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Święto Gminy

Ogrodzieniec

Więcej 
na

str. 13 Organizację 
Święta Gminy 

Ogrodzieniec 
wsparli niezawodni 

Sponsorzy:
- Totalizator Sportowy,

- Katowicka Specjalna Strefa  
    Ekonomiczna,

- PKO Bank Polski,
Ponadto: 
Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu 
otrzymał dofinansowanie 
w wysokości 100.000 złotych 
na wsparcie organizacji 
drugiego dnia Święta Gminy.
Tytuł zwycięskiego projektu 
„Muzyka łączy pokolenia – 

jurajska scena muzyczna 
w letniej odsłonie”

Wszystkim 
serdecznie

Dziękujemy!
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       JURAJSKI  FESTIW
AL

              GRZYBÓW

              Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec  Anna Pilarczyk zaprasza na

28 sierpnia 2022 r.

Ośrodek 
Rekreacyjno-Wypoczynkowy

„KRĘPA” w Ogrodzieńcu

godz. 10:00-17:00
W programie m.in.:

    Wystawa grzybowa
           Pogadanki edukacyjne
         Rozpoznawanie grzybów

         Degustacje
      Konkursy z nagrodami
        Występy lokalnych
     artystów
       Stoiska regionalne
         Atrakcje dla 
     dzieci 
        i młodzieży

Wydarzenie pod honorowym patronatem 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Józefa Kubicy

Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu
w Ogrodzieńcu

Miasto i Gmina
Ogrodzieniec

Zamek Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo 
Komunalne
Ogrodzieniec
Sp. z o.o.

Zarząd Oddziału 
Miejsko-Gminnego ZOSP RP 
w Ogrodzieńcu

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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Moi Drodzy, tym razem zacznę nietypowo, bo od podzięko-
wań, które kieruję do wszystkich uczestników Święta Gminy 
Ogrodzieniec oraz osób, które aktywnie włączyły się w przy-
gotowanie tego wydarzenia. Kolejny rok z rzędu jako ogro-
dzieniecka społeczność udowodniliśmy, że nie tylko potra-
fimy dobrze się bawić, ale również angażować w projekty, 
które konsolidują społeczność naszej małej ojczyzny. W tym 
roku dwudniowe święto obfitowało w wiele wydarzeń i im-
prez. W ich organizację zaangażowani byli przedstawiciele 
wszystkich pokoleń. Na scenie prezentowały się m.in. nasze 
wspaniałe zespoły muzyczne, mażoretki czy orkiestry dęte. 
Barwny korowód, który z Placu Jurajskiego przeszedł na Za-
mek zrobił ogromne wrażenie na gościach przebywających w 
naszej Gminie. Koncerty takich gwiazd, jak Piersi, Feel czy 
występ Bartka Wrony na długo pozostaną w naszych wspo-
mnieniach. Podobnie jak niesamowity pokaz animacji lase-
rowych na Zamku, który był swoistym zwieńczeniem Święta 
Gminy Ogrodzieniec. 

OKIEM BURMISTRZA
Anna Pilarczyk

Wakacje powoli dobiegają końca. Sta-
raliśmy się, by w tym czasie nikt się nie 
nudził. Dom Kultury i Biblioteka, z myślą 
o najmłodszych, realizowały wakacyjne 
zajęcia. Cieszyły się one dużym zainter-
sowaniem. Przez całe wakacje z różnych 
form aktywności korzystały m.in.  dzieci 
świetlicy środowiskowej, która działa w 
ramach Ośrodka Pomocy Społecznej. 
„Wesołe wakacje” zorganizowało też 
Sołectwo Kiełkowice. Zajęcia ruchowe, 
plastyczne, rękodzielnicze, bibułkarskie, 
wycieczki plenerowe, wyjazdy do kina, 
spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty 
języka migowego czy wreszcie zabawy 
w parku trampolin – to wszystko czekało 
na naszych młodych mieszkańców. 

Na Krępie można było skorzystać z wie-
lu nowych atrakcji, w tym toru rowero-
wego pumptrack i boiska do plażowej 
piłki siatkowej. Była też tradycyjna zjeż-
dżalnia do basenu z wodą. 
Lato, które kojarzy nam się przede 
wszystkim z wypoczynkiem, to jednak 
idealny czas na realizowanie inwestycji.  
Obecnie trwa remont ulicy Nowy Świat 
w Ogrodzieńcu. W pierwszej fazie zo-
stała wykonana kanalizacja sanitarna. W 
drugim etapie gruntowny remont przej-
dzie sama droga. Remontujemy parking 
i drogę przy cmentarzu komunalnym 
w Ogrodzieńcu. Natomiast 11 lipca 
rozpoczęliśmy długo wyczekiwany re-

mont ul. Orzeszkowej w Cementowni.  
W pierwszej fazie zostanie wykonana 
kanalizacja deszczowa. Potem przyj-
dzie kolej na jezdnię. Rozpoczęliśmy 
także modernizację parkingu przy 
cmentarzu (ulica Cmentarna) w Ogro-
dzieńcu. Na terenie Ośrodka Rekre-
acyjnego Krępa trwają już roboty zwią-
zane z budową wodnego placu zabaw. 
Ostatnio nasz ośrodek wzbogacił się o 
nową altankę, która ustawiona została 
przy kawiarence. 
Jednym z naszych głównych celów jest 
likwidacja azbestu w naszej Gminie. 
Ten niestety wciąż pokrywa wiele bu-
dynków mieszkalnych i gospodarczych. 
Obecnie jesteśmy na etapie zawierania 
umów z właścicielami budynków i nie-
bawem przystąpimy do realizacji pro-
jektu. 

Wiele naszych działań opiera się na 
finasowaniu opartemu na środkach 
zewnętrznych. Dzięki nim m.in. strona 
internetowa oraz platforma Biuletynu 
Informacji Publicznej Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Kultury i Sportu zostanie 
kompleksowo przebudowana i do-
stosowana do osób ze szczególnymi 
potrzebami. Portale mają być nowo-
czesne, bardziej czytelne i ułatwiające 
dostęp do zawartych tam treści. Bu-
dżet całego projektu, uwzględniający 
szkolenia i doposażenie to 160 tys. 
złotych.. Pozyskaliśmy też wsparcie w 

wysokości 30 tys. złotych na realizację 
trzech wydarzeń o charakterze patrio-
tycznym.

Na koniec wspomnę jeszcze o najnow-
szym naszym projekcie – Jurajskim Uni-
wersytecie Ludowym. 
To działanie również dofinansowane ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. W ramach trzyletnie-
go projektu zrealizowanych zostanie 
szereg bezpłatnych zajęć i wydarzeń 
kulturalnych dla mieszkańców. Przewi-
dziane są zajęcia z aktorstwa, wokali-
styki, rękodzieła, literatury, malarstwa, 
sztuki filmowej czy fotografii. Studenci 
JUL będą uczestniczyć w wykładach i 
seminariach. Obecnie trwa rekrutacja 
uczestników wśród mieszkańców. Stu-
dentem JUL może zostać osoba będą-
ca mieszkańcem Gminy Ogrodzieniec, 
która ukończyła 18 rok życia. Jesteśmy 
w stanie przyjąć 50 osób. Decyduje ko-
lejność zgłoszeń. Równolegle ogłosili-
śmy też  konkurs na wykonanie projek-
tu logotypu Jurajskiego Uniwersytetu 
Ludowego. Spośród licznych prac wy-
braliśmy to najciekawsze, ale zarazem 
najbardziej uniwersalne i plastyczne. 
Oficjalna prezentacja logotypu nastą-
piła podczas ceremonii inauguracyjnej 
Uniwersytetu. Realizatorem projektu 
jest Fundacja Europa House. Partnera-
mi są: Gmina Ogrodzieniec, MGOKiS, 
Zamek Sp. z o. o.

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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DOFINANSOWANIA Konwersja cyfrowa domów kultury

Działania w ramach projektu:

1) Pakiet szkoleń dla pracowników (m.in. obsługa graficzna, transmisja online, obsługa projekcji i prezentacji, obsługa 
sprzętu cyfrowego, współpraca z osobami ze szczególnymi potrzebami – tworzenie informacji tekstowych na BIP, www 
i media społecznościowe),

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu realizuje zadanie pn. „Innowacyjna 
metamorfoza domu kultury – animacja i edukacja kulturalna w Gminie Ogrodzieniec” w ramach 
projektu: Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priory-
tetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020. Koszt otrzymanej kwoty to: 162.000.00 złotych. 
Obecnie kończymy realizację zadania. 

2) Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnymi 
akcesoriami (komputer przenośny do grafiki, kolorowa 
drukarka, aparat fotograficzny, dyski),

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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3) Zakup elementów wyposażenia cyfrowego i transmisji online (zestaw do transmisji – notebook, aparat fotograficzny, 
lampa oświetleniowa, nagłośnienie – zestaw głośnikowy z mikserem i mikrofonami), zestaw do projekcji: rzutnik/projek-
tor podwieszany, statyw/nóżki do ekranu projekcyjnego ramowego, multimedialna tablica informacyjna oraz interaktyw-
na: multimedialna tablica informacyjna, tablica interaktywna,

4) Zakup oprogramowania, licencji,
5) Dostosowanie działań i form przekazu do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami, pętla indukcyjna (zakup pętli indukcyjnej, filmy w PJM/
SJM/SKOGN),

6) Przystosowanie strony internetowej WWW i BIP do potrzeb osób z róż-
nymi rodzajami niepełnosprawności (https://www.mgokis.ogrodzieniec.
pl/ i https://www.bip.mgokis.ogrodzieniec.pl/).

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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TEGO NAM POTRZEBA!
Tężnia solankowa sposobem na poprawę lokalnej przestrzeni 

INWESTYCJE

Z przyjemnością informujemy, że 26.08.2022 r. została oddana do użytku 
tężnia solankowa, która powstała w centrum osiedla budynków wieloro-
dzinnych przy ulicy Słowackiego w Ogrodzieńcu.
Na budowę tężni Gmina Ogrodzieniec otrzymała dofinansowanie w 
kwocie 30 000,00 zł w ramach piątej edycji konkursu grantowego „Moja 
Mała Ojczyzna”, organizowanego przez Fundację BGK im. J. K. Stecz-
kowskiego. Celem konkursu jest aktywizowanie lokalnej społeczności do 
działania na rzecz budowania wspólnego dobra, zagospodarowania lo-

kalnej przestrzeni publicznej oraz poprawy jej estetyki, funkcjonalności 
lub modernizacji.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców naszej Gminy do korzy-
stania z prozdrowotnych i rekreacyjnych właściwości tężni solankowej! 
Seanse oddechowe w tężni wspomagają leczenie wielu schorzeń, a także 
stymulują i podnoszą odporność organizmu. Mamy więc nadzieję, że na-
sza nowa tężnia stanie się popularnym miejscem relaksu, połączonego z 
wdychaniem kojącej mgiełki solankowej.

1312

2.1. Wersja 
podstawowa

2.2. Wersja 
uproszczona

Wersja podstawowa znaku charakteryzuje się 
zastosowaniem w sygnecie delikatnego gradietu od koloru 
bordowego do czerwonego.

Wersja uproszczona jest wersją uproszczoną znaku. Wykorzystuje  
jedynie dwa kolory - czerwony oraz szary. Można stosować ją 
zamiennie z wersją podstawową.

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK 
w programie „Moja Mała Ojczyzna – 2021”

Szanowni Mieszkańcy, 
wiemy, że często dopytujecie o koniec remon-
tu „trójbudynku”, który przez długi czas jest w 
remoncie. Niestety przy tej inwestycji trafiliśmy 
na wykonawcę, który nie wywiązywał się z obo-
wiązków i z uwagi na to rozwiązaliśmy z nim 
umowę. 
Problemy z dotychczasowym wykonawcą, spo-
wodowały, że jesteśmy na etapie wyboru ko-
lejnej firmy, która podejmie się tego zadania. 
Budynek po remoncie będzie na pewno jed-
nym z najładniejszych obiektów użyteczności 
publicznej na terenie Gminy Ogrodzieniec. 
Prosimy o cierpliwość! 

Ulica Nowy Świat
Zakończył się pierwszy etap modernizacji ulicy 
Nowy Świat w Ogrodzieńcu, w ramach któ-
rego została wykonana kanalizacja sanitarna. 
Niebawem nastąpi dalsza część robót – wy-
miana chodników i drogi. Była to jedna z naj-
gorszych ulic w naszym mieście. Według har-
monogramu realizacji robót rozpoczęcie prac 
nastąpi 19.09.2022r., a zakończenie do 20 
listopada br., czyli jeszcze w tym roku miesz-
kańcy doczekają końca inwestycji.

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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INWESTYCJE

inwestycje i remonty przeprowadzamy w całej gminie – w mieście i sołectwach. Są to bardzo po-
trzebne i służące nam wszystkim mieszkańcom prace. Cieszy nas nowa droga, nowy chodnik, ale 
na etapie robót są one na pewno uciążliwe. Najczęściej występują utrudnienia w ruchu kołowym i 
pieszym. Za te utrudnienia serdecznie przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość. W razie 
pytań prosimy o kontakt z Referatem Inwestycji i Gospodarki Komunalnej tel. 32 6709726.

