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Jubileusze
Małżeńskie

Orkiestra Dęta z Giebła 
koncertowała na Węgrzech

Długo wyczekiwane zebrania 
jednostek OSP za nami

Podpisanie umowy 
partnerskiej
z miastem Ochryda

Macedonia Północna to piękny, śródlądowy kraj położony na 
Półwyspie Bałkańskim z malowniczymi krajobrazami i bogatą 
kulturą. Wspaniała przyroda, barwna kultura i bałkańska go-
ścinność przyciąga coraz więcej turystów, m.in. z Polski. Miesz-
kańcy naszej gminy mieli okazję poznać kulturę tego narodu 
już 20 lat temu, kiedy to na Zamku w Podzamczu występowały 
zespoły folklorystyczne z Macedonii podczas Międzynarodowe-
go Festiwalu Studenckiego organizowanego przez Uniwersytet 
Śląski. Osoby odwiedzające ten kraj nie mają też problemu z 
porozumiewaniem się - język Macedończyków należy do grupy 
języków południowosłowiańskich. Obecnie Macedonia stara się 
o wstąpienie do Unii Europejskiej – rok temu rozpoczęła fazę 
negocjacji akcesyjnych.

więcej 
na

str. 72
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W dniu 24 sierpnia o godzinie 14.00 w sali lustrzanej domu 
kultury odbyło się XXXVI posiedzenie Rady Miejskiej w Ogro-
dzieńcu. Podczas obrad radni zgłosili interpelacje i zapytania, 
na które na bieżąco odpowiedzi udzielała Burmistrz Anna Pi-
larczyk. W drugiej część posiedzenia radni zapoznali się ze 
sprawozdaniem z działalności Burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec.  

RADA MIEJSKA

W porządku obrad znalazły się nastę-
pujące uchwały: 
- uchwalenia Statutu Miasta i Gminy 

Ogrodzieniec; 
- ustalenia regulaminu określające-

go wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycie-
lom dodatków: motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy, 
szczegółowe warunki obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponad 
wymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz wysokość, kryteria i 
tryb zgłaszania i przyznawania na-
gród dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach podstawowych i przed-
szkolach prowadzonych przez Gmi-
nę Ogrodzieniec;

- uchwały w sprawie określenia śred-
niej ceny jednostki paliwa w gmi-
nie Ogrodzieniec w roku szkolnym 
2021/22;

-  uchwały w sprawie zmiany uchwały 
nr XLVIII/377/2018 Rady Miejskiej 
z dnia 23 stycznia 2018r. w spra-
wie zasad i trybu udzielania dotacji 
osobom fizycznym, które wykonały 
zadania służące ograniczeniu niskiej 
emisji na terenie Gm. Ogrodzie-
niec.;

- uchwały w sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego dla fragmentu obszaru poło-
żonego w Ogrodzieńcu;

- uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenne-

go w granicach administracyjnych 
Gminy Ogrodzieniec;

-  uchwały w sprawie zmian w budże-
cie gminy Ogrodzieniec;

- uchwały w sprawie zmiany wielolet-
niej prognozy finansowej Gminy 
Ogrodzieniec na lata 2021 – 2032.

W dniu 13 września odbyła się nad-
zwyczajna sesja Rady Miejskiej, na 
której radni podjęli następujące 
uchwały:
• w sprawie wyrażenia opinii w 

przedmiocie objęcia udziałów 

przez Gminę Ogrodzieniec w 
nowo utworzonej spółce pod fir-
mą SIM Zagłębie Spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością,

• w sprawie zmian w budżecie gmi-
ny Ogrodzieniec na rok 2021,

• w sprawie przekazania projektu 
regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków do orga-
nu regulacyjnego. 

Więcej BIP Ogrodzieniec

Szanowni Państwo, 
utrzymanie odpowiedniego stanu dróg jest jednym z priorytetów w działaniach każdego samorzą-
du. Nic w tym dziwnego, skoro każdy zmodernizowany kilometr wpływa na poprawę jakości życia 
mieszkańców. Jeszcze trzy  lata temu - brak projektów na remonty i przebudowę dróg gminnych 
uniemożliwił Gminie Ogrodzieniec aplikowanie po środki zewnętrzne z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. Obecnie Urząd reguluje stany prawne nieruchomości, co pozwala na modernizacje na-
wierzchni przy wsparciu funduszy zewnętrznych. Warto również zaznaczyć, iż Gmina nie odpowiada 
za każdą drogę znajdującą się na jej terenie, ponieważ część z nich jest zarządzana przez powiat czy 
województwo, co  nie zmienia faktu, że wszelkie zapytania dotyczące  utrzymania dróg wyma-
gające interwencji Gminy, Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Wydziału Dróg Powia-
towych Starostwa Powiatowego w Zawierciu czy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
mogą Państwo kierować za pośrednictwem Radnych i Sołtysów, którzy zawsze służą Wam 
pomocą.  Jesteśmy dla Was!

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
Anna Pilarczyk
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Gdyby chcieć najkrócej i najbardziej obrazowo opisać to, co 
dzieje się w ostatnim czasie w naszej Gminie, to jest to nie-
wątpliwie proces polegający na łapaniu straconego czasu. 
Miesiące pandemii doprowadziły do wyhamowania wielu pro-
cesów. Teraz z dużym impetem rozkręcamy to, co paraliżował 
COVID-19. Po wymuszonej przerwie mogliśmy zwołać zebra-
nia sprawozdawczo-wyborcze Jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych, na których wybrano nowe zarządy. Zorganizowa-
liśmy długo oczekiwane zebrania sołeckie, na których miesz-
kańcy zdecydowali o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 
2022 rok. Więcej na temat spotkań przeczytają Państwo na 
kolejnych stronach niniejszego wydania.

OKIEM BURMISTRZA
Anna Pilarczyk

Szanowni Mieszkańcy

Bardzo się cieszę, że mogły w 
końcu ruszyć inicjatywy i przed-
sięwzięcia o charakterze kultu-
ralnym, sportowym i rekreacyj-
nym. Za nami  Święto Gminy 
Ogrodzieniec, które w tym roku 
oprócz Ogrodzieńca i Podzam-
cza przebiegało również w sołec-
twach. Mieszkańcy mogli wziąć 
udział w uroczystych  obchodach 
Święta Wojska Polskiego, kinie 
plenerowym czy kulturalnych 
happeningach. Tradycyjnie or-
ganizowaliśmy wakacje z kulturą 
i biblioteką. Uruchomienie wie-
lu działań kulturalnych możliwe 
było dzięki pozyskanym na ten 
cel środkom z zewnątrz. Cieszę 
się, że z dużym zaangażowaniem 
włączają się w te działania lokal-
ne stowarzyszenia i koła gospo-
dyń wiejskich. 

Prężnie funkcjonują domy se-
niora w Mokrusie i Ogrodzieńcu 
oraz Klub Seniora w Ogrodzień-
cu. Koordynatorzy placówek ro-
bią wszystko, by zapewnić jak 
najwięcej atrakcji swoim pod-
opiecznym jak chociażby warsz-
taty kreatywne, gimnastykę zdro-
wotną czy, jak ostatnio, wyjazd 
na koncert Zespołu Pieśni i Tańca 
Śląsk. Przed nami kolejne wy-
zwania i kolejne projekty. Planu-
jemy m.in. zakupić profesjonalny 
sprzęt techniczny czy stroje dla 

grup artystycznych. Frekwen-
cja na Krępie pokazała nam, że 
rozwój tego ośrodka ma sens a 
zapowiadana inwestycja będzie 
strzałem w dziesiątkę. Chcę do-
dać, że jesteśmy w fazie urucha-
miania  bądź realizacji wielu in-
westycji, dzięki którym poprawi 
się komfort życia mieszkańców. 

Dużo uwagi poświęcamy pro-
mocji naszej Gminy. Jej celem 
jest przede wszystkim pozyska-
nie inwestorów na obszary prze-
znaczone dla rozwoju aktyw-
ności gospodarczej. Ostatnie 
tygodnie to intensywna promo-
cja w mediach o zasięgu ogól-
nopolskim. Zamek stał się sce-
ną wielu wyjątkowych wydarzeń 
i wciąż zyskuje na popularności, 
przyciągając turystów i znane 
osoby ze świata show-biznesu. 
To istotny kierunek działań dla 
pozyskania m.in. nowych miesz-
kańców. 

Szanowni Państwo, wraz z ostat-
nim dniem września minął ter-
min wzięcia udziału w Narodo-
wym Spisie Powszechnym. Nasi 
urzędnicy byli do państwa dys-
pozycji podczas wielu wydarzeń 
organizowanych zarówno w 
Ogrodzieńcu jak i sołectwach. 
Biorąc udział w badaniach sta-
tystycznych, mają Państwo 
wpływ na proces podejmowa-
nia strategicznych decyzji, które 
obejmują różne aspekty nasze-
go życia.

