i nie spełniające wymogów „ptasiego komfortu”. Do pomocy w akcji zaproszeni zostali
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu.

W dniu 18 marca uczniowie klas IIa i
IIb ze Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu wraz ze swymi opiekunami
odbyli zajęcia w terenie. Spotkanie
prowadziła Olga Oleksiak, leśniczy Leśnictwa Mitręga, która opowiedziała
o ptakach żyjących w naszych lasach,
a także o tym dlaczego ptaki są ważnym, pożytecznym elementem przyrody. Pani leśniczy zachęciła do wieszania budek lęgowych w przydomowych
ogródkach, skąd można obserwować
ptaki oraz cieszyć się szczebiotem ptasich rodzin.
W terenie młodzi ludzie asystowali
przy wieszaniu budek dla sikor, dzięciołów i sów. Dzieci dowiedziały się, że
co najmniej raz na dwa lata, wszystkie
budki są czyszczone. Pozostałości po
poprzednich lęgach, mogą być bowiem siedliskiem pasożytów zagrażającch nowemu pokoleniu, nie mówiąc
o tym, że ptaki niechętnie zasiedlają te
budki, w których jest sporo materiału
gniazdowego poprzedników. Wszyscy
otrzymali pamiątkowe gadżety – zakładki do książek i edukacyjne pocztówki.
Po zawieszeniu budek wszyscy zostali zaproszeni przez Koło Łowieckie
„Darz Bór” na gorącą herbatę i kiełbaski pieczone przy ognisku W tej części

1,5m

spotkania dzieci dowiedziały się jak
zachować się podczas spaceru w lesie oraz o tym, że psa w tym miejscu
zawsze należy prowadzić na smyczy.
Duże zainteresowanie wzbudziło pojawienie się przyjaznego czworonoga

– niemieckiego wyżła szorstkowłosego o imieniu Joshi. Właściciel Joshi
pozwolił dzieciakom pogłaskać pieska
i poprowadzać go po terenie ośrodka.
Na koniec wszyscy zapozowali do pamiątkowego zdjęcia.
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Jubileuszowa Wystawa Malarstwa
pt. „Świat jest piękny”

Od dnia 23 lutego do 12 marca można było oglądać w Galerii ART FOTO
w Regionalnym Ośrodku Kultury w
Częstochowie wystawę prac malarskich uczestników warsztatów artystycznych prowadzonych przez Fundację „Stara Szkoła” w Podzamczu.
19 osób – mieszkańców gminy Ogrodzieniec prezentowało swoje obrazy
malowane w technice akrylowej. Dominującą tematyką prac był pejzaż,
szczególnie ten najbliższy – jurajski,
widziany oczami artystów i interpretowany na wiele sposobów: realistycznie, syntetycznie, ekspresjonistycznie.
Były także prace abstrakcyjne, związa-

ne z bardzo odważnymi eksperymentami z kolorem i fakturą. W zbiorowej
wystawie „Świat jest piękny” udział
wzięli:
Czesława Bąba, Jadwiga Ćmak, Joanna Kurek, Sylwia Galicka, Dobrochna
Janerka, Jadwiga Papier, Zofia Wróbel, Monika Bogatek, Wanda Markiewicz, Grażyna Studzińska, Józef
Kowalczyk, Ryszard Mikulski, Krystyna
Dworzyńska – Piątek ps. „Dmochowska”, Ewa Marek, Maria J. Kardynał,
Małgorzata Ploch, Martyna Podsiadło, Anna Studzińska, Dorota Supkowska, Wojciech Jagielski
Jubileuszowa wystawa prezentowana

w Częstochowie była piątą zbiorową
wystawą tej grupy, jubileuszową również dlatego, że to 10 lat formalnego
działania Fundacji „Stara Szkoła” w
Ryczowie (2011-2021). Wystawę można było oglądać w wersji on-line.
Fundacja „Stara Szkoła” dziękuje
serdecznie wszystkim autorom prac
za zaangażowanie i wzajemne inspiracje, Pani Burmistrz i Samorządowi
Gminy Ogrodzieniec za możliwość
realizowania zajęć artystycznych, Pani
Dyrektor i Pracownikom Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
za zorganizowanie Jubileuszowej wystawy.

1,5m
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dr Patryk Szczygieł,
Prezes Fundacji
„Europa House”
P.Sz.: Fundacja „Europa House” zajmuję się głównie szkoleniami, obsługą klienta a także interesującymi
wydarzeniami społeczno-gospodarczymi, kulturowymi i biznesowymi.
Dodatkową działalnością Fundacji są
różne projekty społeczne i charytatywne jak właśnie wspomniany wcześniej ASOS oraz Uniwersytet Małego
Przedsiębiorcy.
Red: Organizujecie dużo szkoleń. Jakie to są szkolenia? Do kogo są kierowane i jaki zakres obejmują?