Drodzy Mieszkańcy, 

Gminne Centrum Recyklingu 
w Ogrodzieńcu

Trwają prace przy budowie Gminnego Centrum Re-
cyklingu w Ogrodzieńcu – Serce Jury. Do tej pory 
wykonano stopy fundamentowe trzech hal, ułożo-
no kanalizację deszczową, wykonano instalację hy-
drantową, ogrodzono plac budowy ogrodzeniem 
docelowym. 
Termin zakończenia inwestycji: 28.04.2023r.

Przebudowa dróg gminnych
Przebudowa dróg: ul. Plac Wolności, Krótka, Nowy Świat, 
Orzeszkowej, Cmentarna, Pagórkowa, Bonerów wraz z 
chodnikami i parkingami na terenie Gminy Ogrodzieniec 
oraz przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w rejonie 
ul. Edukacyjnej i Częstochowskiej. 
Termin zakończenia zadania: 02.06 .2023r.

Ulica Orzeszkowej: ułożono nawierzchnię na połowie 
zakresu, trwa układanie podbudowy na pozostałej części 
zakresu, trwa układanie kanalizacji deszczowej.
Ulica Cmentarna: wykonano chodnik wzdłuż drogi, oraz 
chodniki przy parkingu. 
Trwa układanie nawierzchni parkingu
Ulica Pagórkowa: trwa układanie podbudowy, wykony-
wanie odwodnienia drogi.

Wiejska i Wschodnia w Żelazku
Przekazano plac budowy wykonawcy na zadanie: Przebudowa  
ul. Wschodniej w miejscowości Żelazko Gmina Ogrodzieniec oraz prze-
budowa ul. Wiejskiej w miejscowości Śrubarnia Gmina Ogrodzieniec. 
Termin zakończenia budowy: 10.11.2022 rok.

Planowane inwestycje drogowe
Ulica Bonerów: Wg harmonogramu realizacji robót rozpoczęcie prac nastąpi 
1.10.2022 r. a zakończenie do 20 .11.2022r.
Ulica Nowy Świat: Wg harmonogramu realizacji robót rozpoczęcie prac nastąpi 
19.09.2022 r. a zakończenie do 20 .11.2022r.
Plac Wolności: Wg harmonogramu realizacji robót rozpoczęcie prac nastąpi 
15.09.2022 r. a zakończenie do końca grudnia 2022r.
Ulica Krótka: Wg harmonogramu realizacji robót rozpoczęcie prac nastąpi 
1.10.2022 r. a zakończenie do końca grudnia 2022r.
Ulice Paderewskiego i Szeroka
Została podpisana umowa na wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
w ulicach Paderewskiego i Szerokiej w Ogrodzieńcu. Termin wykonania robót do 
30 listopada 2022 roku.

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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Kriokomora – leczenie zimnem

SPZOZ

REJESTRACJA
32 67 32 021
32 67 32 210

PUNKT SZCZEPIEŃ
503 754 217

PORADNIA PEDIATRYCZNA
32 67 32 545

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
32 67 33 731

REHABILITACJA LECZNICZA
32 64 66 062

Kontakt:

Szanowni Państwo,
informujemy, że 30 sierpnia od godziny 10.00 
będzie przyjmował Kardiolog w ramach indywi-
dualnej praktyki lekarskiej (gabinet prywatny) -
Dr. hab. n. med. Tomasz Miszalski-Jamka
Konsultant Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca 
Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie,
Konsultant Górnośląskie Centrum Medyczne im. 
Profesora Leszka Gieca w Katowicach.
W celu umówienia wizyty zapraszamy do kontak-
tu telefonicznego.
Kontakt 
tel. 503-754-217

Uwaga Pacjenci:
Czekamy na nowy kontrakt z NFZ w zakresie 

laryngologii i neurologii.

W przychodni SPZOZ w Ogrodzieńcu można skorzystać z leczenia 
w kriokomorze.
Terapia zimnem, nazywana inaczej krioterapią, polega na oddzia-
ływaniu na ciało niskiej temperatury. Krioterapia może wspoma-
gać leczenie wielu schorzeń i oddziaływać pozytywnie na ludzi 
zdrowych. Temperatury kriogeniczne przyczyniają się do odnowy 
biologicznej.
Zabieg odbywa się w kriokomorze, czyli w niewielkiej, podobnej 
do sauny kabinie. Temperatury w komorze głównej wahają się od 
-110°C do -160°C, w zależności od placówki oferującej zabieg. 
Wyższa temperatura panuje w przedsionku i oscyluje w granicach 
od -40°C do -60°C. Aby uzyskać w kriokomorze temperaturę sto-
sowaną przy terapii zimnem, najczęściej wykorzystuje się ciekły 
azot lub ciekłe powietrze.

KRIOKOMORA i jej funkcje:
- wspomaganie funkcjonowania układu odpornościowego;
- zwiększanie wydolności organizmu;
- działanie przeciwobrzękowe i przeciwzapalne;
- ujędrnianie skóry i odmładzanie;
- wspomaganie procesów gojenia i regeneracji;
- obniżanie napięcia mięśniowego;
- wspomaganie odchudzania;
- zmniejszanie ogólnych dolegliwości bólowych;
- poprawianie nastroju i pozytywny wpływ na samopoczucie;
- poprawianie zasypiania i snu;
- opóźnianie starzenia.
PRZECIWSKAZANIA:
- ciąża;
- uszkodzenia skóry (w tym odmrożenia);
- zaburzenia rytmu serca;
- niewydolność krążenia;
- stan po zawale;
- nowotwory;
- ostre schorzenia dróg oddechowych;
- choroby dróg moczowych;
- niedoczynność tarczycy;
- przeziębienie i stany podgorączkowe;
- stosowanie leków przeciwzakrzepowych;
- klaustrofobię;
- zespół Sudecka;
- objaw Raynauda;
- nietolerancję zimna;
- krioglobulinemię.

Serdecznie zapraszamy!
Kontakt: tel. 32/6466062

STAWIAMY NA KARDIOLOGIĘ

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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Krępa - Ogrodzienieckie KaraibyKRĘPA

Krępa to tętniący życiem ośrodek rekreacyjno-sportowy. Dla spragnionych świeżego po-
wietrza i amatorów aktywnego spędzania czasu wolnego to miejsce jest wymarzone. 
Palmy, dmuchana zjeżdżalnia z basenem, kosze, ławki, leżaki, parasole trzcinowe, tor ro-
werowy typu pumptrack, boisko do gry w piłkę siatkową zapraszają całe rodziny – dzieci 
i dorosłych. Przy kawiarence została ustawiona nowa altana.
Krępa niebawem wzbogaci się o kolejne atrakcje. Obecnie kontynuowane są prace przy 
budowie wodnego placu zabaw. 

Wkrótce czeka Was niespodzianka!

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA Spišské Folklórne Slávnosti 2022
z ogrodzieniecką nutą

Na zaproszenie pana Michała Kapusty - Burmistrza zaprzyjaźnio-
nego Miasta Spisske Podhradie nasze zespoły - „Ryczowianki”  
z Ryczowa i Zespół Folklorystyczny „Wrzos” z Ryczowa Kolonii 
uczestniczyły w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym. 
W przyszłym roku będziemy obchodzić 25-lecie współpracy part-
nerskiej Ogrodzieńca ze Spišské Podhradie. 

48 edycja jednego z najbardziej popularnych festiwalów folklorystycznych w 
Europie za nami. Nasze folklorystyczne zespoły – WRZOS oraz RYCZOWIANKI 
reprezentowały nasze lokalne dziedzictwo. Na czele delegacji znalazła się Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu – Małgorzata Janoska, Radna Rady 
Miejskiej – Beata Jakacz, przedstawiciele Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Ogrodzieńcu – dyrektor Karolina Matuszewska oraz Iwona Rajca, 
sołtys Giebła-Kolonii – Edward Grzebieluch oraz prezes jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ryczowie – Andrzej Żak. Podczas pobytu uczestnicy wyjazdu 
wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej poprzedzającej część artystyczną. Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Janoska znalazła się wśród osób wyróż-
nionych i została zaproszona do rozpalenia symbolicznego ogniska cementują-
cego rozpoczęcie festiwalu, poprzedzonego przejściem z pochodniami. To już 
24 rok współpracy ze słowackim miastem – Spisske Podhradie.

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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Zamek pełen polskich wspomnień Zamek w Starej Lubowni  był 
jednym z punktów wizyty gmin-
nej delegacji na Słowacji. Choć 
twierdza rozciąga się na słowac-
kich ziemiach, to przez wieki 
była w rękach polskich królów i 
wielmożów.

Region słowackiego Spiszu charakteryzuje Spiski Zamek wpisany na listę światowego dziedzictwa  UNESCO.
Co łączy Zamek Spiski z Zamkiem Ogrodzienieckim? Wystarczy spojrzeć..

Z osi czasu...
1200 — 1300, przełom XIII i XIV wie-

ku, Zamek zostaje wzniesiony na 
polecenie króla węgierskiego An-
drzeja III.

1311, Pierwsza pisemna wzmianka o 
zamku.

1323 — 1342, Zamek Lubowla należy 
do rodu Drugethów.

1412, Król węgierski Zygmunt Luk-
semburski i król polski Władysław 
II Jagiełło podpisują traktat poko-
jowy i rozpoczyna się tzw. zastaw 
spiski. Aż do roku 1769, zamiesz-
kiwali odtąd polscy starostowie za-
rządzający zastawionymi ziemiami 
Spisza. Wśród najbardziej znanych 
starostów należy wymienić przed-
stawicieli wielkich polskich rodów: 
Kmitów (1476-1506 i 1522-1553) 
i Lubomirskich (1591-1745). W 

1494 roku zamek odwiedził polski 
król Jan Olbracht.

1553, Pożar na zamku.
1555, Zakończenie remontu po poża-

rze i budowa pałacu renesansowe-
go.

1591, Sebastian Lubomirski. Starostą 
zastawionej części Spiszu zostaje 
Sebastian Lubomirski. Po nim swo-
ją działalność rozwijają tu jeszcze 
cztery pokolenia tego rodu.

1620 — 1647, Barokowa przebudowa 
zamku.

1655 — 1661, Polskie klejnoty koro-
nacyjne. Podczas potopu szwedz-
kiego na zamku zostają ukryte pol-
skie klejnoty koronacyjne.

1683, Zamek odwiedza polski król Jan 
III Sobieski wracając spod Wiednia 
po zwycięstwie nad Turkami.

1768 Maurycy Beniowski Na zamku 

osadzono jego najsłynniejsze-
go więźnia – Maurycego Be-
niowskiego

1772, Maria Teresa, królowa wę-
gierska, znosi zastaw spiski z 
1412 roku.

1825 — 1880, rodzina Raisz Zamek 
należy do rodziny Raisz.

1882 — 1945, rodzina Zamoyskich 
Zamek kupuje Andrzej Zamoy-
ski, pozostaje on własnością 
rodziny Zamoyskich aż do 1945 
roku.

1966, Andrej Čepiššák Dzięki sta-
raniom Andreja Čepiššáka na 
zamku założono muzeum.

Dziękujemy Burmistrzowi Spišskiego Podhradia – Michałowi Kapuście 
oraz pozostałym urzędnikom za serdeczne przyjęcie oraz możliwość 

zwiedzenia Zamku w Starej Lubowni skansenu (muzeum architektury ludowej 
na otwartym powietrzu) położonego u stóp zamku.

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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Kolorozmaitości – wystawa i wernisaż
KULTURA

Dorota Supkowska 
Fot. Michał Jastrząb

6 lipca W Miejskim Ośrodku Kultury w Za-
wierciu odbył się wernisaż wystawy „Ko-
lorozmaitości – malarstwo i bibułkarstwo 
2022”. Na wystawie prezentowane były 
prace malarskie autorstwa uczestników 
warsztatów artystycznych odbywających się 
w Świetlicy w Podzamczu oraz kompozy-
cje z kwiatów z bibuły i krepiny wykonane 
przez uczestniczki warsztatów rękodzieła w 
Ryczowie i Podzamczu. Te dwie z pozoru 
różne dziedziny sztuki połączyło: zamiło-
wanie autorów prac do koloru i barw oraz 
ich wspólne miejsce zamieszania i realiza-
cji artystycznych projektów: Gmina Ogro-
dzieniec. Przewodnim motywem obrazów 
był pejzaż, głównie ten rodzimy, bliski au-
torom; wiodącą techniką malowania prac 
– akryl. Dość duże formaty płócien dobrze 
prezentowały się w tematycznej „jurajskiej” 
odsłonie, ekspozycja pokazuje również bar-
dzo różne, subiektywne spojrzenie na in-
terpretowany plastycznie krajobraz i znane 
miejsca.
Prace bibułkarskie wyróżniały się fine-
zją, dokładnością wykonania, manualnym 
kunsztem, bogactwem kolorów i różnorod-
nością form i kompozycji.
Organizatorami wystawy i wernisażu byli: 

Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu i Fun-
dacja „Stara Szkoła”, prowadząca warsztaty 
artystyczne z malarstwa i bibułkarstwa. W 
wernisażu wzięli udział artyści, organiza-
torzy oraz zaproszeni goście. Wśród wielu 
zaproszonych gości, osobiście udział wzięła 
Pani Burmistrz Anna Pilarczyk, która wrę-
czyła Fundacji oraz wszystkim uczestnikom 
warsztatów artystycznych pisemne gratula-
cje. Obecni byli także Radni Rady Miejskiej 
oraz osoby reprezentujące różne instytucje i 
podmioty współpracujące z Fundacją.
Gospodarzami wydarzenia byli artyści – 
twórcy, którzy od wielu lat spotykają się na 
wspólnych zajęciach, by móc realizować 
swoje hobby i rozwijać niebanalne zaintere-
sowania. Wernisaż był okazją do ciekawych 
dyskusji, miłych gestów, artystycznych kon-
frontacji, a także refleksji na temat tak szyb-
ko upływającego czasu. 
Podczas wernisażu wręczono nagrody i wy-
różnienia, które otrzymały Panie za prace 
bibułkarskie z XX Regionalnym Konkursie 
Bibułkarskim zorganizowanym w Olsztynie 
k. Częstochowy. Wystawę „Bibułkarstwo” 
poświęcono pamięci dwóch uczestniczek 
warsztatów rękodzieła w Starej Szkole w 
Ryczowie, Paniom Ś.P. Janinie Szeląg i Ś.P. 