Jednak wciąż bardzo istotną 
sprawą są szczepienia przeciw 
COVID-19. To jedyna szansa, 
by powstrzymać kolejną falę 
pandemii. Z tego względu przy 
każdej okazji organizowaliśmy 
punkty szczepień. Nadal wiele 
osób jest niezaszczepionych. 
Swój udział w tym mają nie-
stety przeciwnicy szczepień, 
którzy odradzają je też innym. 
Apeluję, aby nie zwlekać z de-
cyzją i jak najszybciej zabez-
pieczyć siebie i bliskich. Pod-
czas ostatniej fali wielu z nas 
na własnej skórze mogło prze-
konać się jak ciężka to choro-
ba. Teraz, poprzez szczepienia, 
mamy realną szansę uzyskania 
populacyjnej odporności i po-
wstrzymania pandemii - raz 
na zawsze. To bardzo ważne, 
aby nasze życie mogło toczyć 
się tak, jak przed pandemią. 
Liczą na to m.in. uczniowie, 
rodzice i nauczyciele, którzy z 
dużą niepewnością rozpoczę-
li rok szkolony. Na razie zaję-
cia odbywają się stacjonarnie, 
w placówkach oświatowych. 
Wszystkim nauczycielom, pra-
cownikom szkół, uczniom i ro-
dzicom życzę, aby taki był cały 
rok szkolny – bez zajęć zdal-
nych czy hybrydowych. Niech 
rok szkolny 2021/2022 będzie 
rokiem normalności, pełnym 
pozytywnych przeżyć.
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DOFINANSOWANIA

Nauka pływania
W naszych szkołach, których organem prowadzącym jest gmina 
Ogrodzieniec ruszyły zajęcia pozalekcyjne dla dzieci klas 1-3 
dotyczące nauki pływania. Dzieci od września do grudnia 2021 
w ciągu 20 zjazdów uczestniczą w nauce pływalni w Zawierciu. 
Projekt pokrywa koszty trenerów nauki pływania oraz wejścia 
na basen.

Środki zostały przeznaczone na zapewnienie 
atrakcji dla dzieci, bazy gastronomicznej oraz 
muzycznej oprawy organizowanych festynów w 
naszych sołectwach.
Dziękujemy za aktywne działania na rzecz naszej 
Gminy:
• Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrusie
• Koło Gospodyń Wiejskich „Żelazne Śrubki”  

w Żelazku
• Koło Gospodyń Wiejskich „Koniczynki”  

w Ryczowie Kolonia

Dodatkowo w ramach zajęć pozalekcyjnych w szkołach uruchomione zostały ogólnodostępne zaję-
cia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Zajęcia te oprócz celów stricte 
sportowych będą zawierały elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, realizowanej w formie 
odpowiadającej wiekowi i możliwościom psychoruchowych uczestników.
Projekty uzyskały dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Spor-
tu w ramach środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów.

Szczepimy się
 z KGW

Nagrody dla miejscowości
W ramach konkursu „Piękna wieś woje-
wództwa śląskiego” w roku 2021, komisja 
konkursowa przyznała wyróżnienie dla wsi 
Podzamcze (Gmina Ogrodzieniec, Powiat Za-
wierciański) - nagroda 3 tys. złotych.

Nasze Koła Gospodyń Wiejskich we współpracy z 
Gminą Ogrodzieniec pozyskały środki finansowe 
na organizację festynów w ramach Narodowego 
Programu Szczepień, # Szczepimysie z KGW.
Obecnie w naszej Gminie jest zaszczepionych 
54,4% mieszkańców, co daje 309 miejsce w 
rankingu ogólnopolskim i 5 miejsce w powiecie 
zawierciańskim.

Ogrodzieniec zajął drugie miejsce i zdo-
był nagrodę w wysokości 6 tys. złotych 
w konkursie Najlepsza Miejscowość Po-
wiatu Zawierciańskiego 2021 zorganizo-
wanego przez Starostwo Powiatowe w 
Zawierciu.
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DOFINANSOWANIA „Na dobry początek!” 
XIV edycja, 2021

Dofinansowanie na drogę rolną 
z Ogrodzieńca do Podzamcza

Wspólny plan

Gmina Ogrodzieniec wygrała 
konkurs zorganizowany przez 
Fundację BGK pn. „Na dobry 
początek!” XIV edycja, 2021 i 
dostała dofinansowanie w kwo-
cie 15 000 zł.
Projekt pn. „Rozwój dzieci ze 
specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi” będzie realizowany 
w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Ogrodzieńcu. 
Grupą docelową będą dzieci uczestniczące w edukacji przedszkolnej lub szkolnej w wieku 
3-9 lat.

Gmina Ogrodzieniec przystąpiła do 
udziału w projekcie „Wspólny plan” 
współfinasowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Działania 2.19 Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 (nr POWR.02.19-
00-00-KP20/18). Projekt jest wdra-
żany przez Fundację Wise Europa 
– Fundację Warszawski Instytut Stu-
diów Ekonomicznych i Europejskich 
i Fundację Stabilo. Przedmiotem 

zgłoszonego przez gminę do reali-
zacji projektu jest „Zmiana Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospo-
darowania Przestrzennego Gminy 
Ogrodzieniec”. Na realizacje planu 
konsultacji Gmina Ogrodzieniec uzy-
skała grant w wysokości 31 tys. zł.

Celem projektu „Wspólny Plan” jest 
zwiększenie potencjału administracji 
publicznej oraz wzrost udziału spo-
łecznego w obszarze planowania i za-
gospodarowania przestrzennego oraz 
usprawnienie procesów inwestycyjno-
-budowlanych.

Gmina otrzymała 
dofinansowanie o 
wartości 249.000,00 
złotych z przezna-
czeniem na budowę 
i modernizację dróg 
dojazdowych do 
gruntów rolnych  - 
droga od cmentarza 
w Ogrodzieńcu do 
Podzamcza o długo-
ści 0,996 km. Otrzy-
mane dofinansowa-
nie na ten cel to 60% 
wartości zadania.
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ROZMOWA GAZETY Projekt „Wspólny Plan” 
rozmowa z Anną Pilarczyk 

- Burmistrzem 
Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec 

Jaki jest cel przystąpienia do pro-
jektu „Wspólny Plan”?
Pani Burmistrz: Będąc na etapie 
przygotowania Studium i mając 
przed sobą wyłożenie do publicznej 
wiadomości jego projektu pragnęli-
śmy wykorzystać ten fakt i połączyć 
z projektem „Wspólny Plan”, w celu 
uzyskania pogłębionych informacji o 
potrzebach zmian i kierunkach roz-
woju naszej gminy. Chcemy poznać 
opinie i zdanie mieszkańców, w ja-
kim kierunku powinna rozwijać się 
nasza gmina. Innymi słowy chcemy 
wyjść poza mury urzędu (do ludzi), 
żeby poznać realne problemy i troski 
naszych mieszkańców.

Na czym polega to „wyjście poza 
mury urzędu”?
P. Burmistrz: Chcemy pokazać, 
że pracownik w urzędzie to nie tyl-
ko osoba siedząca za biurkiem, ale 
również osoba szukająca kontaktu z 
ludźmi i ich problemami, chcąca za-
poznać się z opiniami mieszkańców. 
Stąd planujemy uruchomić mobil-
ny punkt konsultacyjny w centrum 
Ogrodzieńca, w którym mieszkańcy, 
poprzez wypełnienie ankiety, będą 
mogli wyrazić swoje zdanie na temat 
kierunków, w jakich powinna rozwi-
jać się gmina.

Kiedy zostaną przeprowadzone 
konsultacje społeczne?
P. Burmistrz: „Konsultacje Społecz-
ne” planujemy przeprowadzić na 
przełomie października i listopada 
br. Proszę o śledzenie zakładki Kon-
sultacje Społeczne na stronie www. 
Gminy Ogrodzieniec oraz naszego 
Facebooka.

Proszę powiedzieć jeszcze w skró-
cie czym jest Studium i dlaczego 
konsultacje są tak ważne.
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P. Burmistrz: Studium jest doku-
mentem promującym gminę wśród 
potencjalnych inwestorów. To do-
kument określający, które tereny 
gminy mają zostać zabudowane i w 
jaki sposób. Studium to dokument 
zawierający ogólne informacje do-
tyczące zagospodarowania terenu 
gminy. Konsultacje społeczne to 
najlepszy sposób na zebranie opinii, 
stanowisk i propozycji od mieszkań-
ców i instytucji zainteresowanych 
planowanymi zmianami w gminie 
przy sporządzeniu dokumentu pla-
nistycznego. Tak jak mówiłam wcze-
śniej, bardzo zależy nam na opinii 
mieszkańców. Dzięki nim będziemy 
mogli znaleźć najlepsze rozwiązania 
dostosowane do potrzeb i oczeki-
wań społeczeństwa lokalnego. 
Inicjatywą do podjęcia działań w za-
kresie uchwalenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego był wnio-
sek Burmistrz Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec. Procedurę sporządzenia 
zmiany Studium rozpoczęto w dniu 