Red: Uniwersytet Małego Przedsiębiorcy to nowość w Ogrodzieńcu.
Skąd pomysł na taki autorski, oryginalny projekt?
Patryk Szczygieł: Pomysł jest wynikiem mojego kilkunastoletniego doświadczenia dydaktycznego. Jestem
wykładowcą uniwersyteckim, między
innymi wykładam przedmioty związane z przedsiębiorczością. Analizując ofertę edukacyjną skierowaną do
najmłodszych, okazało się, że zajęcia,
które są dostępne na rynku i cieszą
się popularnością wśród rodziców, to
zajęcia głównie sportowe, artystyczne i językowe. Zauważyłem brak zajęć związanych z przedsiębiorczością,
które zwiększałyby wiedzę i świadomość najmłodszych w zakresie strategicznego myślenia i ekonomii, co
w mojej opinii jest niezwykle istotne.
Każdy z nas bowiem żyje w jakimś
systemie ekonomicznym, a dzieci nie
zawsze zdają sobie sprawę z ograniczonych zasobów finansowych swoich
rodziców. Dzieci nie są edukowane w
tym kierunku, często wydaje im się, że
można zwiększać zasobność portfela
bez końca, wyciągając pieniądze po
prostu „ze ściany”, czyli z bankomatu.
Dlatego Uniwersytet Małego Przedsiębiorcy to bardzo ciekawy, rozwijający projekt skierowany do dzieci, jak
również niezwykle istotna pomoc dla
rodzica w edukowaniu swojego dziecka. Nauka ekonomii, wartości pieniądza i dysponowania nim widocznie
zmniejszy roszczeniowość dzieci, które będą już wiedzieć, że nie mogą wy1,5m

magać więcej niż rodzic może dać, a
to wszystko w przyjaznej atmosferze
świetnej zabawy.
Red: Niedawno zakończył się projekt
„Teraz jest nasz czas” realizowany
wspólnie z Gminą Ogrodzieniec, Domem Kultury i Spółką Zamek. Jakie
efekty przyniosło to przedsięwzięcie?
P.Sz.: Był to projekt skierowany do seniorów. W ramach tego projektu przewidzieliśmy szeroki wachlarz aktywności fizycznej, kursy kulinarne i zajęcia
z rękodzieła. Niestety, ze względu
na warunki epidemiologiczne, zajęcia i spotkania nie mogły się odbyć
w tradycyjnej formie. Za zgodą Ministerstwa wszystkie zadania zrealizowaliśmy w wersji on-line. Dodatkowo
uczestnicy otrzymali pełny pakiet materiałów szkoleniowych oraz pomoc
psychologiczną, która jest niezwykle
ważna w tych trudnych czasach. Przy
realizacji naszego projektu „Teraz jest
nasz czas” bardzo mocno postawiliśmy na promocję Gminy Ogrodzieniec, starając się pokazać jej piękno
i niezwykłość. Udało się osiągnąć ten
cel między innymi podczas wirtualnego zwiedzania zamku oraz podczas
nagrań zajęć kulinarnych z Rafałem
Fidytem – finalistą popularnego programu Masterchef. Dzięki temu poza
efektem szkoleniowym osiągnęliśmy
także cel promocyjny, co jest wartością niezwykle ważną.
Red: „Europa House”. Proszę przybliżyć naszym czytelnikom, czym zajmuje
się fundacja, której jest Pan prezesem.

P.Sz.: W okresie pandemii przede
wszystkim są to szkolenia wspierające
przedsiębiorcę, pozwalające mu przetrwać ten trudny czas. Są to między innymi szkolenia z zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie, obsługa Social
Media, profesjonalna obsługa klienta
oraz efektywna sprzedaż dla mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw.
Red: Jest Pan związany z Ogrodzieńcem. Tu spędził Pan dzieciństwo, tu
mieszkają Pana rodzice, był Pan radnym Rady Miejskiej przez dwie kadencje. Co myśli Pan, patrząc z perspektywy upływającego czasu, o naszej
gminie?
P.Sz.: Myślę, że Ogrodzieniec to piękna gmina, serce Jury Krakowsko-Częstochowskiej, która obrała właściwy
kierunek rozwoju jeśli chodzi o rozbudowę infrastruktury oraz marketing
i promocję. Jestem z tego zadowolony, ponieważ jako przewodniczący
Komisji Do Spraw Strategii Rozwoju i
Promocji gminy zawsze chciałem, aby
nasza gmina była bardziej rozpoznawalna i rozreklamowana, czego mamy
już pierwsze efekty, jak chociażby sceny serialu „Wiedźmin” kręcone na
ogrodzienieckim zamku. Jura Krakowsko-Częstochowska jest wspaniałym
miejscem i może być ciekawą alternatywą dla gór czy morza. Nic nie stoi na
przeszkodzie, aby właśnie to miejsce
było kolebką sportów i wycieczek rodzinnych – rowerowych i pieszych .
Red: W jaki sposób w natłoku pracy
i licznych zobowiązań zawodowych
znajduje Pan czas dla rodziny i na rozwijanie swoich zainteresowań?
P.Sz.: Staram się! Praca jest moją pasją, stąd pomysł na fundację. Funda-
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cja organizuje fantastyczne projekty,
takie jak zawody Ju-jitsu i MMA dla
Mateusza Grajdka.
Moją największą siłą jest moja rodzina, która motywuje mnie i napędza
do działania. Poprzez działania i pomysły, które staram się wcielać w życie, pragnę, aby moi bliscy żyli w lepszym świecie i lepszym kraju. Jestem
ojcem dwóch wspaniałych synów i to
im chcę poświęcić jak najwięcej swojego czasu. Z miłości do sportu, aby
promować zdrowy tryb życia i aktywne
spędzanie czasu z rodziną, prowadzę
stronę BJJ FAMILY, na której pokazujemy, jaką świetną zabawą może być
rodzinne uprawianie sportu.
Red: Od lat mieszka Pan w Tychach i
z tym miastem związana jest znaczna
część Pana aktywnej działalności. Nie
tęskni Pan za Ogrodzieńcem?