Janinie Pędzik – mieszkankom Ryczowa.
Wystawę „Kolorozmaitości” można było 
oglądać w MOK-u w Zawierciu do 25 lipca. 
Od 15 sierpnia do końca września wystawa 
zostanie zaprezentowana w Łazach, w ga-
lerii budynku KTS przy ul. Spółdzielczej 2.
W wystawie udział wzięli: malarstwo: Cze-
sława Bąba, Krystyna Dworzyńska – Piątek, 
Sylwia Galicka, Dobrochna Janerka, Maria 
J. Kardynał, Beata Koniec, Józef Kowalczyk, 
Ewa Marek , Wanda Markiewicz, Ryszard 
Mikulski, Jadwiga Papier, Małgorzata Ploch, 
Martyna Podsiadło, Eugeniusz Podsiadło, 
Anna Sarecka, Anna Studzińska, Grażyna 
Studzińska, Zofia Wróbel, Dorota Supkow-
ska. Bibułkarstwo: Irena Dybkowska, Anna 
Bednarz, Krystyna Dworzyńska – Piątek, 
Wanda Jagła, Dobrochna Janerka, Wiolet-
ta Królikowska, Kazimiera Kuźniak, Wanda 
Markiewicz, Zofia Maślanka, Wanda Nocoń, 
Ś.P. Janina Pędzik, Zenobia Półkoszek, Sta-
nisława Sprężak, Dorota Supkowska.
Wszystkim, którzy przyczynili się do powsta-
nia tak ciekawych prac i do zorganizowania 
tej wystawy bardzo, bardzo dziękuję. 
Dziękuję również wielu gościom i ogląda-
jącym wystawę za zainteresowanie Naszą 
twórczością.

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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Cudze chwalicie, swego nie znacie… 
Trzecie miejsce dla Ryczowa w Konkursie  
„Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2022”

INFORMACJE
Joanna Piwowarczyk

Sołectwo Ryczów zostało zgłoszone do konkursu „Najlep-
sza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2022”. W dniu 
20 lipca komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca 
Beata Szydłowska, członkowie komisji – Ewa Paulewicz-Ko-
ryl i Andrzej Guzik przeprowadziła wizję lokalną w miejsco-

wości. Wraz z komisją Ryczów odwiedził Starosta Zawier-
ciański Gabriel Dors oraz Wicestarosta Paweł Sokół.
Gminę reprezentowali: Maria Milejska – Sekretarz Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec, Wanda Bednarz – Radna Rady Miej-
skiej w Ogrodzieńcu, Leszek Janus – Sołtys Ryczowa.

Sołectwo Ryczów ex aequo z sołectwem Udórz zdobyło III miejsce w konkursie Najlepsza Miejscowość Powiatu Zawierciańskiego 
i nagrodę 4000 zł. Pierwsze miejsce zdobyły Rzędkowice, drugie - Podlesice i Smoleń. Gratulujemy!

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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Z kulturą przez światWYDARZENIA
Joanna Piwowarczyk

Animacje, warsztaty, gry oraz quizy związane z wiedzą o kulturze całego świata przyciągnęły liczne grono 
mieszkańców w dniu 5 sierpnia. Na skwerze przy Placu Wolności ustawiono stanowiska symbolizujące wy-
brane kontynenty tzw. świat w pigułce, gdzie odbywały się zabawy, gry, konkurencje dla dzieci i dorosłych. 
Tym razem odwiedziliśmy Afrykę i Australię i zdobyliśmy ciekawe informacje o kulturze, tradycjach, oby-
czajach, znanych ludziach, sportach narodowych, zabytkach, zwierzętach i wielu innych atrakcjach naszego 
świata.
Zadanie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu w ramach Programu 
EDUKACJA KULTURALNA, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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Joanna Piwowarczyk

Święto 
Gminy Ogrodzieniec

Święto Gminy Ogrodzieniec to jedyna okazja w 
roku,  kiedy mieszkańcy naszej gminy spotykają się 
w jednym miejscu, o tej samej porze, w atmosferze 
radości i wspólnego świętowania. W tych dniach 
towarzyszą nam nasi przyjaciele, goście z sąsied-
nich miast, gmin, województw i krajów.

Piątek, 5 sierpnia - na skwerze przy 
Placu Wolności zaprezentowali się 
nasi lokalni artyści: Zespół Mażore-
tek „Fantazja”, Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta Ogrodzieniec, Seniorzy z 
Ogrodzieńca, Zespół Folklorystyczny 
„Wrzos” z Ryczowa Kolonii, Zespół 
Echo, Old Boys, Sekcja wokalna UTW, 
Natalia Białkowska i Angela Waw- 
rzyk-Koszycka. Gwiazdą wieczoru był 
Bartek Wrona z zespołem, który wspa-
niałym koncertem zagrzał publiczność 

do tańca. Po występie Bartka Wrony 
roztańczonych uczestników impre-
zy bawił dalej Zespół REACTIVE do 
późnych godzin wieczornych.  Wśród 
naszych gości byli przedstawiciele za-
przyjaźnionej gminy ze Słowacji, na-
szego miasta partnerskiego- Spisske 
Podhradie oraz przedstawiciele gminy 
Wojnicz, gminy Bochnia i z Głogowa 
Małopolskiego. 
Organizatorami dwudniowego wy-
darzenia byli: Miejsko-Gminny Ośro-

dek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu,  
Spółka ,,Zamek” oraz Przedsiębior-
stwo Komunalne Ogrodzieniec. Part-
nerzy i sponsorzy: Lotto, PKO Bank 
Polski, Katowicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna.
Patronat medialny: Telewizja Polska 
program 3 Katowice, Polskie Radio 
Katowice, Radio Zawiercie, Kurier Za-
wierciański, Telewizja Silesia, Dziennik 
Zachodni, Gazeta Myszkowska, Gaze-
ta Ogrodzieniecka.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu serdecznie dziękuje strażakom ochotnikom  
za bezinteresowną pomoc przy organizacji Święta Gminy Ogrodzieniec.

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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Święto 
Gminy Ogrodzieniec
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Bartka Wrony,  piosenkarza, autora tek-
stów piosenek i producenta muzycznego.
Artysta wraz z zespołem wystąpił pod-
czas Święta Gminy Ogrodzieniec w dniu 5 
sierpnia na skwerze przy Placu Wolności. 
Bartek Wrona - Ex lider zespołu Just5 za-
czynał swoją karierę w wieku 15 lat, dziś 
40 latek. 25 lat na scenie, ma na swoim 
koncie artystycznym trzy studyjne płyty z 
Zespołem Just5 i sześć solowych płyt jako 
Bartek Wrona, które razem tworzą sprze-
daż 1 miliona płyt. Cały czas aktywnie pra-
cuje, jest producentem, tekściarzem i wo-
kalistą, gra w Polsce i za granicą, właśnie 
wydal swoją nową płytę na 25-lecie dzia-
łalności artystycznej pod tytułem „Bartek 
Wrona”.
Jak wspominasz czasy JUST 5? 
Czasy Just5 wspominam bardzo miło, 
piękna przygoda w moim życiu. Dzięki 
Just 5 robię to, to kocham i jeszcze na tym 
zarabiam.
Co uważasz za najważniejszą rzecz, 
która nastąpiła dzięki Just 5?

Kilka pytań do…
Dzięki zespołowi bardzo dużo się nauczy-
łem o muzyce od 25 lat żyje z
muzyki. Just5 to taki mój tatuaż, którego 
nigdy nie zmyję. 
A teraz opowiedz pokrótce co u Ciebie 
muzycznie się dzieje? 
Co u mnie? Wydałem płytę na swoje 40-
te urodziny i na 25-lecie działalności arty-
stycznej. Płyta po prostu „Bartek Wrona” 
- zapraszam na moje media społeczno-
ściowe - tam dowiecie się co u mnie! 
Jakie plany na przyszłość? 
Plany na przyszłość to trasa koncertowa, 
która będzie trwała do końca paździer-
nika. Nowy singiel myślę że na początku 
stycznia, może jakiś mały urlop też się 
przyda.
Bartek Wrona prywatnie… 
Prywatnie w tygodniu jestem house ma-
nagerem, zajmuję się domem, sprzątam, 
gotuje itp., itd. A weekendy gram koncer-
ty, wiec lepszej pracy nie mogłem mieć. 
Życzę wszystkim Czytelnikom „Gazety 
Ogrodzienieckiej” dużo zdrowia, bo to 
najważniejsze. Jak jest zdrowie, to można 
wszystko. Pozdrawiam serdecznie!
Dziękuje za rozmowę, 

Marta Bejgier-Karcz

„Dziś wielkie święto dla Mieszkańców Ogro-
dzieńca i okolic - Odpust Parafialny w uro-
czystość Przemienienia Pańskiego. Dla mnie 
jako Parafianki, a także dla mojej rodziny to  
wyjątkowy dzień. Pozwólcie moi drodzy, że z 
tej okazji złożę wszystkim naszym duszpaste-
rzom, ale i również Wam Parafianom życzenia 
pomyślności, zdrowia i wszelkich łask Bożych. 
Tradycyjnie dziękuję  za piękną mszę świętą. 
To ogromny zaszczyt, że w to ważne święto 
towarzyszą nam nasi przyjaciele - nie tylko z 
zakątków Polski, ale i Europy. Mam na myśli 
przedstawicieli zaprzyjaźnionej gminy ze Sło-
wacji, naszego miasta partnerskiego- Spisske 
Podhradie. Są to Vladimir Tomko – Poseł na 
sejm i Przewodniczący Komisji ochrony środo-
wiska oraz Stefan Faltin – Poseł na sejm i prze-
wodniczący Komisji Porządku Publicznego i 
Transportu. Dziś celebrujemy nie tylko odpust 

parafialny, ale i trwające Święto Gminy Ogrodzieniec. 
Święto Gminy Ogrodzieniec to wyjątkowy czas. To jedyna okazja w roku, kie-
dy mieszkańcy naszej Gminy spotykają się w jednym miejscu, o tej samej po-
rze w atmosferze radości  i wspólnego świętowania w otoczeniu zaproszonych 
gości i turystów. Tegoroczne Święto Gminy jest szczególne, bowiem stolica 
naszej gminy - Ogrodzieniec wkrótce będzie obchodzić Jubileusz 50-lecia 
odzyskania Praw Miejskich. 1 stycznia 1973 roku Prezes Rady Ministrów nadał 
naszemu miastu prawa miejskie. Nasze miasto utraciło je w  1870 roku. Każde 
organizowane wydarzenie w nadchodzących miesiącach poprzedzających i 
następujących po historycznej dacie będzie poświęcone właśnie temu jubi-
leuszowi. Nasze celebrowanie rozpoczęliśmy tegorocznym świętem gminy.”
Na zakończenie pani Burmistrz złożyła życzenia radosnego i bezpiecznego 
świętowania i zaprosiła wszystkich na wydarzenie organizowane w ramach dni 
Ogrodzieńca oraz do udziału w korowodzie z gminną flagą.

Uroczystość odpustowa W sobotę, 6 sierpnia ogrodzieniecka parafia świętowała od-
pust, czyli uroczystość Przemienienia Pańskiego. W nabożeń-
stwie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych 
gminy Ogrodzieniec z Burmistrzem Anną Pilarczyk, która 
zwróciła się do księży i zgromadzonych w świątyni parafian 
tymi słowami:

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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Święto 
Gminy Ogrodzieniec

Joanna Piwowarczyk, fot. Dawid Janocha

Sobota, 6 sierpnia - tradycyjnie 
impreza odbyła się na Zamku 

Ogrodzienieckim w Podzamczu.