25 czerwca 2019 r. na podstawie 
uchwały nr XI/95/2019 Rady Miej-
skiej w Ogrodzieńcu w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Ogrodzieniec. 
Zmiana Studium wynika z potrzeby 
poszerzenia obszarów zabudowy 
mieszkaniowej, zabudowy rekreacji 
indywidualnej oraz wprowadzenia 
nowych terenów pod usługi i prze-
mysł. Zmiana studium ma na celu 
dostosowanie struktury przestrzen-
nej gminy pod kątem funkcjonalno-
ści do obecnych uwarunkowań oraz 
racjonalnego jej przekształcenia, 
w celu prawidłowego rozwoju oraz 
podniesienia atrakcyjności gminy 
dla lokalizacji nowych inwestycji. 
Studium jest dokumentem sporzą-
dzanym dla całego obszaru gminy. 
Przedmiotem konsultacji będzie spo-
rządzona zmiana studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Ogrodzie-
niec obejmująca wszystkie sołec-

twa. W gminie występują elementy 
stanowiące istotne ograniczenie dla 
rozwoju przestrzennego poszczegól-
nych miejscowości. Wyróżnić wśród 
nich można m.in.: specyficzne cechy 
środowiska przyrodniczego (rozległe 
tereny leśne, obszary wysokiej klasy 
krajobrazu naturalnego, który powi-
nien zostać objęty szczególną ochro-
ną, duże pow. terenów chronionych 
m.in. Park Krajobrazowy „Orlich 
Gniazd”, obszary siedliskowe Na-
tura 2000: „Ostoja Środkowojuraj-
ska”). Specyficzne cechy środowiska 
kulturowego: obecność zabytku ska-
li europejskiej, jakim są Ruiny Zamku 
Ogrodzienieckiego w Podzamczu. 
Zgodnie  z art. 10 ust 2 pkt 7, w 
studium uwzględnia się uwarunko-
wania wynikające w szczególności z 
potrzeb i możliwości rozwoju gminy, 
uwzględniając analizy ekonomiczne, 
środowiskowe i społeczne.

Rozmawiała:
Joanna Piwowarczyk
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Uczestnicy korowodu w  dniu 6 sierpnia
• Władze samorządowe z Burmistrzem Miasta i Gminy 

panią Anną Pilarczyk oraz zaproszeni goście
• Delegacja ze Słowacji
• Delegacja z Głogowa Małopolskiego
• Flaga Gminy Ogrodzieniec niesiona przez przedstawi-

cieli urzędu i jednostek gminy.
• Herb Gminy Ogrodzieniec niesiony przez przedstawi-

ciela OSP Ogrodzieniec
• Zarząd Oddziału Miejsko-Gminny Związku OSP RP w 

Ogrodzieńcu
• Poczty sztandarowe:
• Ochotnicza Straż Pożarna w Gieble
• Ochotnicza Straż Pożarna w Gulzowie
• Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełkowicach
• Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrusie
• Ochotnicza Straż Pożarna w Ogrodzieńcu
• Ochotnicza Straż Pożarna w Podzamczu
• Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczowie
• Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczowie-Kolonii
• Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe z Krakowa 

na czele z panującym królem Zbigniewem Rajdboltem
• Grupa Konna SARMACJA Bractwo Rycerskie Ziemi 

Ogrodzienieckiej
• Mażoretki ”Fantazja” z Ogrodzieńca
• Orkiestra Dęta Giebło

• Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Ogrodzieniec”
• Halabardnicy i Duchy z Zamku Ogrodzienieckiego
• Koło Łowieckie „Diana”
• Koło Łowieckie „Darz Bór”
• Koło Łowieckie „Orle Gniazdo”
• Koło Łowieckie „Cietrzew”
• Koło Łowieckie „Antylopa”
• Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
• Zespół „Ryczowianki” w Ryczowie
• Zespół Folklorystyczny „Wrzos” w Ryczowie-Kolonii
• Seniorzy z Ogrodzieńca
• Zespół „Echo” z Ogrodzieńca
• Stowarzyszenie Zwykłe „Retro” w Ogrodzieńcu
• KGW w Gulzowie
• KGW „Żelazne Śrubki” w Żelazku 
• Fundacja Wspierania Aktywności Twórczej i Regionalne 

„Stara Szkoła” w Ryczowie
• Stowarzyszenie Rekreacyjno-Wędkarskie w Ogrodzień-

cu
• Koło Wędkarskie „Okoń” przy Domu Kultury w Ogro-

dzieńcu
• Klub Sportowy „Giebło”
• Koło Pszczelarzy w Ogrodzieńcu
• Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu
• Stowarzyszenie Rusz Dziś Na Rower Ogrodzieniec
• Głogowska grupa motocyklistów
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Tegoroczne uroczystości związane z 
obchodami Święta Gminy odbyły się w 
dniach 6-7 sierpnia. W piątek, 6 sierp-
nia Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu w Ogrodzieńcu zrealizował za-
danie pn. „Ludowa Gala z Jurajskimi 
Tradycjami”. Głównym celem  zadania 
było wsparcie rozwoju muzyki ludowej, 
tradycyjnej, regionalnej oraz popula-
ryzacja lokalnej muzycznej twórczości 
ludowej. Zadanie zostało dofinanso-
wane ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
w wysokości 30 000 zł.

Piątek, 6 sierpnia
Pierwszy dzień Święta Gminy Ogro-
dzieniec zbiegł się z obchodami od-
pustowymi ogrodzienieckiej Parafii. O 
godzinie 17.00 w kościele pw. Prze-
mienienia Pańskiego odprawiona zo-
stała odpustowa suma, podczas której 
poświęcony został nowy herb i flaga 
naszej gminy. Podczas nabożeństwa 
parafianie i zaproszeni goście obcho-
dzili jubileusz 25-lecie święceń kapłań-
skich księdza Tomasza Folgi - dyrektora 
Caritasu Diecezji Sosnowieckiej, który 

w poprzednich latach pełnił kapłań-
ską posługę w ogrodzienieckiej para-
fii. Uroczystości w kościele zakończył 
koncert pieśni papieskich w wykonaniu 
Mateusza Mijala. 
Druga część obchodów Święta Gmi-
ny odbyła się na skwerze przy Placu 
Wolności, gdzie dotarł uformowa-
ny pod kościołem barwny korowód. 
Uczestnicy przemarszu nieśli symbole 
Gminy Ogrodzieniec – herb i flagę. 
Do korowodu włączyli się przedstawi-
ciele samorządu na czele z panią Anną 
Pilarczyk, burmistrzem Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec panią Magdaleną Sitek, 
zastępcą burmistrza, panią Marią Milej-
ską, sekretarzem MiG oraz panią prze-
wodniczącą Małgorzatą Janoską i rad-
nymi Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, 
poczty sztandarowe OSP i organizacji, 
zespoły artystyczne, lokalne stowarzy-
szenia, zaproszeni goście i mieszkańcy.
Przed oficjalnym rozpoczęciem uroczy-
stości na scenie wystąpił Mateusz Mi-
jal, który zaśpiewał piosenkę z reper-
tuaru Zbigniewa Wodeckiego „Lubię 
wracać”. Po bardzo udanym koncercie 
artysty, pani burmistrz Anna Pilarczyk 

powitała wszystkich uczestników wy-
darzenia i życzyła uczestnikom imprezy 
radosnego i bezpiecznego świętowa-
nia. W tym dniu towarzyszyli nam nasi 
przyjaciele, goście z sąsiednich miast, 
gmin, województw i zaprzyjaźnionej 
Słowacji. Na scenie wystąpił Zespół 
Mażoretek „Fantazja”, Zespół Folklo-
rystyczny WRZOS, Zespół Ryczowianki, 
Zespół Echo i Seniorzy z Ogrodzieńca, 
Joanna Dziwisz, Angela Wawrzyk-Ko-
szycka, zespół wokalno- instrumentalny 
Old Boys, regionalny zespół wokalno-
-instrumentalny Karlik. Wieczór zakoń-
czył występ zespołu „Systematic”, któ-
ry nie tylko bawił i zachęcał do tańca, 
ale wykonał prawdziwe show – z poka-
zem tańca z ogniem.
Organizatorami wydarzenia był Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury w 
Ogrodzieńcu oraz Spółka ,,Zamek”.

W tym dniu od godz. 15:00 przy koście-
le parafialnym w Ogrodzieńcu działał 
punkt szczepień przeciwko Covid-19, 
a przy budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec przy Placu Wolności zor-
ganizowano punkt Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Ludowa Gala z Jurajskimi Tradycjami
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Ogrodzienieckie Serce Jury Bijące Muzyką