P.Sz.: Tak naprawdę mentalnie nigdy
nie wyjechałem z Ogrodzieńca. Ogrodzieniec jest mi bardzo bliski jako
miejsce rodzinne. To prawdziwa oaza
spokoju i niezwykle ważna dla mnie
„biblioteka wspomnień”. Jestem
dumny ze swojego pochodzenia.
Zawsze zależało mi na dobru naszej
społeczności, na integracji i aktywizacji mieszkańców gminy. Dlatego staram się nadal wychodzić do Państwa
z propozycjami różnych działań, bo
wierzę, że wspólnie możemy zrobić
naprawdę wiele dobrego. Chciałbym
życzyć mieszkańcom gminy Ogrodzieniec zdrowia w tych trudnych czasach
i nieustającej pogody ducha. Aby angażowali się na rzecz swojej pięknej
społeczności, ponieważ to małe środowisko, ale fantastycznie zintegrowane. I najważniejsze, żeby zawsze
byli dumni ze swojego pochodzenia
– ja jestem i zawsze będę.
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Red: Dziękujemy za rozmowę. Życzymy dalszych sukcesów i liczymy, że
wkrótce znowu się spotkamy, choćby
przy realizacji jakiegoś kolejnego oryginalnego projektu Fundacji „Europa
House”.

Od redakcji: Dr Patryk Szczygieł,
ogrodzienianin, menager, marketingowiec, szkoleniowiec, społecznik.
Mieszka z żoną i synami w Tychach.
Od 10 lat jest dyrektorem największego hotelu w Tychach; od kilkunastu lat
jest wykładowcą akademickim związanym z GWSH w Katowicach; Prezes
Fundacji „Europa House”, dzięki której w gminie Ogrodzieniec udało się
zrealizować projekt „Teraz jest nasz
czas”.

Nasze ulubione miejsca w gminie
„Dobrze i pięknie jest tu, gdzie jesteśmy, ale nie umiemy tego dostrzec, docenić ani polubić, bo coś gna nas tam, gdzie
nas nie ma.” – Dorota Terakowska, Ono
Są takie miejsca ulubione..., dla nas ważne. Są takie miejsca w Gminie Ogrodzieniec. Wracamy do nich pomimo upływającego czasu. Są nasze, jedyne i niepowtarzalne. Zatrzymane w kadrze na zawsze.
Z domowego archiwum, Iwona Rajca
Kiedy przed domem ląduje balon… Ryczów-Kolonia 2009

Spacerując po Ryczowie – 2009.

Zachęcamy mieszkańców do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami – fotografie prosimy przesyłać na adres:
kultura@ogrodzieniec.pl; gazetaogrodzieniecka@interia.pl

Drogie Druhny, Drodzy Druhowie!

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pogody ducha na co dzień oraz nadziei
w życiu i wiary w dobro. Niech ciepło domowe i miłość bliźniego zawsze goszczą
w Waszych sercach a spokój i bezpieczeństwo codziennie towarzyszą Waszej służbie.
Komendant
Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Ogrodzieńcu

Prezes Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Ogrodzieńcu

Henryk Karcz

Anna Pilarczyk

1,5m
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I
Idę ulicą Kościuszki mojego miasta,
laską wystukując rytm piosenki o wiośnie
życia, kiedy burzy mi się w żyłach krew jak nurt
spienionego cieku. W mokre pory roku
rozlewał się szeroko na drogę i pędził
bezwiednie falą rozszumiałą w olśnieniu
w dół, ku uciesze pobliskich górek, nim mu
przyszło oprzeć tonie o wysokie brzegi.
II
Pod kolumną św. Jana Nepomucena
rytmiczne ruchy ziemi z głębi tajemnej
wciskały miliardy srebrzystych kropel
w pradobro olbrzymiej powierzchni lustrzanej,
brane w usta lub w wiadra, wlewane w beczki.
Lubiłam schodzić w dół z innymi,
w niemym zachwycie siedzieć jak w amfiteatrze
i oglądać zagadkowy spektakl natury
za każdym tu przyjściem w innym oświetleniu.

PRZEPIS MIESIĄCA
Marta Lipka

Ciastka bezowe z kremem czekoladowym

III
Przechodzę przez kładkę na ulicę Wodną.
Maleńka stróżka płynie - dar śnieżnej zimy.
Nie mam mocy Mojżesza, by trysnął nurt
perlisty w najczystrzym świetle lat minionych,
lecz serce chciwe i myśl władzy jasną.
Wzrokiem w dal rzuconym widzę bujne łąki,
a w rozdartej tętnicy ziemi srebro wód
w odblaskach po brzegach żółtych kaczeńcy.
IV
Z wieczornych rozmów podsłuchiwanych pilnie
wyławiam, czego oczy widzieć nie mogły.
Wyobraźnia pulsując rytm serca wzmaga.
Wartkie fale cieku nurzają się w stawie
i młyńskie koło napędzają z rozmachem,
młyn dyszy, a one spiesznie biegną w knieje.
V
Miejscowi stróże czasem widywali, jak
o północy z gęstego mroku wynurzał
czarne cielsko pies, ciągnąc łańcuch bezgłośnie.
Z lęku nie wiedziano: mara czy istota
żywa, księżyc leniwie oświetlał drogę.
Wkrótce wieść krążyła w pogłoskach i prawdzie,
że to czarny pies z Zamku chodzi nocami
do cieku popić czystej jak kryształ wody.
-------------------------------Dziś w zamkniętej muszli w żółtych piaskach leży
perła Ogrodzieńca w aksamicie mroku,
ściśle związana z dziejami biegu swych wód.
Luty – marzec 2021
Alicja Kmita - Żak
1,5m