Wydarzenie rozpoczęło się od korowo-
du z flagą gminy Ogrodzieniec, który 
wymaszerował z Placu Jurajskiego w kie-
runku zamku. Uczestniczyli w nim: Zespół 
Mażoretek ”Fantazja,  Orkiestra Dęta 
Giebło, Orkiestra Dęta Ryczów, Koło Ło-
wieckie „Diana”, Koło Łowieckie „Darz 
Bór”, Koło Łowieckie „Orle Gniazdo”, 
Koło Łowieckie „Cietrzew”, Koło Ło-
wieckie „Antylopa”, Polski Związek Ho-
dowców Gołębi Pocztowych. Flagę Gmi-
ny Ogrodzieniec w korowodzie nieśli: 
przedstawiciele władz samorządowych z 
Burmistrzem Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec Anną Pilarczyk na czele oraz radni 
Rady Miejskiej wraz z Przewodniczącą 
Małgorzatą Janoską, zaproszeni goście, 

przedstawiciele Ochotniczych Straży Po-
żarnych, Zespół „Ryczowianki”  z Ryczo-
wa, Zespół Folklorystyczny „Wrzos” z Ry-
czowia-Kolonii, Seniorzy z Ogrodzieńca, 
Zespół „Echo” z Ogrodzieńca
Stowarzyszenie Zwykłe „Retro” z  Ogro-
dzieńca, KGW „Koniczynki” z Ryczowa 
Kolonii, KGW ”Perły Jury”, KGW  Gu-
lzów, KGW „Mokrusianki”, KGW „Że-
lazne Śrubki” w Żelazku , Fundacja 
Wspierania Aktywności Twórczej i Regio-
nalnej „Stara Szkoła” w Ryczowie, Sto-
warzyszenie Rekreacyjno-Wędkarskie w 
Ogrodzieńcu, Koło Wędkarskie „Okoń”, 
Koło Pszczelarzy w Ogrodzieńcu, Słu-
chacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
Sekcja Wokalna UTW, Stowarzyszenie 

Rusz Dziś Na Rower Ogrodzieniec. Po 
przybyciu korowodu na zamek rozpoczę-
ła się część oficjalna, w której Burmistrz 
Miasta i Gminy Anna Pilarczyk powitała 
wszystkich uczestników święta gminy i 
życzyła udanej imprezy. Część artystycz-
ną  rozpoczęła rockandrollowa ekipa z 
Pszczyny – „Hard Rockets”.  Następnie 
zespół „Piersi” rozgrzał publiczność wy-
konaniem „Bałkanicy” i kolejnymi hitami 
ze swojego repertuaru. Część artystycz-
ną zakończył świetny koncert zespołu 
„Feel” z charyzmatycznym wokalistą Pio-
trem Kupichą. Były bisy, wspólne foto-
grafie i gromkie brawa. Na zakończenie 
uczta pełna zmysłowych wrażeń – pokaz 
animacji laserowych.
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Delegacja ze Słowacji

Zaprzyjaźnione delegacje na Święcie Gminy 

W naszej Gminie przebywała delegacja z zaprzyjaź-
nionej gminy Spisske Podhradie  w Słowacji. W dniu 
9 sierpnia Burmistrz Michał Kapusta wraz z żoną i 
byłym wiceburmistrzem oraz wieloletnim parlamen-
tarzystą inż. Františekiem Pravlíkiem spotkali się z Burmistrzem Ogrodzieńca Anną Pilarczyk w Urzędzie Miasta i 
Gminy. Po spotkaniu goście zostali zaproszeni na przejażdżkę melexem i odwiedzili m.in. Krępę.

W Święcie Gminy Ogrodzieniec uczestniczyli przedstawicie-
le zaprzyjaźnionych gmin z naszego kraju i Europy. W tych 
dniach byli z nami przedstawiciele naszego miasta partner-
skiego ze Słowacji - Spisske Podhradie: Vladimir Tomko – Po-
seł na sejm i Przewodniczący Komisji ochrony środowiska, 
Stefan Faltin – Poseł na sejm i przewodniczący Komisji Po-
rządku Publicznego i Transportu oraz przedstawiciele Gminy 
Wojnicz - z burmistrzem Tadeuszem Bąkiem na czele, przed-
stawiciele Gminy Bochnia - wójt Marek Bzdek i zastępca wój-
ta Ewelina Makowska, dyrektor SPZOZ w Bochni Katarzyna 
Kupisz, Prezes Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bochnia 
Sp. z.o.o. Beata Kaszewska,

przedstawiciele Gminy z Głogowa Małopolskiego: dyrektor Miej-
sko-Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim Dariusz Le-
wandowski-Socha oraz Maria Drzał i Barbara Gotojuch. Nasi goście 
uczestniczyli w wydarzeniach artystycznych na skwerze przy Domu 
Kultury oraz na Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu oraz zwiedzili 
naszą gminę i okolicę.

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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Święto Gminy Ogrodzieniec
P O D Z I Ę K O W A N I A

Serdeczne podziękowania za zaangażowanie w organizację Święta Gminy Ogro-
dzieniec w dniach 5-6 sierpnia dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 
Ogrodzieńcu, Zamek Spółka z o.o., Przedsiębiorstwa Komunalnego Ogrodzieniec, 
Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejsko-Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu, jednostek OSP: Ogrodzieniec, Ryczów, 
Ryczów-Kolonia, Giebło, Mokrus, Gulzów, Podzamcze, Kiełkowice. 

Dziękuję lokalnym artystom, którzy swymi występami uświetnili nasze święto. Są to:
Zespół Mażoretek „Fantazja” w Ogrodzieńcu, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ogro-
dzieniec, Zespół „Echo”, SENIORZY z Ogrodzieńca, Zespół „RYCZOWIANKI”, 
Zespół Folklorystyczny „WRZOS”, Sekcja wokalna UTW w Ogrodzieńcu , Angela 
Wawrzyk-Koszycka, Natalia Białkowska.

Serdeczne podziękowania dla uczestników korowodu z flagą Gminy w dniu 6 sierp-
nia:
Ochotnicze Straże Pożarne, Zespół Mażoretek „Fantazja”, Orkiestra Dęta Giebło, 
Orkiestra Dęta Ryczów, Koło Łowieckie „Diana”, Koło Łowieckie „Darz Bór”, Koło 
Łowieckie „Orle Gniazdo”, Koło Łowieckie „Cietrzew”, Koło Łowieckie „Antylopa”, 
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Zespół „Ryczowianki”  z Ryczowa, 
Zespół Folklorystyczny „Wrzos” z Ryczowia-Kolonii, Seniorzy z Ogrodzieńca, Ze-
spół „Echo” z Ogrodzieńca, Stowarzyszenie Zwykłe „Retro” z  Ogrodzieńca, KGW 
„Koniczynki” z Ryczowa Kolonii, KGW ”Perły Jury”, KGW  Gulzów, KGW „Mokru-
sianki”, KGW „Żelazne Śrubki” w Żelazku, Fundacja Wspierania Aktywności Twór-
czej i Regionalnej „Stara Szkoła” w Ryczowie, Stowarzyszenie Rekreacyjno-Wędkar-
skie w Ogrodzieńcu, Koło Wędkarskie „Okoń”, Koło Pszczelarzy w Ogrodzieńcu, 
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Sekcja Wokalna UTW, Stowarzyszenie 
Rusz Dziś Na Rower Ogrodzieniec.

Szczególne podziękowania dla naszych partnerów, niezawodnych sponsorów: 
- Totalizator Sportowy,
- Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
- PKO Bank Polski 

Serdecznie dziękujemy patronom medialnym naszego Święta :
TVP 3 Katowice, Polskie Radio Katowice, Radio Zawiercie, Kurier Zawierciański, 
Telewizja Silesia, Dziennik Zachodni, Gazeta Myszkowska.

Dziękuję Radnym i Sołtysom oraz wszystkim osobom, które z zaangażowaniem 
uczestniczyły w wydarzeniu. 

Dziękuję Wam, drodzy Mieszkańcy za liczny udział w naszym święcie.

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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WYDARZENIA
Redakcja

Uczta u króla Kazimierza

W piątek, 12 sierpnia w Domu 
Kultury w Ogrodzieńcu odbyła 
się prawdziwa uczta u Króla Ka-

zimierza. Uczestnicy wydarzenia 
mieli okazję przebrać się histo-
ryczne stroje oraz wziąć udział w 
atrakcjach przewidzianych przez 
organizatorów. Były pogadanki z 
Królem, poszukiwania skarbów, 
dworskie tańce i niespodzianka 
na zakończenie, czyli spotkanie 
z duchami na Zamku Ogrodzie-
nieckim. 

W organizacje przedsięwzięcia 
zostali zaangażowani lokalni 
przedsiębiorcy.

Dofinansowano ze środków 
Programu Wieloletniego NIE-
PODLEGŁA na lata 2017-2022 w 
ramach programu dotacyjnego 
„Koalicje dla Niepodległej”

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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WYDARZENIA
Joanna Piwowarczyk

Piknik patriotyczny na Krępie 
W dniu 15 sierpnia uczestniczyliśmy w radosnym 
wydarzeniu patriotycznym, na które zaprosiło Sto-
warzyszenie zwykłe RETRO, działające przy Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Ogro-
dzieńcu! Dla każdego moc atrakcji – wojskowy tor 
przeszkód, strzelnica, zawody sportowe oraz rę-
kodzieło patriotyczne – kotyliony oraz ozdoby w 
kolorze biało-czerwonym. Wydarzenie muzycznie i 
wokalnie uświetniły występy Zespołu Echo. Dzięku-
jemy wszystkim za udział w święcie!

Stowarzyszenie Zwykłe RETRO – Dziękujemy

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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WYDARZENIA Fantazja na występach
Święto Wojska Polskiego - Tychy 
Zespół Mażoretek Fantazja uświetnił swoimi 
występami Święto Wojska Polskiego, które 
odbyło się w Parku Miejskim Solidarności w Ty-
chach w dniu 13 sierpnia.
Nasze Mażoretki otrzymały zaproszenie na uświet-
nienie Jubileuszu 30-lecia Komendy Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Tychach. Wydarzenie 
pokryło się datami z tegorocznym Świętem Gminy 
Ogrodzieniec. Patriotyczny piknik organizowany 
również w Tychach stał się okazją do wręczenia 
symbolicznych gratulacji i podziękowań, które zo-
stały złożone na ręce przedstawiciela Państwowej 
Straży Pożarnej.

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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Święto Wojska Polskiego – Będzin
W dniu 14 sierpnia Zespół Mażoretek Fantazja wystąpił pod-
czas obchodów Święta Wojska Polskiego w Będzinie. Dziew-
częta zaprezentowały swoje piękne układy, za co nagrodzone 
zostały gromkimi brawami od publiczności.
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ZESPÓŁ ECHO

Echo na Dniach Żarnowca W niedzielę, 24 lipca Zespół Echo wystąpił 
na XXIV Dniach Żarnowca.

Echo na Święcie Porzeczki 

Zespół Echo uświetnił swym występem dożynki gminne pod hasłem „Od święta 
porzeczki do święta plonów”, które odbyło się w dniu 14 sierpnia w gminie Irządze.

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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KULTURA
Iwona Rajca

Wrzos i Ryczowianki
z nominacją do etapu regionalnego
Jurajskiego Festiwalu Kultury Ludowej w Koziegłowach

Zespoły śpiewacze działające przy Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w 
Ogrodzieńcu: Zespół „Ryczowianki” z Ry-
czowa i Zespół Folklorystyczny „Wrzos” z 
Ryczowa-Kolonii uczestniczyły w elimina-
cjach powiatowych „Jurajskiego Festiwa-
lu Kultury Ludowej – Koziegłowy 2022”, 
które miały miejsce w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Łazach. Przegląd, w którym 
wzięło udział 14 występujących, odbył się 
w czwartek 28 lipca br. Organizatorem 
głównego festiwalu jest Miejsko-Gminny 
Ośrodek Promocji Kultury w Koziegło-
wach, gdzie 20 sierpnia br. odbędzie się 
etap regionalny.
Zespół Folklorystyczny „Wrzos” z Ryczo-
wa-Kolonii prezentujący utwór „Jabło-
neczka” a cappella (bez towarzyszenia 
instrumentów) i Zespół „Ryczowianki” z 
Ryczowa z przyśpiewkami zagłębiowski-
mi z akompaniamentem kapeli otrzymały 
nominację do etapu regionalnego Juraj-
skiego Festiwalu Kultury Ludowej w Ko-
ziegłowach. 

Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne śpiewacze zmagania!

W kolejnym wydaniu „Gazety Ogrodzienieckiej”  relacja z Jurajskiego Festiwalu Kultury Ludowej w Koziegłowach. Już wiemy, że w etapie 
powiatowym I miejsce zajął Zespół Folklorystyczny „Wrzos” z Ryczowa Kolonii, a Zespół Ryczowianki – trzecie miejsce. Gratulujemy!

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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JUL Inauguracja Jurajskiego 
Uniwersytetu Ludowego

W naszej gminie ruszył innowacyjny projekt - Jurajski Uniwersytet Ludowy, skierowany 
do pełnoletnich mieszkańców Gminy Ogrodzieniec. W dniu 19 sierpnia wykładem pt. 
„Czy sztuka jest kobietą?” przygotowanym przez p. Agnieszkę Kijas – krytyka sztuki, 
zainaugurowaliśmy działalność JUL. 