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu 
zrealizował zadanie pn. „Ogrodzienieckie Serce Jury Biją-
ce Muzyką” w dniu 7 sierpnia w Podzamczu. Wydarzenie 
zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowa-
nego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w wysokości: 
60 000,00 zł 
Sobota, 7 sierpnia to drugi dzień obchodów Święta Gminy, 
który odbył się na dziedzińcu ogrodzienieckiego zamku w 
Podzamczu. Już od godziny 15.00 można było skorzystać z 
wielu atrakcji oraz wziąć udział w akcji Zaszczep się przeciw 
Covid-19. Na terenie zamku funkcjonował także punkt Na-
rodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.
O godzinie 18.00 odbyło się oficjalne rozpoczęcie uroczy-
stości, podczas którego Burmistrz Miasta i Gminy Anna 
Pilarczyk powitała przybyłych gości i zachęciła wszystkich 
do radosnego i bezpiecznego świętowania. Na scenę za-
proszeni zostali pani minister Barbara Chrobak, posłowie 
na Sejm RP Mateusz Bochenek i Robert Warwas, Elżbieta 
Urbańska z pomorskiego oddziału Polskiej Izby Turystyki 
oraz Michał Kapusta burmistrz gminy Spisske Podhradie, 
którzy pozdrowili uczestników wydarzenia i życzyli udane-

go wieczoru. Joanna Piwowarczyk odczytała list od Prezy-
denta miasta Katowice, który dziękując za zaproszenie, zło-
żył życzenia pomyślnej przyszłości dla mieszkańców gminy 
i jurajskiej ziemi.
Gwiazdą wieczoru był Michał Wiśniewski, lider i założyciel 
zespołu Ich Troje, autor tekstów wielu znanych i lubianych 
piosenek. 
Przed koncertem zespołu „Michał Wiśniewski i Przyjaciele” 
wystąpiła Marta Mandaryna Wiśniewska - wokalistka, tan-
cerka, choreografka, sędzia w międzynarodowych konkur-
sach tańca hip hop. 
Konferansjerem wydarzenia był Krzysztof Hanke, aktor, 
satyryk, kabareciarz, który prowadził także konkursy dla 
publiczności. Zwycięzcy otrzymali zaproszenia na imprezę 
Najazd Barbarzyńców. 
Wieczór zakończyła niepowtarzalna multimedialna prezen-
tacja na ścianach ruin Zamku Ogrodzienieckiego ukazująca  
historię Ogrodzieńca. 
Organizatorami wydarzenia był Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Ogrodzieńcu oraz Spółka ,,Zamek”. Przedsię-
wzięcie zostało zrealizowane  dzięki pomocy partnerów i 
sponsorów - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
w Katowicach, CMC Poland Sp. z o.o. oraz  Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
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Panie Michale, jest pan 
osobą znaną i lubianą w 
Ogrodzieńcu. Był pan go-
ściem na spotkaniach wigi-
lijnych w roku 2018 i 2019, 
wspiera pan nasze dziecia-
ki w ramach akcji „Wiśnia 
dzieciom”. Dwadzieścia lat 
temu koncertował pan na 
Zamku Ogrodzienieckim. 
Dzisiaj znów mieliśmy przy-
jemność obejrzeć pański 
występ.
Michał Wiśniewski: Jak się 
koncert podobał?
JP: Koncert wspaniały. Jak 
zwykle. Wydaje mi się, że 
był fajniejszy niż inne.
Michał: OK. Bardzo dobra 
odpowiedź. 
JP: Widzę, że pan dobrze 
się tutaj czuje?
M.W.: Ja się cudownie 
czuję, bo ludzie są u was 
cudowni. Czuje się bar-
dzo komfortowo, przede 
wszystkim jako przyjaciel. 
Mogę powiedzieć, że za-
wsze z przyjemnością tu 
wracam. Przynajmniej dwa 
razy w roku tu jestem. Cho-
ciaż, tak jak przyznałem się 
na Instagramie, dopiero te-
raz niedawno po raz pierw-
szy zwiedziłem dokładnie 
zamek, w końcu - po dwu-
dziestu latach.
JP: Teraz niedawno?
M.W.: Tak, przy kręceniu 
klipu zapowiadającego dzi-
siejszy koncert. Dawid nas 
oprowadzał, bo kręciliśmy 
w różnych miejscach i wte-
dy zobaczyłem cały zamek 
– byłem wszędzie!
JP: I jakie wrażenia?
M.W.: Mega! To jest nie-
prawdopodobne miejsce. 
I trzeba powiedzieć, że za-
mek się zmienia – cały czas 
jest w budowie. Widzę, że 
coraz więcej ludzi przyby-
wa. Nie żeby zobaczyć jako 

ciekawostkę – po prostu to 
jest bardzo dobrze zarzą-
dzane, fajne miejsce. 
JP: I ten zamek też chyba 
dobrze pana przyjął. Teraz 
ja odwrócę pytanie i zapy-
tam: czy dobrze się pan tu 
dzisiaj czuł?
M.W.: Już wtedy, 20 lat 
temu, zamek bardzo dobrze 
mnie przyjął. Czyli raz na 20 
lat można tu zagrać. Przyja-
dę za 20 lat (śmiech).
JP: Może skrócimy ten 
czas...
M.W.: Wydaje mi się, że to 
było nieprawdopodobne. 
Człowiek wraca i spotyka 
się z taką serdecznością lu-
dzi. Ja tu świetnie się bawi-
łem i świetnie się czułem.

JP: Skoro mówimy o lu-
dziach, to proszę powie-
dzieć, jak pan postrzega 
ten nasz świat, w którym 
tyle się dzieje, wszystko się 
zmienia, mamy epidemię...
M.W.: Proszę państwa, mu-
simy się dostosować do sy-
tuacji. Teraz powiem coś, 
co może być bardzo niepo-
pularne, ale … ja się szcze-
pię! Generalnie namawiam, 
żeby ludzie zdali sobie 
sprawę, że chcąc być czę-
ścią społeczności, trzeba się 
do niej dostosować. To jest 
trochę tak, jakbyśmy chcie-

li być poza prawem. To nie 
jest wstyd być anarchistą. 
Natomiast generalnie jest 
tak, że musimy zadbać o 
zdrowie innych. To, że my 
nie boimy się zachorować, 
to jest inna sprawa. Ale my 
roznosimy tę chorobę. Na-
mawiam – szczepmy się! 
Tak, to jest indywidualna 
rzecz każdego człowieka, 
ale trzeba się wtedy zgo-
dzić na pewne wykluczenia 
ze społeczności. I to nie ma 
nic wspólnego z tym, co an-
tyszczepionkowcy mówią, 
że to jest ich życie, itd., itd. 
To  nie jest tylko ich życie. 
Ale to jest tak, jakby anar-
chiści powiedzieli, że oni 
się nie dostosują do istnie-

jącego prawa i mogą kraść, 
gwałcić i robić co chcą. No, 
nie mogą. (Ja pochowałem 
w tym roku sześć najbliż-
szych mi osób).
Możemy mieć milion powo-
dów, dla których nie chce-
my się zaszczepić, ale wte-
dy – omijajmy innych!
JP: Gdy już wyjdziemy z 
tej pandemii (może mą-
drzejsi?), będziemy chcieli 
podzielić się swoim do-
świadczeniem z innymi. Co 
chciałby pan powiedzieć 
ludziom, szczególnie mło-
dym, dla których ta sytu-
acja była szczególnie trud-

na.
M.W.: Bądźcie sobą, ale 
szanujcie innych. Nie mu-
sicie się z nimi zgadzać, 
ale ich szanujcie. W Polsce 
panuje wszechobecny hejt. 
Teraz krytykuje się praktycz-
nie wszystko. 
„To już nie mamy kogo do 
Ogrodzieńca zapraszać?” 
czytamy komentarze w In-
ternecie. 
Żyjemy w takich czasach, że 
nie musimy iść na koncert 
danego artysty, nie musimy 
oglądać tego programu, 
możemy wybrać coś inne-
go. Nie musimy wszystkich 
i za wszystko krytykować. 
Życzę ludziom, żeby się sza-
nowali, żeby znaleźli miej-
sce dla tych, którzy ogląda-
ją inne filmy, słuchają innej 
muzyki i mają inne poglądy 
polityczne, ponad podziała-
mi też można żyć.
Tego życzę wszystkim – ta-
kiej ludzkiej zgody. Jest 
tyle rzeczy, które psują nam 
krew, na które nie mamy 
wpływu. Jeżeli możemy 
mieć na coś wpływ, to sta-
rajmy się temu pomóc. A 
zgoda buduje.
JP: Super!
M.W.: Brzmi górnolotnie...
JP… ale wspaniale! Dzięku-
ję bardzo.
M.W.: Do zobaczenia! 

GOŚĆ GAZETY
Rozmawia Joanna Piwowarczyk Michał Wiśniewski
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KULTURA
Redakcja

Ogrom wydarzeń kulturalnych, a 
WSZYSTKO DZIĘKI DOFINANSOWANIOM!

Na bieżący rok na realizację wszelkich wydarzeń kul-
turalnych i innych przedsięwzięć- edukacyjnych czy za-
kup strojów  pozyskano już 283 tys. złotych!  Dzięki 
środkom zewnętrznym mogliśmy na żywo podziwiać wy-
stępy artystów znanych w całej Polsce, organizować róż-
norodne  wydarzenia artystyczne, warsztaty dla orkiestr 
i zespołów funkcjonujących w strukturach domu kultury. 

Część inicjatyw jeszcze trwa.
W naszych działaniach wspierają nas m.in.:
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Narodowe Centrum Kultury
Narodowy Bank Polski
Biuro Programu „Niepodległa”.
Centrum Inicjatyw Lokalnych

Tegoroczne wydarzenia odbywające się na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec nie byłyby 
możliwe do zrealizowania, gdyby nie liczne dofinansowania pozyskane przez Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu. 