połowie kół wyciskamy dodatkowo rant/obwódkę, aby krem
nam później nie wypływał z ciastek. Kapelusze można ozdobić
cukrowymi posypkami. Bezy suszymy w 100*C góra-dół, lub w
90*C z termoobiegiem przez 2
godz. Po wysuszeniu uchylamy
lekko drzwiczki piekarnika i tak
studzimy.
Krem:
0,5 l śmietanki 36%
200-250g serka mascarpone,
2 tabliczki mlecznej czekolady,
1 tabliczka gorzkiej czekolady
8-12 szt
Beza:
8 białek,
480 g cukru,
4 łyżki cukru pudru
Rozpuścić cukier w białkach w
kąpieli wodnej, cały czas mieszając. Od razu wlać ciepłe białka do
misy miksera i ubijać na wysokich
obrotach aż do uzyskania gęstej,
sztywnej piany. Wyłączyć mikser i
wsypać cukier puder, mieszając z
masą już ręcznie. Na papierze do
pieczenia odrysować tyle kółek,
ile chcemy ciastek bezowych (na
jedno ciastko bezowe wypadają
2 kółka- jedno na podstawę, jedno na kapelusz). Odwracamy papier na drugą stronę (po to, aby
beza nie zabarwiła się od pisaka)
i wyciskamy przez dowolną końcówkę rękawa bezy, tak aby pokryć kółka wewnątrz obwodu. Na

Wlewamy śmietankę do garnuszka z grubym dnem i grzejemy prawie do wrzenia. Potem
wyłączamy ogień, wrzucamy
200g połamanej mlecznej czekolady i 100 g gorzkiej (w sumie
3 tabliczki). Mieszamy aż do rozpuszczenia się czekolady, następnie przykrywamy folią spożywczą (ma dotykać śmietanki)
i studzimy. Po przestygnięciu
chłodzimy w lodówce przez kilka godzin. Schłodzoną masę
przekładamy do misy miksera,
dodajemy serek mascarpone i
miksujemy do uzyskania gęstego kremu.
W podstawę bezy wkładamy
łyżeczkę ulubionej kwaskowej
konfitury lub dżemu (wiśnia lub
czarna porzeczka są najlepsze),
na to wyciskamy około 2 łyżek
stołowych kremu (kto ile lubi) i
przykrywamy kapeluszem.
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HISTORIA
Maria Lipka-Stępniewska
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Ogrodzieniec dawniej i teraz cz.8
Zamek Ogrodzieniec

Kończymy cykl „Ogrodzieniec dawniej i teraz”. Pokazaliśmy Wam miejsca, które mijamy codziennie i nie zauważamy zmian, dopiero takie zestawienie pozwala nam
dostrzec jak bardzo Ogrodzieniec się zmienił. Został zachowany układ ulic, wiele budynków przetrwało, ale jakże
innych i wymienione okna, nowe elewacje, nadbudowane
nowe piętra.
Kiedy spojrzymy niżej, tzn. na to po czym chodzimy czy
jeździmy, wtedy te zmiany widać najbardziej. Widać, że
zdjęcia przedwojenne, a nawet powojenne pokazują drogi tonące w błocie, wszystkie ziemne – nawet główna ulica Kościuszki, wąskie pobocze, ale drzew było więcej.
Na zakończenie to z czego Ogrodzieniec słynie – Zamek
Ogrodzieniecki.
Najstarsza pocztówka pochodzi z 1910 roku.
Następna to lata 60., a trzecie zdjęcie jest trochę późniejsze.
Z tego samego miejsca próbowaliśmy zrobić zdjęcia
współczesne. Nie bardzo się udało, bo budynków przybyło, a drzewa zarosły wzgórze i zasłoniły skałki.

Przemierzając uliczki Ogrodzieńca i Podzamcza wróciliśmy
do przeszłości. Dopiero wtedy widać jak duże zmiany zaszły
na przestrzeni prawie 100 lat. Mamy nadzieję, że następne
pokolenia spojrzą życzliwym okiem na naszą sentymentalną
podróż.

1,5m
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INFORMACJE

Dlaczego spis powszechny jest
ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby
na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik
dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę
określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla
gmin i województw. Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki
żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego,
potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.
Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności,
konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów
wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów,
wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
(RPO). Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców,
określonej wynikami ostatniego spisu.
To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

Fotowoltaika
Drodzy Mieszkańcy,

informujemy że nadal można wziąć udział w projekcie dotyczącym zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych w Gminie Ogrodzieniec.
Zainteresowani powinni złożyć deklaracje i ankietę dostępną
na stronie internetowej: www.ogrodzieniec.pl
Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu
Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu.
Więcej informacji: tel. 32 6709729
Obecnie zaczęto podpisywanie umów o powierzenie grantu
dla osób, które złożyły podanie w podstawowym terminie.
Cały czas można składać deklaracje na instalacje fotowoltaiczne, na tzw . listę rezerwową.
W ramach projektu wykonanych zostanie 250 instalacji –
obowiązuje kolejność zgłoszeń.
W projekcie przyjęto, że wielkość mocy instalacji fotowoltaicznej 1 kWp (kilowatopik) odpowiada 1000 kWh (kilowatogodzina) zużywanej energii elektrycznej w budynku rocznie.
W ramach Projektu przewiduje się wsparcie dla 2 typów instalacji fotowoltaicznych o mocy:
a) 3 kWp (od 3 do 3,3 kWp –zależnie od dobranych paneli)
b) 5 kWp (od 5 do 5,3 kWp –zależnie od dobranych paneli)
Dofinansowanie (grant) dla instalacji wymienionych w §1 regulaminu wyniesie do 80 % wydatków na instalację lecz nie
więcej niż 4.000 zł brutto za każdy pełny 1kWp (kilowatopik)
mocy zainstalowanej – liczone po mocy szczytowej paneli w
zestawie, czyli przy instalacji 3 kWp maksymalny grant to 12
tysięcy złotych, przy 5 kWp – 20 tysięcy złotych.
1,5m