Nauka w ramach uniwersytetu jest 
bezpłatna. Zajęcia, prowadzić będzie 
doświadczona i wyspecjalizowana ka-
dra pedagogiczna, a także eksperci 
branż posiadających duże doświad-
czenie w zakresie wykonywania zawo-
du. Tematyka zajęć będzie urozmaico-
na i dotyczy różnych kierunków, m.in.: 
fotografia. aktorstwo, malarstwo, 
kulinaria, wokalistyka, sztuka filmowa 
czy dziedzictwo przyrodnicze. Na  in-
augurację przybyli przyszli studenci 
oraz wykładowcy: Anna Musialska, 

Anna Studzińska, Marek Trzepla i za-
proszeni goście: Małgorzata Jano-
ska - Przewodnicząca Rady Miejskiej, 
radni: Ilona Guzik, Karolina Adamus, 
Beata Jakacz, Zbigniew Fabiańczyk, 
Magdalena Sitek- Zastępca Burmi-
strza Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 
Stronę organizatorów przedsięwzię-
cia reprezentowali: dr Patryk Szczy-
gieł - Prezes Fundacji Europa House 
oraz Karolina Matuszewska – Dyrektor 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Ogrodzieńcu. Podczas spotkania 

zaprezentowane zostały prace biorą-
ce udział w konkursie na projekt logo 
uniwersytetu oraz ogłoszono wyniki 
kunkursu.

Projekt współfinansowany przez Fun-
dację Europa House oraz Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Informacje:
MGOKiS w Ogrodzieńcu 
Tel 32 6732044

Joanna Piwowarczyk
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DOŻYNKI XXIII Dożynki Powiatowe 
w Kroczycach

Redakcja

Do konkursu Gospodyni i Gospodarza stanęli: pani Henryka Pilarczyk - ZF 
Wrzos i pan Edward Grzebieluch - sołtys Giebła Kolonii. W konkurencjach: na-
wiajnie motka wełny na czas, wiązanie krawata, dmuchanie balona i obieranie 
jabłka nasi reprezentanci spisali się znakomicie. Były nagrody i gratulacje. Na 
scenie wystąpiła Angela Wawrzyk-Koszycka, która zaśpiewała „Człowieczy los” 
z repertuaru Anny German. 
Podczas dożynek ogłoszono wyniki konkursu Najlepsza Miejscowość Powia-
tu Zawierciańskiego zorganizowaneo przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu. 
Trzecie miejsce przypadło sołectwu Ryczów i nagroda 4 tys. zł. Serdecznie Gra-
tulujemy!

W niedzielę, 21 sierpnia w Kroczy-
cach obchodzilismy święto plonów. 
W wydarzeniu udział wzięła repre-
zentacja Gminy Ogrodzieniec z 
wieńcem wykonanym przez KGW 
Perły Jury w Ryczowie oraz sto-
iskiem z rękodziełem, które prowa-
dziły Panie z Zespołu Folklorystycz-
nego „Wrzos” z Ryczowa Kolonii.
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KULTURA Na ludowo w Ogrodzieńcu
warsztaty z rękodzieła

To już druga edycja tego niezwykłego projektu na te-
renie naszej gminy. Dzieci biorące udział w warsztatach 
mają możliwość poznania historii i kultury naszego re-
gionu i nie tylko. Od projektowania guzików – bo prze-
cież Ogrodzieniec słynął z fabryki guzików, poprzez 
rzeźbę w glinie, aż do malowania własnego wyobrażenia 
boboków, demonów i innych zjaw straszących w naszej 
rodzimej kulturze. Szerokie spektrum zajęć manualnych, 
połączonych z opowieściami wprowadzającymi w dany 

temat, rozbudziły w naszych małych artystach ciekawość 
i chęć poznawania historii, która okazuje się całkiem 
niezwykła. Warsztaty związane z projektem będą się od-
bywać do końca września, a ich zwieńczeniem będzie 
otwarta wystawa, na której zaprezentujemy wszystkie 
prace uczestników.
Dofinansowano w ramach programu „Kultura ludowa i 
tradycyjna” ze środków Ministra Kultury I Dziedzictwa 
Narodowego. Wysokość dotacji wynosi 15 000,00zł.
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Iwona Rajca

Podsumowanie wakacyjnej 
szkółki strażackiej

Z inicjatywy Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Ogrodzieńcu 3 sierpnia na 
Krępie odbyły się pokazy strażac-
kie z aktywnym udziałem uczest-
ników. Przejazd melxem zapewnił 
nasz Dom Kultury.

Dzieci zapoznały się ze sprzętem na samochodach bojowych, uczestniczyły w podawaniu wody strażackimi wężami, mo-
gły przewieźć się strażackim samochodem i quadem.
Na zakończenie spotkania wspólnie z druhami upiekliśmy na ogniu smaczne kiełbaski.
Poczęstunek zapewnił Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Ogrodzieńcu wraz z Komendantem.

Dziękujemy strażakom ochotnikom za atrakcyjny dzień podczas wakacji z kulturą.

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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WAKACJE Z KULTURĄKULTURA
Redakcja

Spotkanie za strażakami
Na spotkaniu z druhami OSP Ogrodzieniec druhowie 
zaprezentowali dzieciom wóz strażacki oraz jego wypo-
sażenie  Jednak największą radość sprawiła konkurencja 
„strącania pachołka wodą z węża strażackiego”. Jak się 
okazało nie było to łatwe zadanie, ale nasze dzieciaki 
dzielnie sobie poradziły. Uśmiech na długo malował się 
na twarzach wszystkich uczestników spotkania. 

Wakacje z Kulturą na świeżym powietrzu
Wspólna zabawa na placu przed Domem Kultury.  W 
godzinach 12:00-15:00 na dzieci czekały plenerowe 
szachy oraz jeździki.

Zajęcia plastyczne
Skrzynki na skarby
W ramach zajęć plastycznych dzieci wykonały Skrzyn-
ki na skarby. Powstały bardzo ciekawe, własnoręcznie 
zaprojektowane i wykonane skrzyneczki, kuferki, w któ-
rych dzieciaki będą przechowywać swoje cenne „skar-
by”. 

Warsztaty kulinarne – pieczemy gofry
Zajęcia kulinarne w Domu Kultury cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem, toteż nie mogło ich zabraknąć w 
ofercie wakacyjnej. Podczas warsztatów instruktor Mar-
ta Lipka uczy dzieci jak upiec chrupiące gofry i czym 
najlepiej je przyozdobić. Oczywiście dekorowanie go-
frów to ulubiona część zajęć każdego uczestnika, a po-
tem uczta, czyli degustacja własnoręcznie wykonanych 
smakołyków.

Spotkanie z pszczelarzem
Dzieci w domu Kultury tradycyjnie odwiedził  p. Adam 
Kordas – pszczelarz z ogrodzienieckiego Koła Pszczela-
rzy, który wprowadził dzieci w tajniki życia pszczół oraz 
ich wpływu na naszą planetę. Pan Adam swą opowieść 
o tych pożytecznych owadach wzbogacił wieloma cie-
kawostkami i nowikami. 

Malowanie karykatur
Uczestnicy Wakacji z kulturą poznali pojęcie karykatu-
ry, a następnie zgodnie z własnym pomysłem przystą-
pili do dzieła, tworząc unikatowe portrety koleżanek 
bądź kolegów. Najodważniejsi plastycy zdecydowali 
się na kreacje autoportretów.
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Wakacje z Kulturą w Gieble

Nauka języka migowego

Spotkanie z policjantem
Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z pa-
nem Policjantem z ogrodzienieckiego komisariatu po-
licji. Podczas pragmatycznej lekcji najmłodsi poznali 
podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie wakacji, 
a także zaznajomili się z tajnikami życia zawodowego 
funkcjonariusza publicznego. 

Ozdoby do ubrań
„Haute couture” na ogrodzienieckich wakacjach z 
kulturą - mali artyści przyjęli rolę projektantów mody. 
Zajmowali się tworzeniem kolorowych broszek wedle 
własnych, unikatowych pomysłów.

Dom Kultury tradycyjnie w dworku w Gieble 
zorganizował cykl wakacyjnych warsztatów 
dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć two-
rzyli „dzieła” w różnych technikach plastycz-
nych - malowali farbami, kredkami, wycinali 
z kolorowych kartonów, bibuły. Powstało 
mnóstwo ciekawych prac. Dzieci tworzyły 
także własne gry MEMO. Później taka gra 
cieszy dwa razy bardziej, bo mamy świado-
mość, że sami ją zrobiliśmy.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z nauki języka 
migowego, które prowadziła pani Renata Dusza - pedagog 
z ogromnym doświadczeniem, a przede wszystkim osoba o 
wielkim sercu. Dzięki Jej uprzejmości, zajęcia z języka migo-
wego były całkowicie bezpłatne, a ich zwieńczeniem było 
wręczenie dyplomów ukończenia podstawowego kursu z 
języka migowego.
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Wesołe Wakacje w KiełkowicachKULTURA
Elżbieta Stanek

Dorota Supkowska
Leszek Brzozowski 

W sołectwie Kiełkowice, jak co roku, odbyły się zajęcia dla 
dzieci i młodzieży. To kolejne lato, które pokazało, że w Kieł-
kowicach dzieci chętnie spędzają czas wolny na wspólnych 
zabawach i animacjach, a Remiza OSP, jak co roku, staje się 
wakacyjnym miejscem kultury i rekreacji.
W dniach 11-15 lipca 2022 roku 40 osobowa grupa dzieci 
wraz z pomagającymi w prowadzeniu zajęć rodzicami i dziad-
kami, wzięła udział w warsztatach plastycznych, warsztatach 
kreatywnych, grach, zabawach, animacjach, warsztatach te-
atralnych i wycieczce.
Uczestnicy własnoręcznie mogli wykonać Kaczkę Dziwaczkę z 
drzewa, ozdobić parasolki, zrobić pudełka na cukierki, zagrać 
w wieloplanszowe „skoczki”, potańczyć, spróbować swoich 
sił w „boksie na wesoło”, zagrać rolę teatralną, wcielić się w 
wymyśloną postać, śmiać się i bawić. Były także słodkie po-
częstunki, mobilny plac zabaw, wata cukrowa i fantastyczne, 
wakacyjne makijaże. Te kilkudniowe, wakacyjne zajęcia po-
kazały jak aktywni i zorganizowani są mieszkańcy Kiełkowic, 
a taka forma organizowania czasu wolnego najmłodszym 
mieszkańcom należy już do sołeckiej tradycji, bowiem od kil-
kunastu lat, co roku, właśnie w Kiełkowicach wakacje w remi-
zie są stałym punktem letniego planu.

O wspólnych letnich zajęciach sami uczestnicy powiedzieli, że są „su-
per”, „fajne”, „extra” itp. , i że bardzo im się podobały. Ta inicjatywa 
to też efekt bardzo dobrej współpracy Samorządu Gminy Ogrodzie-
niec, mieszkańców Kiełkowic, Rady Sołeckiej, instytucji samorządo-
wych i lokalnych przedsiębiorców. 
Organizatorami zajęć Wesołe Wakacje w Kiełkowicach byli: Urząd 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Rada Sołecka Kiełkowic i Pracownia 
Plastyczna „Manufaktura”.
W zorganizowanie i prowadzenie zajęć, spotkań, warsztatów i wyjaz-
du zaangażowały się następujące osoby i instytucje:
Anna Pilarczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec,
Maria Milejska – Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec,
Martyna Duda – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec,
Elżbieta Stanek – Radna Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu,
Leszek Brzozowski – Sołtys Kiełkowic, 
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu,
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu,
Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełkowicach,
Pracownia Plastyczna „Manufaktura” Dorota Supkowska,
Jarosław Wesołowski – przewodnik Jurajski,
Teatr Bajkowe Skarbki Śląska z Rybnika,
Jaw-Bus – firma przewozowa z Podzamcza,
Rodzice, Dziadkowie i Opiekunowie dzieci,
Wszyscy mamy nadzieję, że Wesołe Wakacje w Kiełkowicach powtó-
rzymy w przyszłym roku.

Składamy serdeczne podziękowania za pomoc i zaangażowanie w zor-
ganizowanie zajęć wakacyjnych Wesołe Wakacje w Kiełkowicach wszyst-
kim, którzy przyczynili się do realizacji tej inicjatywy.
Dziękujemy bardzo:
Pani Burmistrz Annie Pilarczyk, Pani Sekretarz Marii Milejskiej, Pani Mar-
tynie Dudzie, Pani Dyrektor i Pracownikom MGOKiS w Ogrodzieńcu, 
Pani Dyrektor i Pracownikom Biblioteki w Ogrodzieńcu, Druhom z OSP 
w Kiełkowicach, Pani Annie Nemś, Pani Alicji Brodzik, Panu Jarosławowi 
Wesołowskiemu, Pani Dorocie Supkowskiej i Panu Wojciechowi Jagiel-
skiemu, Rodzicom, Dziadkom i Opiekunom dzieci uczestniczących w 
zajęciach.
       