Ludowa Gala z Jurajskimi Tradycjami
6 sierpnia 2021r., Plac Wolności 

w Ogrodzieńcu
Program: KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA

Wartość dofinansowania 
ze środków MINISTERSTWA KULTURY, DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO I SPORTU:

30 000,00 zł

Obszerna fotorelacja z wydarzenia www.mgokisogrodzieniec.pl, www.ogrodzieniec.pl oraz  portal społecznościowy facebook 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu oraz Gminy Ogrodzieniec

Sukces wydarzeń nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie naszych zespołów, 
chórów, orkiestr, stowarzyszeń w tym kół gospodyń wiejskich, za co z całego serca 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! 
Szczególne podziękowania kierujemy do Przedsiębiorstwa Komunalnego Ogrodzie-
niec sp. z o.o., które w tym sezonie wspierało Urząd i Dom Kultury przy organizacji 
każdego wydarzenia w całej gminie. Dzięki zaangażowaniu kierownictwa i pracow-
ników Przedsiębiorstwa udało nam się w pełni zrealizować wszystkie zaplanowane 

przedsięwzięcia dla mieszkańców.
Dyrekcja i Pracownicy MGOKiS w Ogrodzieńcu

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących  

z Funduszu Promocji Kultury
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Obszerna fotorelacja z wydarzenia www.mgokisogrodzieniec.pl, www.ogrodzieniec.pl oraz  portal społecznościowy facebook 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu oraz Gminy Ogrodzieniec

Ogrodzienieckie Serce Jury 
Bijące Muzyką

7 sierpnia 2021r. , Przedzamcze 
Zamku Ogrodzienieckiego

Program: MUZYKA
Wartość dofinansowania

ze środków MINISTERSTWA KULTURY, DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO I SPORTU:

60 000,00 zł

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji 

Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego 
przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca”
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6 sierpnia 2021r. ,Plac Wolności 
w Ogrodzieńcu

OGRODZIENIEC- ZIELONA WYSPA happening ekologiczny
z cyklu  JURA TO HISTORIA I NATURA - EKOWYDARZENIE

W programie wydarzenia uwzględniono:
- edukację w zakresie postaw proekologicznych- segregowanie 

odpadów, warsztaty ekologiczne, stoisko ekologiczne,
- wyścigi ekopojazdów dla dzieci.

7 sierpnia 2021r. ,
Przedzamcze Zamku Ogrodzienieckiego

Z TRADYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ happening historyczny
W programie wydarzenia uwzględniono:

- obozowisko rycerskie,
- czerpanie papieru, 

- rzuty włócznią, 
- pokaz walki, gry i zabawy turniejowe w duchu historycznym.

Program: WYDARZENIA ARTYSTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Wartość dofinansowania
ze środków MINISTERSTWA KULTURY, DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO I SPORTU:
20 000,00 zł

Obszerna fotorelacja z wydarzenia www.mgokisogrodzieniec.pl, www.ogrodzieniec.pl oraz  portal społecznościowy facebook 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu oraz Gminy Ogrodzieniec

Artystyczne happeningi na Jurze 
- nasze dziedzictwo kulturowe 
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Poznaj z nami kulturę 
europejskich krajów

Program: EDUKACJA KULTURALNA

Wartość dofinansowania
ze środków MINISTERSTWA KULTURY, DZIE-

DZICTWA 
NARODOWEGO I SPORTU:

25 000,00 zł

Obszerna fotorelacja z wydarzenia www.mgokisogrodzieniec.pl, www.ogrodzieniec.pl oraz  portal społecznościowy facebook 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu oraz Gminy Ogrodzieniec

Jakie państwa objął projekt? Co znalazło się w ofercie?
- stanowisko główne obejmujące wszystkie kraje Europy 

tzw. NASZA EUROPA

- Grecja- konkurs strojów greckich (przygotowane ele-
menty do ubioru), zbieranie cytryn w greckim raju

- Włochy-rzut pizzą do celu

- Niemcy- bawarska gra w planta

- Austria- dojenie austriackiej krowy

- Francja i jej kraina Alzacja- popularna w całej Francji 
gra w BOULES (kule)

- Holandia- zbieranie holenderskich tulipanów, bieg w 
tradycyjnych holenderskich drewniakach, holenderskie 
wyścigi z serami

- Wielka Brytania- gra  w ANGIELSKIEGO  KRYKIETA 
oraz w SZKOCKI TRÓJBÓJ ( rzut palem, młotem , skó-
rą ), możliwość wykonania zdjęć na tle symbolów Anglii 
(Big Ben, Most, budka telefoniczna , autobus piętrowy)

- Irlandia- zdjęcia na tle klifów irlandzkich, zbieranie ko-
niczynek, zbieranie złotych monet

- Hiszpania- LA TOMATINA - ŚWIETO POMIDORA – BI-
TWA NA POMIDORY, TORREADOR - ŁAPANIE BYKA 
ZA ROGI, możliwość sfotografowania  na tle najwspa-
nialszych budowli hiszpańskich( m.in. Sagrada Famillia)

- Rosja- składanie MATRIOSZEK na czas, rzuty jajkiem 
Faberge do koszyka

Do udziału w wydarzeniach  zaproszono zarówno 
dzieci, młodzież, rodziców, babcie i dziadków, któ-
rzy podczas kulturalnych spotkań edukacyjnych, 
poprzez udział w warsztatach, zabawach i rekre-
acyjno-sportowych rozrywkach poznawali europej-
skie dziedzictwo.
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Obszerna fotorelacja z wydarzenia www.mgokisogrodzieniec.pl, www.ogrodzieniec.pl oraz  portal społecznościowy facebook 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu oraz Gminy Ogrodzieniec
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Obszerna fotorelacja z wydarzenia www.mgokisogrodzieniec.pl, www.ogrodzieniec.pl oraz  
portal społecznościowy facebook Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu 

oraz Gminy Ogrodzieniec
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ROCZNICE
Redakcja Śladami mężów oręża polskiego 

w OgrodzieńcuPiękna, słoneczna niedziela oraz mnó-
stwo atrakcji podczas obchodów 
Święta Wojska Polskiego w Ogro-
dzieńcu. Msza święta, przemarsz z 
flagą, składanie kwiatów, występy ar-
tystyczne lokalnych zespołów, stoiska 
rekonstruktorów, pokaz mody wojen-
nej, kącik młodego patrioty, piknik mi-
litarny oraz wojskowa grochówka. To 

atrakcje, które czekały na naszych 
mieszkańców, turystów, przybyłych 
na tegoroczne obchody w ramach 
wydarzenia: „Śladami mężów oręża 
polskiego w Ogrodzieńcu”.
Zadanie zorganizowane przez 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu w Ogrodzieńcu dofinanso-
wano ze środków Programu Wie-
loletniego NIEPODLEGŁA na lata 
2017-2022 w ramach Programu 
Dotacyjnego „Niepodległa”.
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Z ŻYCIA GMINY
Redakcja Święto Wojska Polskiego

W dniu 15 sierpnia uczciliśmy dzień Wojska Polskiego. W Kościele Parafial-
nym w Ogrodzieńcu odprawiona została msza, po której odbył się przemarsz 
przedstawicieli władz gminy i mieszkańców z flagą biało-czerwoną na cmen-
tarz komunalny.

Następnie pod pomnikiem poległych złożono kwiaty i zapalono znicze. 
Druga część uroczystości odbyła się na Placu Piłsudskiego, gdzie wystąpiły 
zespoły artystyczne Seniorzy z Ogrodzieńca, Echo, Andrzej Kaim oraz Or-
kiestra Dęta z Giebła. Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anna Pilar-
czyk, Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Maria Milejska oraz Przewod-
nicząca Rady Miejskiej w Ogrodzieńca Małgorzata Janoska wręczyły dla 
organizacji i zespołów działających na terenie Gminy Ogrodzieniec:
„Podziękowanie za pełny zaangażowania wkład w promocję naszej gminy, 
reprezentowanie podczas wydarzeń gminnych i zewnętrznych, tworzenie 
pozytywnego wizerunku, przyczynianie się do rozwoju społeczno-kultural-
nego.
Z życzeniami zdrowia, sukcesów w pracy zawodowej oraz dalszej działal-
ności społeczno-kulturalnej.”
Uhonorowane zostały:
• Fundacja Wspierania Aktywności Twórczej i Regionalne „Stara Szko-

ła” w Ryczowie
• Ochotnicza Straż Pożarna w Gieble
• Ochotnicza Straż Pożarna w Gulzowie
• Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełkowicach
• Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrusie
• Ochotnicza Straż Pożarna w Ogrodzieńcu
• Ochotnicza Straż Pożarna w Podzamczu
• Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczowie
• Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczowie-Kolonii
• Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Po-