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez Internet!
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021
trwa od 1 kwietnia.
INFOLINIA SPISOWA - Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021: 22 279 99 99

Na podstawie umowy o dofinansowanie
podpisanej z Województwem Śląskim
obecnie realizowany jest projekt grantowy pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych w
Gminie Ogrodzieniec”. Poziom dofinansowania ze środków europejskich wynosi
do 80% wartości instalacji. Projekt realizowany będzie do grudnia 2021r. i obejmuje 250 instalacji fotowoltaicznych.
Dla deklaracji poprawnie zweryfikowanych Gmina utworzy listę „główną” potencjalnych grantobiorców wg kolejności daty wpływu deklaracji do Urzędu Miasta i Gminy, a następnie przekaże do Urzędu Marszałkowskiego
w Katowicach celem weryfikacji pod kątem wykluczenia
z możliwości otrzymania dofinansowania na zasadach
określonych w ustawie o finansach publicznych.
Gdy Gmina podpisze umowę z grantobiorcą, wówczas
grantobiorca samodzielnie zawiera umowę z wybranym
przez siebie wykonawcą instalacji fotowoltaicznej (certyfikowanego instalatora OZE) na swoim budynku, przy
zachowaniu konkurencyjności, uwzględniając wymogi
techniczne określone w regulaminie.
Wypłata grantu nastąpi po odbiorze technicznym wykonanej instalacji fotowoltaicznej z udziałem przedstawiciela Gminy i przedstawieniu przez Grantobiorcę kompletu dokumentów.

gazeta
OGRODZIENIECKA

35

Myśliwska profilaktyka

ŁOWIECTWO
Koło Łowieckie „Darz Bór”
w Ogrodzieńcu, pod nadzorem
Państwowej Straży Łowieckiej,
prowadzi na terenie
Gminy Ogrodzieniec
cykliczną akcję profilaktyczną.
Celem akcji jest zbieranie wnyków na terenach łowieckich.
- „Kłusownicy rozkładają takie urządzenia
tj. wnyki, sidła, potrzaski, żywo-pułapki na
ptaki i zwierzęta itp. Urządzenia te swoim
działaniem powodują cierpienie zwierząt,
złapane niejednokrotnie giną w męczarniach – uduszone, z głodu , z pragnienia,
bólu i stresu lub dobite przez kłusowników.
Cierpienie zwierzyny leśnej, która wpada
we wnyki, jest nie do opisania. Kłusownicy,
którzy je rozstawiają myślą tylko o zdobyczy. Z uwagi na zakres tego zjawiska, wyrządzają oni ogromne szkody w środowisku naturalnym. (...)
Należy mieć świadomość, że zastawiony
potrzask stanowi również niebezpieczeństwo dla przechodzących osób, gdyż ostre
i silne szczęki potrzasku mogą połamać

kości. Apeluję o niezdejmowanie urządzeń
kłusowniczych samodzielnie, zalecając powiadamianie odpowiednich służb.   
Najbardziej skuteczną formą walki z kłusownictwem jest, prowadzona przez myśliwych z Koła Łowieckiego „Darz Bór”
w Ogrodzieńcu, systematyczna kontrola
miejsc w których może dojść do rozkładania wnyków, sideł, potrzasków, oraz rożnych pułapek i likwidowanie ich. Walcząc z
tym procederem nawiązaliśmy współpracę
z odpowiednimi służbami tj. Policja, Państwowa Straż Łowiecka, Straż Leśna. Tylko
taka współpraca służb jest częstokroć gwarantem skuteczności w działaniu”- podkreśla łowcza Olga Oleksiak z Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Ogrodzieńcu.

RDNR Ogrodzieniec

Rok 2020 był dla naszego stowarzyszenia dość specyficzny.
Wszystkie plany nagle zostały
zawieszone z uwagi na covid-19. Na szczęście udało nam
się wypracować plany awaryj-

ne dzięki czemu zapisujemy
miniony sezon na plus. Oprócz
zawodów połączonych zawsze
z imprezą charytatywną „zamkowe zmagania” dla Mateusza
czy „granice wytrzymałości”
dla Niny Kudeli które cieszyły się dużą popularnością,
to początek naszych działań
ukierunkowaliśmy na budowę
challenge #szlachetna20. Adresatem pomocy związanej z tą
zabawą była Emilka Krzykaw-

ska. Sezon 2021 biorąc pod
uwagę sukces ubiegłorocznej
akcji również chcemy otworzyć drugą edycją. Tym razem
w nieco innej, doprecyzowanej
formie. Już 6 kwietnia Kostek
RDNR rozpocznie nominacje
do challenge #szlachetna21.
Tym razem wraz ze zmianą roku
podnosimy pułap do dystansu
21km i 21zł wpłaty. Chociaż naszą wizytówką są rowery i taką
aktywność zgodnie z regulami-

nem promujemy, to oficjalnie
dopuszczamy każdą aktywność
której dystans można zapisać
w kilometrach. Zatem biegacze, nordic walking, itp. mogą
śmiało brać udział. Tym razem
całość zebranych środków trafi
na konto fundacji naszej mieszkanki, Nikoli Matczuk.
Więcej na:
www.facebook.com/rdnrogrodzieniec/
Marcin Kocjan