Elżbieta Stanek – Radna z Sołectwa Kiełkowice 
Leszek Brzozowski – Sołtys Kiełkowic 
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BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA

Biblioteczne Konkursy

Lipcowe zajęcia wakacyjne w bibliotece

Na przełomie czerwca i lipca w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Ogrodzieńcu odbyły się dwa konkursy literacko-plastyczne dla miesz-
kańców naszej gminy: „Dalsze przygody Tomka” oraz „Pośród Gwiazd”.  
Konkursy zostały zorganizowane w ramach projektu: Promocja Czytelnic-
twa 2022 „Książka lekarstwem na nudę – cykl działań wzmacniających rolę 
książki i biblioteki”. „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.
Serdecznie dziękujemy za liczne zainteresowanie.

W miesiącu lipcu w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Ogrodzieńcu 
odbyły się zajęcia wakacyjne organizowane w ramach projektu: Promocja 
Czytelnictwa 2022 „Książka lekarstwem na nudę – cykl działań wzmacniają-
cych rolę książki i biblioteki”. „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”. 
Odbyły się trzy zajęcia z Panią Dorotą Supkowską: warsztaty projektowa-
nia toreb wielokrotnego użytku, warsztaty „Przyjaciele Kaczki Dziwaczki”, 
warsztaty „Król Maciuś Pierwszy” oraz warsztaty prowadzone przez bi-
bliotekarzy: warsztaty „Biblioteka bez granic” podstawy alfabetu Braille’a, 
warsztaty „Kajtkowe przygody”, warsztaty „Hobbity, elfy i smoki”, warszta-
ty „Jak dobrze być Puchatkiem”.
Serdecznie zapraszamy na kolejne zajęcia organizowane przez naszą Bi-
bliotekę!
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Z życia świetlicy

Lato z fundacją

OPS

STARA SZKOŁA

Dorota Słodek

Dorota Supkowska 

Wychowankowie Świetlicy Środowiskowej nie 
mogli narzekać na brak atrakcji w wakacje.
Wyjście do kina, wyjazdy na Krępe, wycieczki 
piesze i rowerowe, uczestnictwo w zajęciach 
przygotowanych przez Zespół Miejsko-Gmin-

nego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu. 
Poza tym: korzystanie z atrakcji Parku Rozrywki 
dzięki uprzejmości Pana radnego Jerzego Ja-
noski, zwiedzanie Ruin Zamku a także wizyta 
w Kolejowym Parku Rozrywki w Ogrodzieńcu 

i korzystanie z jego atrakcji. To wszystko 
sprawiło, że wychowankowie Świetlicy, 
którzy spędzają wakacje w domu nie 
narzekają na nudę i aktywnie spędzają 
wolny czas.

Całe wakacje trwał cykl zajęć letnich dla dzieci 
i młodzieży „ Lato z Fundacją 2022” zorganizo-
wanych i prowadzonych przez Fundację „Stara 
Szkoła” w Świetlicy w Podzamczu. Oprócz zajęć 
stacjonarnych – wakacyjnych warsztatów kre-
atywnych, (podczas których na zajęciach malo-
wali, rysowali, wykonywali biżuterię, drewniane 
zabawki, szyli maskotki, ozdabiali parasolki, zaj-
mowali się bibułkarstwem, projektowali i wyko-
nywali wzory na tkaninach) uczestnicy mogli też 
wziąć udział w warsztatach ekologicznych oraz 
w zajęciach plenerowych m.in. plenerze malar-
skim na Zamku, Baśniowych Warsztatach Aktor-
skich w Parku Miniatur Ogrodzieniec i wspól-
nym grillowaniu. Osoby dorosłe – uczestnicy 

warsztatów artystycznych także chętnie korzy-
stali z wakacyjnych zajęć z malarstwa, realizując 
indywidualne tematy związane z latem i wa-
kacjami. Zajęcia „Lato z Fundacją” odbyły się 
dzięki współpracy z Partnerami, którymi tego 
lata byli: Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej 
w Dąbrowie Górniczej, Zamek Sp. z o. o., Park 
Ogrodzieniec, Teatr Bajkowe Skarbki Śląska z 
Rybnika, Firma Papirus-Art, Press-Art, Kwiaciar-
nia Akant Joanna Ptak, Grill-Bar Arkadiusz Wa-
cowski, Pracownia Plastyczna „Manufaktura”, 
Jarosław Wesołowski.
Wszystkim uczestnikom zajęć, ich opiekunom, 
Partnerom oraz wolontariuszom serdecznie 
dziękuję za pomoc.

Fundacja „Stara Szkoła” składa serdeczne podziękowania: 
Pani Burmistrz Annie Pilarczyk, Pani Sekretarz Marii Milejskiej, 
Pani Z-cy Burmistrza Magdalenie Sitek za możliwość reali-
zowania zajęć artystycznych dla mieszkańców naszej gminy. 
Dziękujemy również wszystkim wolontariuszom i uczestnikom 
naszych warsztatów za ambicje, talent, cierpliwość, życzli-
wość, zaangażowanie, szczerość, partnerskie relacje, moty-
wowanie do działań i inicjatyw oraz wsparcie.

Prezes Fundacji „Stara Szkoła” - Małgorzata Bylinowicz 
Instruktor zajęć artystycznych - Dorota Supkowska
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SKARBY OGRODZIEŃCA

Jurajskie Maluszki
Marzena Kowalczyk

ŻŁOBEK

Gmina Ogrodzieniec serdecznie wita naszych małych 
mieszkańców - życzymy zdrowia dla pociech i ich 

rodziców oraz samych sukcesów w dalszym życiu.USC 
w Ogrodzieńcu zachęca do nadsyłania zdjęć nowo 

narodzonych mieszkańców Gminy.

Kacper
syn Marzeny i Michała

zam. Ogrodzieniec

Stefanek
syn Agnieszki i Pawła, zam. Ogrodzieniec

To co nasze Jurajskie Maluszki lubią najbardziej to spacery i zabawy na świeżym 
powietrzu.  Podczas tych dwóch ostatnich miesięcy naszego Żłobkowego Roku 
spędziliśmy na naszym placu zabaw mnóstwo czasu. Odwiedziły nas również 
Skautki z  Czwartej Drużyny Krakowskiej, zastęp Sowa , które stacjonowały w 
Podzamczu. Ponadto zorganizowaliśmy Akcję Pocztówkową, do której zapro-
siliśmy żłobki z całej Polski. Staraliśmy się aby każdy dzień był jedyny w swoim 
rodzaju i wyjątkowy.
Nie wiadomo nawet kiedy upłynął nam ten rok a już trzeba się pożegnać. To 
czas niezwykle trudny dla każdej Żłobkowej Cioci. Naszym kochanym Absol-
wentom życzymy dobrej zabawy i sukcesów w Przedszkolu.
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Kapliczka w Kiełkowicach
Sebastian Szlachta

SOŁECTWA

Według najstarszych przekazów 
oraz opowiadań wynika, iż kaplicz-
kę wybudowali mieszkańcy Kieł-
kowic w latach 1918-1920, więc 
obiekt ma już ponad sto lat. Począt-
kowo zlokalizowana była na odda-
lonej o jakieś 10-15 metrów górce 
w odniesieniu do obecnego położe-
nia. W latach powojennych zmieniła 
swoje położenie na miejsce obecne. 
W tym okresie wykonano jej remont 
i renowację. Historia kapliczki to 
również nieprzyjemne okresy, nie-
stety padła również aktom dewa-
stacji   i zniszczenia. Jednak dzięki 
staraniom mieszkańców okolicz-
nych domostw została przywrócona 
do stanu świetności. 
Czasy obecne: Kapliczka jest miejscem 
spotkań mieszkańców Kiełkowicach, któ-
rzy pielęgnują tradycję nabożeństwa ma-
jowego oraz również tradycję „poświęca-
nia pół”, w którym udział bierze Ksiądz 
Proboszcz z naszej Giebelskiej parafii. 
Należy podkreślić że powyższe tradycje 
powoli zanikają z terenu naszego kraju, 
województwa czy powiatu. W roku 2022 
Kapliczka dzięki staraniom lokalnej spo-
łeczności tj. mieszkańcom Starej Wsi udało 
się ją wyremontować, odnowić oraz przy-
wrócić dawny jej blask. Dla podkreślenia 
kultu ku czci Matki Bożej, tuje przy kaplicz-
ce zostały wycięte w kształt serca. 
Fundusze na jej renowację pochodziły z 
ofiar mieszkańców Starej Wsi. 

Mieszkańcy Kiełkowic bar-
dzo dbają o miejsca rodzi-
mego kultu. W naszym so-
łectwie jest sześć kapliczek 
– każda z nich ma swoją 
historię i jest niepowta-

rzalna. Mieszkańcy z pobli-
skich domostw otaczają te 
miejsca szczególna troską, 
sprzątają teren, przynoszą 
kwiaty –mówi radna Elżbie-
ta Stanek. 

Historię kapliczki przybliżył 
nam Sebastian Szlachta, 
mieszkaniec Kiełkowic – 
Starej Wsi.

Kapliczka przed renowacją Kapliczka po renowacji

REKLAM
A

tel. 32 672 37 12
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Aktywność na pierwszym miejscu!SENIORZY
Dorota Słodek

Uczestnicy Placówek Senior+ ćwiczą nie tylko ciało, ale również pamięć. 
Piesze wycieczki, obserwowanie przyrody wpływa pozytywnie na funkcjo-
nowanie organizmu. A człowiek w każdym wieku potrzebuje ruchu, by za-
chować zdrowie, dobre samopoczucie i dobry humor. 

Gimnastyka umysłu stała się stałym punktem w planie zajęć tematycznych. 
Trening pamięci, na którym poprzez łamigłówki, zagadki, gry planszowe,  
układanie puzzli czy anagramy ćwiczona jest pamięć i koncentracja. A po-
przez współdziałanie w grupie uczestnicy Placówek Senior+ poszerzają 
swoje umiejętności społeczne oraz uczą się niwelować negatywne zacho-
wania. 
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 Nutella kocha Polskę 2022

Tarta z budyniem, porzeczkami i bezą

KONKURS

Wystartowała  druga edycja akcji 
„Nutella kocha Polskę 2022”, która 
potrwa do 30 września. W tym czasie 
każdy kto kupi słoik kremu Nutella z li-
mitowanej edycji, może wygrać atrak-
cyjne nagrody.

Zasady są proste. Wystarczy kupić 
promocyjny słoik kremu Nutella, za-
rejestrować zakup na stronie interne-
towej nutella.pl i zakręcić kołem for-
tuny.  Na zwycięzców czeka voucher 
turystyczny o wartości 5000 zł oraz 
vouchery na usługi fotograficzne. 
Grupa Ferrero w Polsce już po raz 

drugi prowadzi ogólnopolską akcję 
promocyjną, zachęcającą konsumen-
tów do odkrywania uroków Polski. 
Na mapie atrakcji znalazł się również 
Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu.  
Akcja jest doskonała możliwością pro-
mowania regionu. 
https://www.nutella.com

  Modlitwa

Boż�e -

Kto� ry Ś�wiat stworżyłes�  swoimi cudami,

Zlituj się nad marnymi Twoimi sługami,

I mnie też�  stworżyłes�  prżeż trudy i żnoje,

Na, jak okres�liłes� , podobien� stwo swoje.

I chociaż�  doceniam Two� j ogromny trud,

To wątpię by tak mo� gł wyglądac� mo� j Bo� g,

A jes�li w cżyms�  nawet już�  jestem podobny,

To takich poro� wnan�  wciąż�  jestem nie godny.

Na samą mys�l tylko ogarnia mnie trwoga,

By się poro� wnywac� w cżymkolwiek do Boga.

I chociaż�  Two� j wielki był stworżenia żno� j,

To rożum mi dałes�  cżłowiecży, nie swo� j.

Więc w modłach do Ciebie swe pros�by żanosżę,

Jak Śalomon - o rożum, nic więcej nie prosżę,

Bo rożum prżydatny jest w każ�dej potrżebie,

Na Ziemi, by potem is�c� godnie do Ciebie.

Wiem ż�e nie odmo� wisż swej boskiej pociechy,

Komus� , kto ż�ałuje że skruchą ża grżechy,

A tak prży okażji, sumienie podpowie,

Nie żapomnij takż�e poprosic� o żdrowie.

Bo jes� li duch żdrowy, żdrowe też�  i ciało,

Prżypodobac� się Panu bardżiej będżie chciało,

Bo jes� li się cżara gorycży prżelewa,

W dobroc� swego Boga, cżłowiek powątpiewa.

Ze swoimi pros�bami s�piesżę najgoręcej,

Moż�e ro� wnież�  sżcżęs�cia dasż mi trochę więcej

Wsżak jak jestes�  dobry, nikt tego nie żmierży,

I wsżystko cos�  stworżył, do Ciebie należ�y.

Ja też� , a więc chciałbym bys� na mnie popatrżył,

Śwoim miłosierdżiem mo� j ż�ywot uracżył,

Wiem ż�e nie odmo� wisż Boż�e, Śtwo� rco Mo� j,

Bo tak się nie godżi - skoro jestem Two� j.

Ogro. Śierpien�  2020r.  M. W.