żarnych RP w Ogrodzieńcu
• Koło Gospodyń Wiejskich w Gulzowie
• Koło Gospodyń Wiejskich „Żelazne Śrubki” w Żelazku
• Zespół „Ryczowianki” w Ryczowie
• Zespół Folklorystyczny „Wrzos” w Ryczowie-Kolonii
• Seniorzy z Ogrodzieńca
• Zespół „Echo” z Ogrodzieńca
• Zespół Mażoretek „Fantazja”
• Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Ogrodzieniec”
• Orkiestra Dęta Ryczów
• Orkiestra Dęta Giebło
• Klub Sportowy „Giebło”
• Stowarzyszenie Rusz Dziś Na Rower Ogrodzieniec
• Koło Pszczelarzy w Ogrodzieńcu
• Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych – Sekcja Ogrodzieniec
• Koło Łowieckie „Diana”
• Koło Łowieckie „Darz Bór”
• Koło Łowieckie „Orle Gniazdo”
• Koło Łowieckie „Cietrzew”
• Koło Łowieckie „Antylopa”
• Stowarzyszenie Rekreacyjno-Wędkarskie w Ogrodzieńcu
• Koło Wędkarskie „Okoń” przy Domu Kultury w Ogrodzieńcu
• Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu
• Stowarzyszenie Zwykłe „Retro” w Ogrodzieńcu
• Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu
• Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec
• Zamek Spółka z o.o.
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W POWIECIE
Joanna Piwowarczyk XXII Powiatowe Dożynki

we Włodowicach 
Zespół Folklorystyczny Wrzos z Ryczowa Kolonii repre-
zentował Gminę Ogrodzieniec na dożynkach powiato-
wych, które odbyły się w dniu 29 sierpnia we Włodowi-
cach. Panie z zespołu uwiły wieniec ze zbóż i kwiatów 
oraz przygotowały stoisko z ciastami i regionalnymi 
potrawami. Gminę reprezentowali także uczestnicy kon-
kursu Gospodarz i Gospodyni Roku: Beata Jakacz i 
Sławomir Szlachta. Kopciuszek, czyli rzut pantofelkiem 
na odległość, odbijanie piłeczki tenisowej na czas to 
konkurencje dla pań. Celne oko, czyli wrzucenie trzech 
ziemniaków do wiaderka, bieg z przeszkodami na czas 
to konkurencje dla panów. Nasi reprezentanci spisali się 

znakomicie i zostali nagrodzeni - Sławomir Szlachta zajął 
drugie miejsce, Beata Jakacz wyróżnienie. 
Podczas finału dożynek ogłoszono wyniki konkursu Naj-
lepsza Miejscowość Powiatu Zawierciańskiego 2021 
roku. 
Ogrodzieniec zajął drugie miejsce i nagrodę w wysoko-
ści 6 tys. zł. 
Pierwsze miejsce przypadło miejscowości Chlina. Gratu-
lujemy zwycięzcom. 
Nagrodę z rąk Starosty Zawierciańskiego odebrała Anna 
Pilarczyk Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec oraz 
Małgorzata Janoska Przewodnicząca Rady Miejskiej.
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Z ŻYCIA GMINY
Dorota Supkowska

Całe wakacje w świetlicy w Podzamczu pro-
wadzone były warsztaty artystyczne i zaję-
cia kreatywne dla dzieci i młodzieży. 

Lato z Fundacją

Wystawa bibułkarstwa

Letnia aura pozwoliła nam na częste 
organizowanie zajęć w ogródku edu-
kacyjnym. Podczas zajęć gościliśmy 
aktorów na warsztatach teatralnych, 
malowaliśmy, rysowali, majsterkowali, 
szyli, wycinali, zajmowali się dekupa-
żem i bibułkarstwem. Projektowaliśmy 
wzory na parasolkach, torbach, drew-
nianych formach, malowali na szkle, 
tekturze i drewnianych skrzynkach.
To było kolejne, bardzo udane „Lato 
z Fundacją”.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
udział w naszych warsztatach.

   



Wystawę zorganizowano w ramach projektu grantowego pt. „Bibułkarstwo lokalnym dziedzictwem kulturowym mieszkańców terenu LGD” 
realizowanego w ramach zadania finansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020, pozyskanych za pośrednictwem LGD „Perła Jury”.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Do końca września w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Ogrodzieńcu można było oglądać wystawę „Bibułkarstwo 
lokalnym dziedzictwem kulturowym mieszkańców terenu 
LGD”. 
Wystawa kwiatów z bibuły i krepiny jest podsumowaniem warsz-
tatów bibułkarskich, które odbywały się w różnych sołectwach na-
szej gminy w lipcu i sierpniu bieżącego roku. Projekt został zreali-
zowany przez Fundację „Stara Szkoła” za pośrednictwem Lokalnej 
Grupy Działania „Perła Jury” z aktywnym udziałem mieszkańców 
Ogrodzieńca, Podzamcza, Ryczowa, Kiełkowic, Gulzowa i Żelazka. 
W zajęciach uczestniczyli przedstawiciele różnych pokoleń:  dzie-
ci, młodzież, dorośli i seniorzy. Celem projektu było zachowanie 
tradycji, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, kulty-
wowanie tradycji rękodzielniczych i rzemieślniczych, integrację 
mieszkańców regionu i turystów i integrację pokoleniową osób 
zamieszkujących tereny LGD. Partnerem projektu była Biblioteka 
w Ogrodzieńcu.
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Nowa „stara szkoła”EDUKACJA
Małgorzata Michalska

Już za kilka miesięcy będziemy mieli zaszczyt zaprosić Państwa na obchody jubileuszu na-
szej szkoły. Wymarzyła się nam impreza, która połączy pokolenia - dawnych i obecnych 
nauczycieli, uczniów i przyjaciół szkoły, spotkanie, które będzie pretekstem do odnowienia 
kontaktów, rozmów i wspomnień. Mamy nadzieję, że zechcecie Państwo odwiedzić mury 
swojej „starej szkoły” tym bardziej, że od dwóch lat  zmienia się ona z dnia na dzień.

Niby wszystko jest tak jak dawniej. 
Nowsza część budynku jaśnieje 
blaskiem przestronnych korytarzy 
rozświetlonych dziesiątkami okien. 
To dobre miejsce dla najmłod-
szych uczniów, którzy rozpoczynają 
dopiero swoją szkolną przygodę. 
Obszerny hol na dolnym korytarzu 
zachęca do zabawy i radosnego 
spędzania dużych przerw. Najstar-
sze skrzydło szkoły, z szerokimi, 
nieco ciemnymi korytarzami, ema-
nuje powagą dawnych lat. Dla naj-
młodszych uczniów jest to miejsce 
nieco tajemnicze. Tu znajduje się 
gabinet dyrektora, sekretariat i kil-
ka pracowni, przed którymi groma-
dzą się starsi uczniowie. To właśnie 
ta najstarsza część szkoły jest pod 
szczególną opieką pani dyrektor 
Katarzyny Romańskiej – Bujak i 
to właśnie tu dzieje się najwięcej. 
W grudniu 2020 roku, dzięki ini-
cjatywie, pomysłowi i staraniom 
pani Małgorzaty Janoski, nauczy-

cielki biologii, otwarto „Zieloną 
Pracownię”. Sukces tego projektu 
zainspirował do działania kolej-
nych nauczycieli, a pani Katarzynie 
Apel, nauczycielce historii, uda-
ło się stworzyć miejsce naprawdę 
niezwykłe. Dzięki staraniom pani 
dyrektor Katarzyny Romańskiej - 
Bujak, wsparciu i pomocy przyja-
ciół szkoły - pani dyrektor MGO-
KiS, Karolinie Matuszewskiej i pana 
Pawła Skóry, prezesa Spółki „Za-
mek”, powstaje pracownia, z któ-
rej wszyscy będziemy dumni. Pani 
Katarzynie Apel udało się „oca-
lić od zapomnienia” (a może i od 
zniszczenia) fotogramy prezentują-
ce zdjęcia dawnego Ogrodzieńca i 
jego mieszkańców. Ściany pracow-
ni ozdobiły reprodukcje starych 
map i unikatowych fotografii. Już 
dzisiaj sala wygląda wyjątkowo i 
niebawem stanie się oryginalną 
wizytówką naszej szkoły w roku jej 
jubileuszu.

 90-lecie Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu
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 90-lecie Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu
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„Zaczarowane miejsce - mój Ogrodzieniec”

MŁODZI Z PASJĄEDUKACJA
Iwona Znamirowska

Małgorzata Michalska

Mamy szczęście, bo mieszkamy w 
jednym z najpiękniejszych zakątków 
Polski! Malownicze ruiny średnio-
wiecznego zamku, gród na Górze 
Birów, przepiękny kościół z II połowy 
XVIII w., urokliwe Sanktuarium Matki 
Bożej Skałkowej, Krępa, która z dnia 
na dzień pięknieje  - budzą podziw 
gości i turystów, którzy chętnie od-
wiedzają naszą miejscowość. Ale nie 
tylko Ogrodzieniec i Podzamcze za-
chwycają swoją niepowtarzalną urodą! 
W każdym sołectwie naszej gminy są 

miejsca, których czar zapiera dech w 
piersiach! Z dumą nazywamy naszą 
okolicę Perłą Jury i nie ma w tym okre-
śleniu przesady!
Gdy w czerwcu Emilia Waszkiewicz, 
przewodnicząca Samorządu Uczniow-
skiego, ogłosiła konkurs fotograficzny 
pod tytułem „Zaczarowana kraina - 
mój Ogrodzieniec”, zaproponowała 
koleżankom i kolegom z klas IV - VIII, 
by spróbowali spojrzeć na otaczającą 
nas okolicę bardzo indywidualnie i tak 
naprawdę szczerze. 
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Na konkurs spłynęło sześćdziesiąt 
zdjęć! Ich autorzy wykazali się nie 
tylko spostrzegawczością, ale także 
wyjątkową wrażliwością i kreatywno-
ścią w odkrywaniu piękna - w każdym 
miejscu i o każdej porze. 
Z nadesłanych zdjęć emanuje radość 
i fascynacja magią naszej miejscowo-
ści. Młodych twórców zachwyca i in-
tryguje wszystko! Leśna dróżka, pola i 
łąki, drzewa, wschody i zachody słoń-
ca, przydomowe ogródki, wędrówka 
chmur ponad dachami naszych do-
mów.