1,5m
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Nie mówimy żegnaj, lecz do zobaczenia…
I robił to. Pomagał nie tylko w karetce czy wozie strażackim,
ale także słuchając, służąc dobrą radą, pocieszając. We
wszystkim zawsze widział tą lepszą, jaśniejszą stronę.
Podczas organizacji plenerowych wydarzeń artystycznych
razem z ochotnikami OSP Ogrodzieniec pomagał
organizować zaplecze techniczne Domu Kultury i
występujących artystów, a potem do późnych godzin
nocnych czuwał nad bezpieczeństwem Mieszkańców,
zabezpieczając teren imprezy.
19 marca 2021r. o godz. 14.55 życie naszej lokalnej
społeczności zatrzymało się. Nastała głucha cisza, pustka
i niedowierzanie. W wyniku tragicznego wypadku karetki
i tira na ul. Siewierskiej w Zawierciu zginął Michał Mikoda
– mieszkaniec naszej Gminy, ratownik i strażak, ukochany
syn i brat, wspaniały ojciec i partner, nieoceniony przyjaciel
i wspólnik.
Znany, lubiany, a przy tym bardzo skromny chłopak, który
za cel przyjął sobie nieść pomoc innym.
Chętnie i bezinteresownie współpracował z naszą instytucją
prowadząc przede wszystkim zajęcia dla dzieci i młodzieży
podczas ferii zimowych i wakacji, z zakresu zarówno
ratownictwa medycznego, jak i ochrony przeciwpożarowej.
Nigdy nie narzekał. Z błyskiem w oku i uśmiechem na
ustach pokazywał zainteresowanym dzieciakom do
czego służą nożyce hydrauliczne. Potrafił zainteresować
najbardziej opornych słuchaczy, a po zakończonych
feryjnych czy wakacyjnych zajęciach każdy chłopczyk
chciał zostać strażakiem, a każda dziewczynka lekarzem
lub pielęgniarką. Nie wywyższał się. Zawód ratownika
traktował na równi ze swoją pasją jaką była straż pożarna.
Uśmiechał się szczerze, ale też szczerze i głośno mówił o
sprawach, które mu się nie podobały. Niczego nie udawał.
Był konkretny i zdecydowany, ale nie arogancki.
Często po zakończonych zajęciach siadał z nami przy kawie,
opowiadając o trudach swojej profesji. Na pytanie czemu
wybrał akurat taki zawód odpowiadał „Chcę pomagać. Po
prostu” .

1,5m

Po założeniu firmy JURA RESCUE TEAM, dbał o
zabezpieczenie medyczne.
Rzadko odmawiał. Kiedy nie mógł być osobiście,
organizował zastępstwo. I zawsze interesował się jak
wypadły zajęcia. Życzliwość i zaangażowanie były Jego
domeną. Trudno zatem pisać o Michale w czasie przeszłym.
Przecież jeszcze niedawno rozmawiał z nami, był na
zajęciach, z dumą opowiadał o córeczce. Trudno ubrać w
słowa to co czujemy, bo przecież żadne słowa nie ukoją
bólu, cierpienia, żalu i złości jaki czują najbliżsi Michała i my
Jego przyjaciele i znajomi.
„Tu Ciebie nie ma, lecz jesteś PRZECIEŻ…!
I pozostaniesz! W jasnym świecie jest coś, co mrokom
się opiera, jest przecież PAMIĘĆ. A ONA NIE UMIERA”.
Michale odszedłeś na wieczną służbę. Pozostawiłeś
Nam wspaniałe świadectwo, które jesteśmy zobowiązani
wypełnić. Zrobimy to, aby pamięć o Tobie była wiecznie
żywa, Twoje efekty będą robić hałas.
Solidaryzujemy się w bólu i cierpieniu z Rodziną
Michała i Jego Najbliższymi…
Dyrektor i Pracownicy
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Ogrodzieńcu
Michał był absolwentem Szkoły Podstawowej w Gieble,
Gimnazjum w Ogrodzieńcu, ZSRCKU w Żarnowcu, RCKU
Sosnowiec oddział w Zawierciu
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Pożegnanie Michała

Żegnaj Przyjacielu!
Trudno jest mówić o Przyjacielu, którego nie
ma już z nami, z którym od lat łączyła nas
wspólna pasja i doświadczenia.
Michale,
żegnamy Cię jako Wielkiego Człowieka, Społecznika w pełnym tego słowa znaczeniu. Oddanego
Druha, Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w
Ogrodzieńcu, znakomitego w swym fachu Ratownika Medycznego. Człowieka ambitnego, pracowitego, rodzinnego, skromnego, pogodnego i
pełnego życzliwości.
Z Twoim odejściem zamyka się pewien etap naszej pięknej, wspólnej historii.
Żegnaj Michał! Cześć Twojej pamięci!
Koleżanki i Koledzy
z Ochotniczej Straży Pożarnej Ogrodzieniec
Rodzicom, Narzeczonej Oliwii, Córce Zuzi,
Rodzeństwu i pozostałej rodzinie wyrazy
głębokiego współczucia
składają
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ogrodzieńcu
Łukasz Marczyk
Druhny i Druhowie z Jednostki

1,5m
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Z KSIĘGI KONDOLENCYJNEJ
Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą …
Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Michała Mikody

Naczelnika OSP w Ogrodzieńcu, Ratownika Medycznego,
Człowieka pasji i czynu, którego życie było ukierunkowane
na pomoc innym
Rodzinie oraz Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają:
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk

Rodzinie i Bliskim
najszczersze wyrazy współczucia,
wsparcia i otuchy w trudnych chwilach
z powodu śmierci druha

Michała Mikody
składają:
Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP
w Ogrodzieńcu
Anna Pilarczyk
Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Ogrodzieńcu
Henryk Karcz

W imieniu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Janoska

Członkowie Zarządu OMG ZOSP RP w Ogrodzieńcu

Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Maria Milejska

Strażacy Ochotnicy z terenu Gminy Ogrodzieniec

Pani
Martynie Dudzie
Pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy
w Ogrodzieńcu
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