Kruchy spód:
150 g mąki pszennej
50 g cukru
90 g zimnego masła
2 żółtka
Budyń:
1 budyń 60 g śmietankowy, słodzony
500 ml mleka
Owoce:
500 g czerwonych porzeczek
4 łyżki mąki ziemniaczanej
Beza:
2 białka
100 g cukru

Przygotowanie:
Zagnieść ciasto kruche, rozpłaszczyć je, zawinąć w folię spożywczą i włożyć 
do lodówki na godzinę.
Formę na tartę o średnicy 24 cm wysmarować grubo masłem.
Ciasto rozwałkować i wylepić nim spód i boki formy. Podziurkować gęsto 
widelcem i wstawić do lodówki na 15 minut. Nagrzać piekarnik na 190*C.
Ciasto przykryć folią aluminiową i wysypać na to np. suchy ryż lub fasolę, w 
celu jego obciążenia. Wstawić do piekarnika i piec 15 minut. Wyjąć po tym 
czasie z piekarnika i zmniejszyć w nim temperaturę do 170*C.
W czasie pieczenia spodu należy przygotować budyń i przygotować bezę. 
Ubić jajka stopniowo dodając cukier. Ubijać bezę aż do całkowitego roz-
puszczenia cukru.
Na upieczony spód wyłożyć budyń, wymieszać owoce z mąką i położyć je na 
budyniu, a na końcu bezę. Wstawić do piekarnika na 25 minut. Następnie 
ustawić 60 *C i termoobieg, suszyć jeszcze przez ok. 15 minut.

PRZEPIS MIESIĄCA
Marta Lipka

Nutella z zamkiem dostępna m.in. w Biedronce.

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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UDO

Wykłady Wycieczki 
naukowe

Warsztaty Wizyty  
studyjne

WSB.EDU.PL/UDdla dzieci 
6-12 lat

Honorowy Patronat Burmistrz  
Miasta i Gminy Ogrodzieniec  
Anny Pilarczyk

RODZICU ZAPISZ DZIECKO NA STUDIA!

DOŁĄCZ DO NAS W ROKU 
AKADEMICKIM 2022/2023 

PEŁNA OFERTA NA STRONIE: 
WWW.WSB.EDU.PL/UD

KONTAKT: 

Biuro Uniwersytetów  
Dziecięcych Akademii WSB 

ul. Cieplaka 1c,  
Dąbrowa Górnicza

pok. 016A

Koordynator UD

 Karolina Myszyńska 
tel. 32 295 93 15

Uniwersytet Dziecięcy Akademii WSB  
w Ogrodzieńcu to:

• Interaktywne i multimedialne wykłady  
z różnych dziecin nauki

• Fakultatywne warsztaty tematyczne

• Indeksy i dyplomy dla Studentów

Ponadto:

• Rodzinne wyjazdy naukowe 

• Klub Tropicieli Nauki 

• Festiwal Nauki

Taniec nowoczesny
Zespół Mażoretek „Fantazja”
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ogrodzieniec
Zajęcia plastyczne
Uniwersytet Dziecięcy Ogrodzieniec
Uniwersytet Trzeciego Wieku

NOWOŚĆ!
Jurajski Uniwersytet Ludowy koordynowany przez 
Fundację Europa House. Zapisy od 18 r.ż.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do zespołów działających przy 
MGOKiS tj. Zespół Echo, Seniorzy, Ryczowianki, ZF „Wrzos” 
– prosimy o kontakt z Kierownikami Zespołów

Przypominamy o stałym naborze do orkiestr:
Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Orkiestra Dęta Ryczów, Orkiestra Dęta Giebło

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu

zaprasza na zajęcia skierowane do różnych grup wiekowych:

Zapisy i informacje:  tel. 32 67 32 044  |  e-mail: kultura@ogrodzieniec.pl

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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Przedsiębiorstwo Komunalne
Ogrodzieniec Sp. z o.o.

Szczegółowa oferta na www.pkogrodzieniec.pl

KONTAKT
Plac Wolności 42 w Ogrodzieńcu 

w godz 6:00 do 14:00.
tel. 32 67 32 081 

Kontakt w sprawie zamówień  usługi 
733 777 235

e-mail: odpady@pkogrodzieniec.pl
Zgłaszanie wodomierza

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

Mailowo: w.turlej@ogrodzieniec.pl
Kasa czynna

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

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

516 047 017 

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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U S ŁU G I  O F E R O W A N E  P R Z E Z  P R Z E D S I ĘB I O R S T W O
K O M U N A L N E  O G R O D Z I E N I E C  S P .  Z  O . O .

ciągnik z przyczepą/pługiem
koparka
minikoparka JCB

WYNAJEM SPRZĘTU: 

 

koszenie kosiarką bijakową/spalinową
koszenie kosą spalinową
grabienie liści, pielenie, zamiatanie
wycinka/przycinka drzew lub krzewów
sprzątanie pomników

USŁUGI OGRODNICZE:

utylizacja gruzu
transport gabarytów,
bioodpadów, zużytego sprzętu
zawieranie umów na odbiór 

GOSPODARKA ODPADAMI:

       i zagospodarowanie odpadów 
       z firm

USŁUGI ASENIZACYJNE 
  BECZKI O POJEMNOŚCI 10 M3

wywóz  nieczystości płynnych, 
opróżnianie szamb,
opróżnianie przydomowych 

      oczyszczalni 

Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 
6:00 - 14:00 pod numerem telefonu 733 777 235.

ZGŁASZANIE STANU WODOMIERZA

Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 
6:00 - 14:00 pod numerem telefonu 32 67 32 081

lub mailowo: w.turlej@ogrodzieniec.pl

PROMOCYJNE CENY DO KOŃCA ROKU !
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 Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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Dbajmy o nasze lasy!
Nie zaśmiecajmy naszego otoczenia!

GMINA
Edmund Bednarz

Społeczny Inspektor Ochrony Zasobów 
Naturalnych Gminy Ogrodzieniec

Lato w pełni. Często korzystamy z uroków natury i spędzamy 
dużo czasu na świeżym powietrzu, chodzimy do lasu, spaceru-
jemy polnymi ścieżkami…. Niestety nie zawsze te wycieczki są 
przyjemne, szczególnie kiedy natrafimy na stertę śmieci, od-
padów, które ktoś przywiózł do lasu, czy rowu i po prostu wy-
rzucił. Nasza gmina to przepiękne krajobrazy, które niszczymy 
takim zachowaniem. To niezwykle zasmucające, że w obecnych 
czasach, kiedy powinniśmy szczególnie dbać o środowisko, 
dochodzi do takich sytuacji. Ochrona przyrody powinna być 
dla każdego z nas czymś oczywistym. Tymczasem na terenie 
gminy, w rożnych miejscach, pojawiają się co jakiś czas „dzikie” 
wysypiska.

Gmina dokłada wszelkich starań, aby porządkować zaśmiecone 
tereny. Pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego na bieżąco 
likwidują nielegalne wysypiska śmieci, porządkują przydrożne 
rowy. Działania w tym temacie podejmuje także Policja, któ-
ra poszukuje sprawców podrzucania odpadów, co czasem się 
udaje. Jednak w większości przypadków koszty sprzątania po-
nosi gmina.
Pamiętajmy, że wszystkie odpady z gospodarstwa domowego 
możemy oddać w ramach systemu odbioru odpadów. Firma 
odbiera odpady zmieszane jak i segregowane w każdej ilości, 
więc po co wywozić je do lasu? Meble, okna, ceramikę łazien-
kową, gruz, opony, przeterminowane leki czy zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny możemy zawieźć do Punktu Selek-

tywnej Zbiórki Odpadów. Dodatkowo dwa razy w roku 
organizowana jest objazdowa zbiórka odpadów wielko-
gabarytowych.

Pamiętajmy, że przyroda jest dobrem całej społeczności 
– przede wszystkim źródłem zasobów, dzięki którym za-
spokajamy podstawowe potrzeby życiowe. Bez troski o 
nią nasze środowisko będzie ulegało stopniowej degra-
dacji, co ostatecznie może prowadzić do problemów z 
uzyskaniem dobrej jakości pożywienia i wody. Pomyślmy 
o przyszłych pokoleniach!

Osoby odpowiedzialne za powstawanie dzikich wysy-
pisk będą karane finansowo oraz zostaną zobowiązane 
do uprzątnięcia odpadów. Składowanie odpadów w 
miejscach do tego nieprzeznaczonych podlega odpo-
wiedzialności karnej z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) lub odpo-
wiedzialności za wykroczenia w myśl przepisów ustawy z 
dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 
r. poz. 1094). Informacje o nielegalnych wysypiskach 
można przekazywać również za pomocą aplikacji 
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KONSORCJUM MIĘSNEGO  

OKRASA W PILICY, WŁAŚCICIELI SKLEPÓW, PIEKARŃ,  

INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB PRYWATNYCH,  

KTÓRE WSPARŁY ORGANIZACJĘ ZAWODÓW  

SPORTOWO-POŻARNICZYCH W GMINIE OGRODZIENIEC 

W DNIU 2 LIPCA 2022 R.

składa

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego

Związku OSP RP w Ogrodzieńcu

Aplikacja Mobilna 
Gminy Ogrodzieniec
 

Coraz więcej Mieszkańców korzysta 
z Gminnej Aplikacji Mobilnej.
Zainstaluj i przekonaj się, że warto!

• Chcesz pozyskać informacje o terminach odbioru odpadów.
• Zapisać dziecko na zajęcia pozalekcyjne.
• Skorzystać z atrakcji dla mieszkańców.
• Wiedzieć, co się dzieje w naszej gminie.
• Zaplanować weekend.
• Poznać atrakcje turystyczne.

Zapraszamy do korzystania z aplikacji 
„Gmina Ogrodzieniec” dostępnej na telefony 

z systemami android i iOS. 
Prosta w obsłudze - zawsze dostępna i funkcjonalna

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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WIĘŹBY DACHOWEWIĘŹBY DACHOWE
TARCICATARCICA

-PŁYTY GK, PROFILE
-FARBY
-ART. METALOWE
-ART.GOSPODARSTWA DOMOWEGO
-ART.WODNO-KANALIZACYJNE
-PIASEK, GRYS, SZLAKA, KAMIEŃ

ARKADIA

jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę

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

TEL. 695 729 499

rok założenia 1993

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

Twoją
REKLAMĘ

ZAKŁAD POGRZEBOWY

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

TEL. CAŁODOBOWY
602 106 837
32 67 32 451

OGRODZIENIEC, UL. PADEREWSKIEGO 4,
UL. CMENTARNA 2

NAGROBKI GRANITOWE

REKLAM
A

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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KONDOLENCJE

Z głębi serca płynące wyrazy współczucia
dla Pana Krzysztofa Apla 

oraz Rodzinie i Bliskim
z powodu śmierci

Taty
składają

dyrektor i pracownicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 

i Sportu w Ogrodzieńcu

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Anny Dybkowskiej
wieloletniego nauczyciela i wychowawcy w 
Szkole Podstawowej nr 2 w Ogrodzieńcu

Wyrazy współczucia i głębokiego żalu 
dla córki Iwony Znamirowskiej,

nauczyciela Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Ogrodzieńcu,

a także pozostałej rodziny i bliskich składają:

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk

W imieniu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Przewodnicząca Rady 
Małgorzata Janoska

Sekretarz Miasta i Gminy
Maria Milejska

Panu Krzysztofowi Aplowi

Radnemu Rady Miejskiej VI kadencji

wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

TATY
składają:

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anna Pilarczyk
W imieniu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

Przewodnicząca Małgorzata Janoska

Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Maria Milejska

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pani Anny Dybkowskiej,

Mamy naszej koleżanki Iwony Znamirowskiej
Droga Iwono, 

wiemy, że żadne słowa płynące z głębi naszych pogrążonych w smutku 
serc, nie ukoją Twojej rozpaczy po stracie najukochańszej Mamy. 
Zapewniamy Cię, że Twoja strata dotknęła nas bardzo osobiście. 

Pani Anna była wspaniałym nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń. 
Była też niezwykłą mentorką, która wprowadzała nas w tajniki zawo-

du nauczycielskiego i uczyła jak mądrze i dobrze pracować. 
Na zawsze pozostanie z nami Jej serdeczność, życzliwość,  

otwartość i radość, którą potrafiła się dzielić z każdym. 

Iwono, 
w  tym szczególnie trudnym dla Ciebie i Twoich najbliższych czasie, 

zapewniamy o naszej przyjaźni i oddaniu.

Z wyrazami smutku i szczerego współczucia
koleżanki i koledzy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Ogrodzieńcu

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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Z okazji 200. rocznicy wydania tomiku 
„Ballad i romansów” Adama Mickiewicza 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu 

ogłasza KONKURS PLASTYCZNY 
pn. „Niezwykły świat ballad”

Zapraszamy do udziału w konkursie dzieci i ich rodziców, i 
każdego, „kto pragnie pędzlem swe rozsławić imię”, jak pisał 
Mickiewicz w utworze „Do przyjaciół”.
Przeczytajcie jedną z ballad Wieszcza i wykonajcie autorską 
ilustrację do tekstu.
Świat, opisany w balladach, jest naprawdę niezwykły:
- pierwiosnki, lilie, kwiaty nazywane „carami”,
- leśne ostępy, wiekowe buki i modrzewie,
- skromne kapliczki na rozstajach dróg,
- stare cerkwie ukryte w „malinowym chruśniaku”,
- osobliwe jezioro i magiczne rzeczki, to tylko niektóre z obra-
zów, które zaczerpnęliśmy z ballad „Pierwiosnek”, „Świteź”, 
Świtezianka”, „To lubię”, Lilie”, „Powrót taty” czy „Rybka”.