Honorowy patronat nad konkursem 
objęły: pani burmistrz Anna Pilarczyk, 
pani wiceburmistrz Magdalena Sitek, 
pani sekretarz Maria Milejska i pani 
dyrektor Katarzyna Romańska - Bujak.  
Uczniowie, których prac zostały wyróż-
nione, to:
Adrian Apel (kl. VII a), Maja Oruba 
(kl. V b), Nina Kałużny (kl. VIII a), Pa-
weł Góraś (kl. V b), Igor Góralczyk 
(kl. V b), Karol Turlej (kl. V b), Szy-
mon Ćwikła (kl. V b), Daria Pogo-
dzińska (kl. V b), Daria Palińska (kl. V 
b), Emilia Strąk (kl. V b), Magdalena 

Podsiadło (kl. V b), Maria Przybyła 
(kl. V b), Jakub Balwierz (kl. VIII b), 
Igor Stefański (kl. VIII b), Wiktoria 
Zając (kl. VIII b), Maksymilian Gądek 
(kl. VIII a), Sylwester Nocoń (kl. VIII 
a), Natalia Karbowska, Wiktoria Gu-
zik, Andżelika Miśta, Wiktoria Miś-
ta, Emilia Waszkiewicz, Julia Świder-
ska.
Przygotowujemy szkolną wystawę, na 
której zaprezentujemy najciekawsze 
i najbardziej oryginalne konkursowe 
prace, tymczasem publikujemy nie-
które z „magicznych zdjęć”. 
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Humor (niekoniecznie)
z zeszytów szkolnych

EDUKACJA
Małgorzata Michalska

Lekcja techniki w klasie szóstej. 
Nauczycielka do ucznia:
- Wymień stopy.
- Prawa stopa i lewa stopa – pada 
odpowiedź. 

Płakałyśmy ze śmiechu przez ty-
dzień, chociaż w tym przypadku, 
nie można odmówić młodemu 
człowiekowi „przytomności umy-
słu”. Z reguły traktujemy takie 
„mądrości” z pobłażaniem, ale 
gdy usłyszałam, że: „Balladyna 
sprzedała Alinie kosę”, odebrało 
mi mowę (mimo że – przecież tak 
było!)

O co więc chodzi? Mówiąc najprościej – o bałagan, który 
„radośnie” wprowadzamy do języka ogólnego! Już w naj-
młodszych klasach szkoły podstawowej uczniowie poznają 
cechy języka oficjalnego i nieoficjalnego, wiedzą, że inaczej 
mówimy, a inaczej piszemy (i nie chodzi tylko o ortografię 
i interpunkcję), że trzeba dostosować swoją wypowiedź do 
sytuacji, celu i funkcji, którą ma spełnić. 
Łączenie różnych stylów może być ciekawym zabiegiem sty-
listycznym, ale nie we wszystkich rodzajach wypowiedzi się 
to sprawdza. 
Nie umiem znaleźć (choć bardzo się staram) uzasadnienia 
do nadużywania emotikon w tekstach o charakterze infor-
macyjnym. Czytam komunikat: „Pożar samochodu osobo-
wego oraz ścierniska na polu”. Pal licho już to „ściernisko na 
polu” (i tak się już pali), ale dalej ... widzę cztery „obrazecz-
ki”: płomień, autko, trzy kropelki wody i kłosek. Rozkoszne, 
bo kolorowe i bardzo przydatne, gdyby ktoś nie zrozumiał 
„pisanego”. I w taki oto sposób komunikaty, które informują 
o jakimś zdarzeniu (nieważne - czy smutnym, czy radosnym) 
stają się infantylnymi, wręcz żenującymi „rebusem” dla ... 
No właśnie. Dla kogo, bo autor „wpisu” na pewno nie chciał 
nikogo obrazić!
Już słyszę: „Dzisiaj wszyscy tak robią (piszą, mówią). Problem 
dotyczy właśnie tych „wszystkich”. To nieprawda. Nie wszy-
scy brną w ten absurd, ale wszyscy dajemy przyzwolenie na 
„znęcanie się” nad językiem, który (jak wszyscy uczyliśmy się 
w szkole!) jest wartością nadrzędną i „naturalnym dobrem 
społecznym”. 

Śmieszą nas lapsusy uczniów, którzy mają  jeszcze  prawo 
do popełniania błędów. Ale i my - dorośli, wykształceni, 
mądrzy - potrafimy „poszaleć”! Współczesny język „śmie-
szy, tumani, przestrasza”, jak to słynne już „na dzień dzi-
siejszy”. Kiwamy z politowaniem nad „pojemnikami na 
nakrętki w kształcie serca” (nakrętki w kształcie serca?), „ 
radosnymi uśmiechami na twarzy” (a niby gdzie indziej te 
uśmiechy mają się pojawić?), „dużą ilością osób zaszcze-
pionych” (naprawdę nie da się ich policzyć?), „robieniem 
licencjata” (chyba w konia?), „kontynuowaniem dalej”, 
„najnowszymi aktualnościami”, „pisaniem na adres” czy 
„nowymi akwenami wodnymi” (nawet nie potrafię tego 
skomentować!)
Nie o „wymądrzanie” czy o „czepianie się” tu chodzi, 
lecz o zwrócenie uwagi na to, że zbyt łatwo przekraczamy 
granice obowiązującej normy językowej i lekko traktuje-
my zasady gramatyki. To droga do bylejakości językowej, 
a więc do śmieszności, której tak bardzo się obawiamy.  
Kiedyś zaczepiłam ucznia, który siedział przed pracow-
nią.
- Wszystko dobrze. Tylko trochę bardzo źle się czuję - 
wyjaśnił. 
Nasz współczesny język jest w podobnej kondycji: „tro-
chę bardzo źle” się dzieje!

*Iga Skrzypiciel, uczennica klasy VIII a SP nr 1 w Ogro-
dzieńcu. Rysuje, pisze i ... komentuje! Z powodzeniem 
bierze udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych 
i literackich. Niektóre z jej prac zostały wyróżnione pu-
blikacją w tomiku  przygotowanym z okazji 90-lecia SP w 
Ogrodzieńcu. 
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Co słychać u naszych 
Jurajskich Maluszków?

Jurajske Maluszki

Rozpoczął się drugi rok szkolny w gminnym żłobku. Dzieci powróciły po miesięcznej przerwie 
wakacyjnej i witają każdy dzień nowymi atrakcjami. A to: woda i słonko, maluszki na placu 
zabaw, piątek jak zwykle na trampolinach, zabawy światłem, urodziny żłobkowicza, itp. Każdy 
dzień jest inny, pełen wrażeń i niespodzianek.

Adaś
syn Karoliny i Jarosława 

zam. w Mokrusie

Karolina
córka Łukasza i Agnieszki 

zam. w Ogrodzieńcu

Gmina Ogrodzieniec 
serdecznie wita naszych 

małych mieszkańców 
- życzymy zdrowia dla 

pociech  
i ich rodziców oraz samych 
sukcesów w dalszym życiu.

USC w Ogrodzieńcu 
zachęca do nadsyłania 

zdjęć nowo narodzonych 
mieszkańców Gminy.

SKARBY 
OGRODZIEŃCA
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BIBLIOTEKA
KSIĄŻKI ONLINE DLA KAŻDEGO

Zajęcia Wakacyjne w Miejsko-
-Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Ogrodzieńcu

Od sierpnia 2021 roku Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Ogrodzieńcu umożliwia swoim czytelni-
kom darmowy dostęp do ebooków:

- w serwisie Ebookpoint BIBLIO (zawierającym bo-
gaty wybór literatury pięknej, a także wydawnic-
twa grupy wydawniczej Helion, w tym cenione i 
popularne tytuły z dziedziny informatyki i dzie-
dzin pokrewnych. Udostępniane są ebooki, au-
diobooki oraz e-kurs), 

- w serwisie IBUK Libra (znaczna część elektro-
nicznego księgozbioru przeznaczona jest dla 
studentów i pracowników naukowych, ponadto 
wśród e-książek znajdują się publikacje z zakresu 
literatury pięknej, literatury faktu, literatury dla 
dzieci i młodzieży, a także poradniki i słowniki), 

- w serwisie Legimi (oferującym przede wszystkim 
bogaty wybór beletrystyki). 