OJCA

Pani Martynie Dudzie

oraz Rodzinie i Bliskim
z głębi serc płynące wyrazy współczucia
z powodu śmierci

TATY

składają:
Dyrektor i Pracownicy
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu
w Ogrodzieńcu

składają:
Burmistrz Miasta i Gminy
Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk
Sekretarz Miasta i Gminy
Ogrodzieniec
Maria Milejska
Pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy
w Ogrodzieńcu

1,5m

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Andrzeja Grzybowskiego

Wieloletniego Nauczyciela, Wychowawcy Młodzieży,
Cenionego Człowieka
Pan Andrzej pochodził z Gminy Ogrodzieniec
Rodzinie oraz Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają:
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk
W imieniu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Janoska
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ochrony przyrody i zaowocować w przyszłości nawykami
działającymi na korzyść środowiska w myśl hasła kampanii
marki Velvet «Działamy dziś, z myślą o jutrze!”.
Program „Piątka dla Natury” w wydaniu regionalnym potrwa od 1 marca 2021r. do końca czerwca 2021r.
Udział w programie Velvet „Piątka dla Natury” w czterech prostych krokach:
1. Zarejestrowanie się na stronie www.piatkadlanatury.pl; przez nauczyciela- opiekuna klasy lub
dyrektora szkoły;
2. Pobranie materiałów dostępnych na stronie dla
zarejestrowanych użytkowników;

1 marca br. wystartowała „Piątka dla
Natury” – program edukacyjno-grantowy marki Velvet skierowany do szkół
podstawowych. Jego opiekunem jest
firma Velvet CARE, a działania realizowane przez markę Velvet są jednym
z elementów firmowej strategii Eco
Agenda 2025. Program ma inspirować i
zachęcać do działania na rzecz ochrony
środowiska.
Program został stworzony po to, aby w atrakcyjny
sposób zachęcić dzieci na etapie edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3) do poszerzania wiedzy na temat

3. Przeprowadzenie lekcji dotyczącej wybranego
obszaru Save Nature zgodnie z zaproponowanym
scenariuszem oraz udokumentowanie jej //lub//
wypełnienie wniosku o dofinansowanie szkolnego
ekoprojektu;
4. Przesłanie zgłoszenia konkursowego poprzez
formularz dostępny w profilu użytkownika strony
www.piatkadlanatury.pl.
Co można wygrać?

Jury nagrodzi 20 klas, które zrealizują ekowyzwania ujęte w scenariuszach lekcji. Laureaci otrzymają nagrody indywidualne dla każdego ucznia
oraz dla nauczyciela - opiekuna klasy. Dodatkowo
dyrektorzy szkół mają możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie ekoprojektu realizowanego
lub planowanego przez szkołę, nawiązującego do
jednego z pięciu eko obszarów wskazanych w programie. Na szkoły czeka 5 grantów o wartości
10 000 zł każdy.

REKLAMA

1,5m
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Urząd Miasta i Gminy – telefony
Centrala – sekretariat Burmistrza
32 67 09 700

REKLAMA

Sekretariat Sekretarza i Zastępcy Burmistrza
32 67 09 724
Kancelaria, obsługa interesantów
32 67 097 04
Podatki, opłaty za gospodarowanie odpadami
32 67 09 705, 32 67 09 706
Referat Gospodarki Komunalnej i Mienia Gminy:
32 67 09 707, 32 67 097 08
Dowody osobiste:
32 67 09 716
Urząd Stanu Cywilnego:
32 67 09 718
Ochrona Środowiska:
32 67 09 720
Biuro Rady Miejskiej:
32 67 09 736
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu:
32 67 32 044
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna:
32 67 33 742  
Ośrodek Pomocy Społecznej:
32 673 35 26
Fabryka Ogrodzieniec Sp. z o.o.:
607 574 472, 607 574 199
Zamek Sp z o.o.:
32 67 32 220
Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec sp. z o.o.:
32 67 32 081

REKLAMA

MGOKiS w Ogrodzieńcu informuje

Mini Park Trampolin

Obecnie obiekt użytkowany jest przez Przedszkole Publiczne w Ogrodzieńcu, gdy tylko warunki epidemiologiczne pozwolą będzie można dokonać rezerwacji
telefonicznej, o czym niezwłocznie poinformujemy naszych mieszkańców.

ARKADIA
DOM

POGRZEBOWY
rok założenia 1993

TEL. 695 729 499
jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę

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

OGŁOSZENIE DROBNE

Podejmę pracę – opieka nad osobą starszą, sprzątanie.
Ogrodzieniec i okolice. Tel. 698 425 378

1,5m
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REKLAMA

REKLAMA

WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA

REKLAMA

REKLAMA

Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych
USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ

32 673 38 90
690 618 528
DACH

ONS-

.K
F.H.U

OGRODZIENIEC UL. KOŚCIUSZKI 69A

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ!
kontakt:
tel.32 6732044
e-mail: gazetaogrodzieniecka@interia.pl

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

tel. 32 672 37 12
Zawiercie
ul. Paderewskiego 112 a
REKLAMA

Serdecznie dziękujemy
wszystkim za wsparcie i pomoc
w tym trudnym dla nas czasie.
Dziękujemy Wam Drodzy:
Pracownicy, Współpracownicy,
Uczestniczki zajęć w Ryczowie,
Uczestnicy zajęć w Podzamczu,
Nauczyciele,
Znajomi z Ogrodzieńca,
Ryczowa, Ryczowa-Kolonii
i Zawiercia.
Dorota Supkowska
i Wojtek Jagielski

1,5m
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Zamek
Ogrodzieniec
PRACE REMONTOWO – KONSERWACYJNE NA TERENIE
ZAMKU OGRODZIENIECKIEGO