Uwagi organizatora:
• Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych.
• Prace konkursowe oceniane będą w czterech kategoriach:
- I grupa: Najmłodsi Artyści (uczestnicy do lat 10.),
- II grupa: Młodzi Artyści (uczestnicy do lat 18.),
- III grupa: Dojrzali Artyści (bez ograniczeń wiekowych),
- IV grupa: Artystyczne Rodziny (dotyczy prac wykonanych 
wspólnie: dzieci i rodzice).
• Technika wykonania pracy jest dowolna.
• Format A-5 jest zalecaną wielkością ilustracji.
• Na odwrocie pracy należy umieścić następujące informacje:
- imię, nazwisko, wiek, adres autora lub autorów,
- oznaczenie kategorii, do której zgłoszono pracę,
- tytuł ballady, która zainspirowała autora.

• Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace, które posia-
dają znamiona plagiatu lub mogą prowadzić do naruszenia 
praw innych osób.
• Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest wyrażenie zgo-
dy na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych 
uczestnika oraz zgody na publikacje wizerunku uczestnika i 
wizerunku jego pracy.
• Prace konkursowe należy składać w sekretariacie Miej-
sko- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu  
do 25 września 2022 r.

Z okazji 200. rocznicy wydania tomiku 
„Ballad i romansów” Adama Mickiewicza 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu 

ogłasza KONKURS LITERACKI 
„Miej serce i patrzaj w serce. Moja opowieść”

„Miej serce i patrzaj w serce” to jeden z tych ponadczaso-
wych cytatów, które żyją poza utworem, z którego pocho-
dzą.
Czy ostatni wers ballady „Romantyczność”, napisanej w 
styczniu 1821 roku, jest współcześnie aktualny? 
Jak rozumiemy te słowa? 
Jakimi treściami dzisiaj wypełniamy to zawołanie? 
Każdy z nas zna lub przeżył sytuację, która nie powinna być 
zapomniana. 
Opowiedz nam tę historię! 
Podziel się z nami swoimi przeżyciami. 
Pozwól, aby Twoje doświadczenia stały się dla wszystkich 
niezapomnianą lekcją wrażliwości i życiowej mądrości. 
Napisz o sobie lub o innych, którzy „mają serce”.

Uwagi organizatora:
• Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych, bez 
względu na wiek.
• Praca konkursowa może mieć dowolną formę: felietonu, 
opowiadania, kartki z pamiętnika, listu czy wspomnienia.
• Dopuszcza się prace pisane odręcznie.
• Prace w postaci wydruku komputerowego nie powinny 
przekraczać 5 stron formatu A-4.
• Do pracy konkursowej należy dołączyć notkę biograficzną 
o autorze:
- imię, nazwisko, wiek, adres autora.
• Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace, które posia-
dają znamiona plagiatu lub mogą prowadzić do naruszenia 
praw innych osób.
• Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest wyrażenie zgo-
dy na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych 
uczestnika oraz zgody na publikacje wizerunku uczestnika 
oraz tekstu jego pracy.

• Prace konkursowe należy składać w sekretariacie Miej-
sko- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu  
do 25 września 2022 r.

Konkurs
literacki

Konkurs
plastyczny

Zapraszamy do udziału w naszych konkursach. 
Na zwycięzców czekają upominki a na zaangażowanych w konkursy 
uczniów - certyfikaty osiągnieć edukacyjnych, które na pewno będą  

honorowane przez nauczycieli!

Uwaga uczestnicy konkursów literackich i  plastycznych organizowanych przez MGOKiS w Ogrodzieńcu!
Na prośbę mieszkańców i ze względu na wakacje przedłużamy termin składania prac 

literackich i plastycznych do 25 września 2022r.

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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I Międzypokoleniowy Popularyzatorski 
Turniej Wiedzy o Sławnych Polakach: „Wokół Adama Mickiewicza”

Z okazji 200. rocznicy wydania tomiku „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza 
ogłaszamy I Międzypokoleniowy Popularyzatorski 

Turniej Wiedzy o Sławnych Polakach: „Wokół Adama Mickiewicza”
• Znasz najważniejsze fakty z życia Wieszcza?
• Czytałeś ballady: „Świteź”, „Świtezianka”, „To lubię”, „Lilije”, „Rybka”, „Pani Twardowska”, „Powrót taty”?
• Potrafisz dzielić się z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami? 
• Potrafisz pracować w zespole?
• Nie boisz się nowych, trudnych wyzwań?

Ten turniej jest właśnie dla Ciebie!
Czekamy na czteroosobowe drużyny, 

w skład których wejdą gracze w różnym wieku.
W każdej drużynie:
• Pokolenie młodych reprezentuje dwóch graczy:

- jeden uczestnik w wieku do 8 lat,
- jeden uczestnik w wieku do 15 lat,

• Pokolenie dorosłych reprezentuje dwóch graczy:
- jeden uczestnik w wieku 20+ (rodzice, starsze rodzeństwo, wujkowie, ciocie),
- jeden uczestnik w wieku 60+ (dziadkowie, sąsiedzi, przyjaciele).

Zapraszamy do zabawy wszystkich: rodziny, grupy przyjaciół, znajomych, sąsiadów.
Czekamy także na zgłoszenia indywidualne – pomożemy Ci znaleźć swoją drużynę!

W naszym turnieju wszyscy są zwycięzcami, bo liczy się przede wszystkim dobra, wspólna zabawa! 
Na zgłoszenia drużyn i innych uczestników czekamy do 25 września 2022 r., 

do godziny 14.00 – sekretariat MGOKiS w Ogrodzieńcu. 

O nowym terminie I Międzypokoleniowego Popularyzatorskiego 
Turnieju Wiedzy o Sławnych Polakach: 

„Wokół Adama Mickiewicza” poinformujemy 26 września 2022 r.

Zapraszamy do udziału w naszych konkursach. 
Na zwycięzców czekają upominki a na zaangażowanych w konkursy uczniów - certyfikaty osiągnieć edukacyjnych, 

które na pewno będą honorowane przez nauczycieli!

„Miej serce i patrzaj w serce”
A. Mickiewicz „Romantyczność”

3 września 2022 r., godzina 10.00
Sala Lustrzana Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Zapraszamy na spotkanie podsumowujące udział mieszkańców gminy Ogrodzieniec  w 11. edycji 

„Narodowego Czytania”
W programie:
 • Krótki wykład - projekcja: „Rok 1822” 
 • „Królestwo ballady”- inscenizacja na motywach prozy Jadwigi Chamiec
 • „Czytamy ballady. Świteź” – prezentacja

Zapraszamy!

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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CZAS WAKACJI 
TO MOC ATRAKCJI 
I NIESPODZIANEK 
NA ZAMKU OGRODZIENIECKIM 
W PODZAMCZU.

  Legendarne Wieczory z Duchami, na które
zapraszamy w każdy piątek, to prawdziwy hit
tegorocznych wakacji. Seanse cieszą się tak
dużym zainteresowaniem, że często brakuje
wolnych miejsc. Podczas nocnego zwiedzania
przewodnik opowiada owiane grozą zamkowe
legendy, a z zakamarków wyłaniają się zjawy...

XVIII NAJAZD BARBARZYŃCÓW 

  W niedzielę (10 lipca) odbywały się finały
wcześniej rozgrywanych konkurencji.
Poznaliśmy zwycięzców: walk o mosty, zapasów
oraz turnieju łuczniczego. Zagrał też ponownie
dla wszystkich zgromadzonych wspaniały zespół
Jar.

  W tym roku wydarzenie trwało o dwa dni
dłużej niż ostatnio. Rozpoczęliśmy 7 lipca                         
2022 r. kiermaszem rzemieślniczo-kupieckim,
podczas którego można było zakupić napitki,
ceramikę, biżuterie oraz inne wyroby
rękodzielnicze, oferowane na stoiskach
kupieckich. 

  Jest to doskonała propozycja również                   
dla grup zorganizowanych, która może
urozmaicać firmowe eventy.
Chyba nie ma mieszkańca Gminy                         
 Ogrodzieniec, który nie słyszał o tej atrakcji,                       
a kto jeszcze nie był i nie widział - koniecznie
musi to nadrobić!

   Tradycyjnie w sobotę (9 lipca) odbyły się
eliminacje turniejowe w walkach o most,
zapasach oraz łucznictwie. Na zakończenie dnia
odbyła się tradycyjnie wielka bitwa,
poprzedzona koncertem zespołu Jar .

Niebywale klimatycznie prezentowało się
przedzamcze oraz sam zamek, zarówno za dnia
jak i po zmroku. Rozmieszczone na terenie
przedzamcza namioty historyczne sprawiły,              
że poczuliśmy klimat dawnych czasów.

 

Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu
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  Duże wydarzenia na Zamku Ogrodzieniec to
cześć naszej bogatej oferty. W każdy weekend
można skorzystać z innych atrakcji dla osób
odwiedzających zarówno Zamek jak i Gród na
Górze Birów.

 Cieszymy się, że
odwiedzacie nas ze
swoimi czworo-nożnymi
przyjaciółmi. Pamiętajcie,      
że jesteśmy obiektem
przyjaznym dla zwie-
rzaków.

  Dokładamy wszelkich starań, aby nasza oferta
była atrakcyjna dla ludzi o różnych gustach.
Odwiedzającym Ogrodzieniecki Zamek
oferujemy możliwość zakupu smacznego
poczęstunku w bistro zlokalizowanym przy
wejściu na przedzamczu.

 Podczas sobót zaplanowanych                               
w kalendarzu imprez organizujemy Ogniska                
z Jaskiniowcem na Birowie. Na zamku można
zobaczyć pokazy rycerskie, odwiedzić atelier
zamkowej krawcowej lub skorzystać   z niedzie-
lnego zwiedzania z przewodnikiem.

Na scenie przy zamku mogliśmy gościć zespoły  
takie jak: Hard Rockets, Piersi oraz FEEL. 

SIERPIEŃ TO KOLEJNA DAWKA
NIESAMOWICIE DUŻEJ ILOŚCI
ATRAKCJI JAKIE CZEKAJĄ NA WAS        
W ZAMKU OGRODZIENIEC
  W pierwszy weekend sierpnia odbyło się
Święto Gminy Ogrodzieniec, które w tym roku
zauroczyło chyba najbardziej wymagających
naszych odbiorców. Było koncertowo             
i kolorowo! 

Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu
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W długi sierpniowy weekend nie mogło
zabraknąć atrakcji rycerskich, a to dopiero
przedsmak tego co będzie się działo                       
w dniach 20-21 sierpnia!

Wspaniałe chwile, mnóstwo uśmiechniętych
twarzy uczestników koncertu świadczą                      
o udanej zabawie. Niezwykłą atmosferę dopełnił
pokaz laserów, czyli kolorowy spektakl ponad
głowami widzów, zaprezentowany przez firmę
VisualSensation.

XXIII MIĘDZYNARODOWY 
TURNIEJ RYCERSKI
To najstarsza impreza organizowana                      
na terenie przedzamcza Ogrodzienieckiego. Od
początku cieszy się dużą popularnością wśród
odwiedzających jak i osób związanych z
rycerstwem. Tegoroczny Turniej Rycerski to
dawka niezapomnianych wrażeń.

Na zakończenie wakacji przygotowaliśmy
odlotowy program, który będziecie mogli
poczuć podczas BALONIADY Z BGK.

BALONIADA Z BGK

W tym roku przybierze on formę aero pikniku
lotniczego. Przez cały dzień na terenie zamku
będą udostępnione stanowiska z symulatorami
lotów, latawce, makiety, trenażer żyroskopowy,
rower z zabudowanym skrzydłem Lilienthala,
szybowiec Foka5, stanowiska z warsztatami
plastycznymi dla dzieci, gry i zabawy              
o lotnictwie. Nie zabraknie również stanowisk
edukacyjnych oraz balonów do lotów na uwięzi.
Całość atrakcji dopełni, wyczekiwany przez
wszystkich, spektakularny pokaz podświetlenia
palnikami balonów w rytm muzyki.
Przewidziany jest udział repliki historycznego
balonu braci Montgolfier podczas pokazu oraz
lotów na tzw. uwięzi. Dzięki współpracy z firmą
@helipoland, podczas wydarzenia
zainteresowane osoby będą mogły skorzystać              
z komercyjnego lotu śmigłowcem nad ruinami
Zamku Ogrodzieniec oraz pobliskiego Grodu              
na Górze Birów. 

Sponsorem tytularnym tegorocznej edycji
„Baloniady z BGK” jest Bank Gospodarstwa
Krajowego!

Dwudniowy program obejmuje: turnieje
łucznicze, walki w ringu, gala profesjonalnych
walk rycerskich, walki bohurtowe, przeciąganie
liny, przedstawienie teatralne, koncert zespołu
„Żniwa”, pokaz alchemika oraz pokaz rycerstwa
konnego.

Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu
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