„Zamek” sp. z o.o. jako administrator Zamku
Ogrodzienieckiego w Podzamczu stale dba o jak
najlepszy stan techniczny i wizerunek ruin Zamku
Ogrodzienieckiego w Podzamczu. Prace remontowe,
konserwacyjne, inwestycyjne w obrębie ruin
zamkowych to priorytet dla Zarządu Spółki „Zamek”.
Zależy nam na utrzymaniu Zamku w jak najlepszym
stanie, nie tylko z uwagi na odwiedzających go
turystów, ale także dla mieszkańców Gminy
Ogrodzieniec, by mogli podziwiać jego piękno.
Na terenie Zamku Ogrodzienieckiego cały czas
prowadzone się prace remontowo – konserwacyjne. W
ubiegłym roku zakończyliśmy realizację jednej z
największych inwestycji związanej z remontem
konserwatorskim, który dofinansowany był ze środków
UE. Wartość projektu przekroczyła 3 miliony złotych.
Podczas tych prac zostały odnowione mury zamkowe zewnętrzna część ściany północnej, ściana zachodnia,
oraz baszta kredencerska. Częściowo została
wymieniona nawierzchnia dziedzińca głównego oraz
pokrycia dachowe w tzw. sklepikach zamkowych.
Ważnym punktem remontu była renowacja studni
zamkowej, została ona pogłębiona oraz przepięknie
podświetlona. Żaden turysta nie przechodzi obok
odrestaurowanej studni obojętnie. Studnia ta zachwyca
każdego. W ramach realizacji projektu na całym zamku
została wykonana nowoczesna, energooszczędna,
instalacja elektryczna i multimedialna, którą będziemy
chcieli wykorzystać, by rozszerzyć ofertę turystyczną
obiektu.

1,5m

Ciekawostką jest również to, że w trakcie
prac w dawnym pomieszczeniu przy
kuchni zamkowej powstała nowoczesna
toaleta dostosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Środki na remont Zamku
Spółka
pozyskuje nie tylko z UE ale również z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. W 2020 roku, w ramach
otrzymanegoaadofinansowaniaaawyremontowana została część wieży bramnej
– odbudowaliśmy lico i wypełniliśmy
ubytki muru, naprawiliśmy nadproże
okienne. W ramach prowadzonych prac
oczyściliśmy także mury z roślinności,
wykonaliśmyahydrofobizacjęaaaoraz
zabezpieczyliśmy i wzmocniliśmy elementy
kamieniarki baszty bramnej w części
cylindrycznej.
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Zamek
Ogrodzieniec
PRACE REMONTOWO – KONSERWACYJNE NA TERENIE
ZAMKU OGRODZIENIECKIEGO

W roku 2021 planujemy przeprowadzić kolejne prace
remontowo-konserwatorskie,
na
które
właśnie
otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w wysokości 480 tyś. zł.
Chcemy
odrestaurować
kolejne
pomieszczenia
wewnątrz Zamku. W planach mamy m.in. remont ścian
wewnętrznych sali kredencerskiej oraz ścian przy
muzeum zamkowym. Planujemy także wyremontowanie
ścian sieni głównej przylegających do baszty
skazańców. Zakres prac obejmuje odrestaurowanie lica
i korony murów oraz przebudowanie
istniejących
otworów okiennych i nadproży, uzupełnienie kamieniarki
i hydrofobizację powstałej powierzchni.
Planowane prace wiążą się z dużym wyzwaniem,
ponieważ będą prowadzone na obiekcie czynnym
turystycznie, w miejscach stanowiących główną oś
komunikacyjną Zamku.
Prace budowlane planujemy rozpocząć w maju 2021 i
muszą zostać zakończone do dnia 15 września 2021 roku.
Kolejną
dużą
inwestycją,
jaką
zamierzamy
przeprowadzić na terenie obiektu to remont murów
obwodowych oraz terenu dziedzińca turniejowego – w
tym przypadku również staramy się pozyskać środki
zewnętrzne.

Mając na uwadze jak najlepszy stan
techniczny i wygląd Zamku na bieżąco
przeprowadzamy drobne remonty, dbając
w ten sposób o wizerunek obiektu. Poza
działaniami ściśle związanymi z pracami
budowlanymiamodernizujemyaapomieszczenia wewnętrzne zamku np. Karczmę
Rycerską czy Muzeum Zamkowe.
Zachęcamy do obejrzenia efektów
naszych prac na terenie Zamku.
Przypominamy, że wszyscy mieszkańcy
Miasta i Gminy Ogrodzieniec mają za
okazaniem
dokumentu
tożsamości
bezpłatne
wejście
na
Zamek
Ogrodzieniecki w Podzamczu.
Zachęcamy do odwiedzenia nas podczas
wielkanocnego spaceru z rodziną.
Zapraszamy serdecznie!
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Wielkanoc na starych pocztówkach
Nadchodzą święta Wielkanocne, znowu inne niż te do których przywykliśmy.
Wielka szkoda – bo giną piękne zwyczaje Wielkanocne, bo
znowu przy stole nie spotkają się bliscy, bo ze święconką nie
pójdą do kościoła całe rodziny. Niestety najnowsze dane o
rozwoju pandemii spowodowały zamknięcie prawie wszystkich miejsc spotkań, ograniczenia w kontaktach. Ale musimy
zastosować wszelkie środki, które pozwolą nam przetrwać.
Żeby choć trochę osłodzić nam ten trudny czas, chcę pokazać kilka starych pocztówek. Mam nadzieję, że wywołają u Was
uśmiech, a może i wzruszenie.
Wesołego Alleluja i Kochajmy się.
Maria Lipka-Stępniewska
Pocztówki z archiwum prywatnego ML-S.
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