Po więcej informacji na temat dostępu do książek 
online zapraszamy do kontaktu:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Ogrodzieńcu

Godziny otwarcia dla czytelników:
poniedziałek: 8.00 – 15.30
wtorek: 8.00 – 15.30
środa: 10.00 – 18.00
czwartek: PRACE WEWNĘTRZNE
piątek: 10.00 – 18.00

telefon kontaktowy: 32 6733742 

adres email: wypozyczalnia@ogrodzieniec.pl, 
biblioteka@ogrodzieniec.pl

„Książki online dla każdego”. Zadanie finansowane w ramach 
II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Śląskiego na rok 2021

Serdecznie dziękujemy dzieciom i młodzieży, 
które wzięły udział w zorganizowanych przez 
naszą bibliotekę zajęciach wakacyjnych. Mo-
gliśmy mile spędzić czas podczas kreatywnych, 
letnich zajęć, które odbywały się trzy razy w ty-
godniu (lipiec-sierpień). W programie były mię-
dzy innymi: gry planszowe, zabawy 
ruchowe, teatrzyk kamishibai, two-
rzenie okładek na książki, zajęcia 
ekologiczne i bajkowe, robienie 
bransoletek oraz kolorowe witra-
że. W lipcu odbyły się także zajęcia 
zorganizowane przez Bibliotekę 
we współpracy z Fundacją „Stara 
Szkoła”.

Serdecznie zapraszamy do od-
wiedzania biblioteki i wypoży-
czania książek.
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SOŁECTWA
KIEŁKOWICE Zajęcia dla najmłodszych 

W dniach 10-13 sierpnia w Kiełko-
wicach odbywały się zajęcia waka-
cyjne dla najmłodszych mieszkań-
ców Kiełkowic. Były to dni pełne 
wrażeń i niespodzianek. 
W pierwszym dniu dzieci miały spotka-
nie z animatorami „Pipkiem” i „Psot-
ką” działającymi pod nazwą „Fabryka 
Hałasu”. Był to dzień obfity w atrakcje 
i konkursy z licznymi nagrodami. W 
pamięci dzieci na długo zapadną tań-
ce w pianie i w bańkach mydlanych. 
W kolejnym dniu odbyły się zajęcia 
plastyczne prowadzone przez Panią 
Dorotę Supkowską. Dzieciaki miały 
okazję pobudzić swoją kreatywność 
i stać się prawdziwymi projektantami 
czapek. Były do zrealizowania dwa 

projekty. Pierwszym był ręcznie ma-
lowany kapelusz, natomiast drugi 
projekt przewidywał w pełni ekolo-
giczną czapkę wykonaną z papieru. 
W trzecim dniu najmłodsi mieli okazję 
poznać tajniki pracy aktorów. Dzięki 
pracy Teatru „Bajkowe Skarbki Śląska” 
dzieci do perfekcji opanowały wiedzę 
z zakresu rodzajów wykorzystywanych 
lalek podczas spektaklów. Dowiedzia-
ły się również, jak ważna jest praca 
charakteryzatorów i kostiumologów. 
Na zakończenie zajęć wakacyjnych 
było zorganizowane spotkanie z Poli-
cją i Strażą Pożarną w celach eduka-
cyjnych. Kontynuowane były zajęcia 
Pracowni Plastycznej „Manufaktura”. 
Dla wszystkich czekała słodka niespo-

dzianka w postaci waty cukrowej i po-
pcornu oraz pizzy. Dla każdego uczest-
nika zajęć były przewidziane nagrody.
Część zajęć sfinansowano z Funduszu 
Sołeckiego. Pozostałe atrakcje udało 
się przeprowadzić bezpłatnie dzięki 
zaangażowaniu Radnej i Sołtysa, którzy 
zaprosili do współpracy Policję i Straż. 
Do organizacji wakacji włączył się rów-
nież Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Ogrodzieńcu, który pod 
patronatem Burmistrza Miasta I Gmi-
ny Ogrpodzieniec zapewnił pomoc 
przy zorganizowaniu całego wydarze-
nia oraz poczęstunku dla uczestników. 
Sponsorzy: zajazd Agroturystyczny Ka- 
Ja Kiełkowice, Firma Wilskiego WIL-
MAR Marek Wilski, Wojciech Jagielski.
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KLUB SENIORA+ w Ogrodzieńcu
Beata Stypa-Rus 

13 sierpnia 2021r. w piątek Klub 
Seniora + odwiedziła reprezentacja 

Zespołu Folklorystycznego „WRZOS” 
z Ryczowa – Kolonii. 

W piątkowe popołudnie, 13 sierpnia 
Panie z Klubu Seniora + na zajęciach 
plastycznych  techniką decoupage 

wyklejały słoiczki.

Ruszyła gimnastyka rekreacyjna 
dla Seniorów z Gminy 

Ogrodzieniec 

w Klubie SENIORA+ 
w Ogrodzieńcu. 

Zapraszamy w każdy czwartek
godz. 16.00 - sala gimnastyczna 

Szkoły Podstawowej  
w Ogrodzieńcu

Panie Kazimiera Kołton i Henryka Pilarczyk uczyły 
seniorów jak zrobić kwiaty z bibuły. Maki, chabry, róże, 
sasanki i inne różności. Mimo, że był to  trzynasty dzień 
sierpnia w  piątek  nie był pechowy, a wręcz przeciwnie w 
bardzo miłej i owocnej  atmosferze zakończyliśmy gorące 
piątkowe popołudnie. 

Oto efekty naszej pracy.

Dekupaż, Decoupage technika zdobnicza polegająca na 
przyklejaniu wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papie-
rowej.
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KLUB SENIORA

Z ŻYCIA GMINY

Beata Stypa-Rus
Małgorzata Jurczak

Redakcja

Koncert Zespołu Śląsk

Poświęcenie organów 
w parafii Ogrodzieniec

W dniu 28.08.2021 odbył się w Spodku w Katowicach.  Galowy koncert Zespołu 
„Śląsk” z okazji 100 - lecia wybuchu III Powstania Śląskiego 

Blisko 3,5 tysiąca widzów, a w tym uczestnicy placó-
wek wsparcia dziennego „Senior+” z Gminy Ogro-
dzieniec.
Artyści Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” występowali w 
kostiumach stylizowanych z regionów całego kraju. 
Przeważającą część programu stanowiły kompozycje 
lub opracowania muzyczne Stanisława Hadyny oraz 
układy choreograficzne Elwiry Kamińskiej – duetu 
twórców potęgi Zespołu „Śląsk”. 

Przedstawiono popularne utwory m.in. „Karolinka”, 
„Szła dzieweczka”, „Hej, te nasze góry”, „Ondra-
szek” oraz opracowania muzyczne do takich tańców, 
jak: „Trojak”, „Taniec chustkowy”, „Kujawiak - Obe-
rek”, „Krakowiak”, „Polonez - Mazur” i „Tańce górali 
podhalańskich”.

Seniorzy serdecznie dziękują 
za wspaniały koncert!

W sobotę, 4 września w Kościele Parafialnym pw. 
Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu odbyło 
się uroczyste poświęcenie nowych organów. W 
tym dniu o godzinie 17.00 odprawiona została 
uroczysta Msza Święta połączona z obrzędem 
poświęcenia organów. Po nabożeństwie wierni 
wysłuchali recitalu organowego w wykonaniu Ta-
deusza Barylskiego,  dyplomowanego organisty 
i pianisty, absolwenta  Akademii Muzycznej w 
Krakowie w klasie organów prof. Mirosławy Se-
meniuk-Podrazy oraz Akademii Muzycznej im. 
Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie 
fortepianu prof. Hanny Kryjak oraz dr Huberta Sal-
warowskiego. Jego działalność koncertowa obej-
muje zarówno recitale organowe, jak i występy z 
licznymi solistami, chórami, orkiestrami i zespoła-
mi kameralnymi. W programie recitalu znalazły się 
popularne utwory muzyki organowej oraz dzieła 
kompozytorów polskich.
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Promocja szczepień jest kolejnym elementem realizacji Na-
rodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19. 
Ich promocja ma na celu zwiększenie liczby osób zaszcze-
pionych w populacji. Każda gmina w Polsce uzyskała jed-
norazowe dofinansowanie na organizacje działań promują-
cych szczepienia przeciw COVID-19. 

Gmina Ogrodzieniec otrzymała 10 000,00zł, dzięki do-
tacji zakupiła: namiot pneumatyczny, ulotki i banery, po-
tykacze, naklejki. 

W ramach akcji szczepimy się zorganizowano Mobilne 
Punkty Szczepień  na terenie Gminy Ogrodzieniec m.in. 
podczas Święta Gminy Ogrodzieniec, festynów oraz im-
prez plenerowych w Ogrodzieńcu i sołectwach.

Nadal w Ogrodzieńcu - Cementowni w budynku  Hali 
Sportowej działa Punkt Szczepień Powszechnych prze-
ciwko COVID-19.

Równocześnie, nieustannie trwają szczepienia w SPZOZ w 
Ogrodzieńcu
Dotychczasowa ilość szczepień (Przychodnia plus Po-
wszechny Punkt Szczepień) to 15.475.

Telefon SPZOZ w Ogrodzieńcu w sprawie szczepienia:  
503 754 217
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Przedsiębiorstwo Komunalne
Ogrodzieniec Sp. z o.o.

Na stronie www.pkogrodzieniec.pl istnieje
aplikacja, która umożliwia wygenerowanie
indywidualnego harmonogramu po wpisa-

niu miejscowości, ulicy i numeru domu.

Poprzez stronę 
www.pkogrodzieniec.pl

Telefonicznie: 
32 67 32 081

Mailowo
w.turlej@ogrodzieniec.pl

Kasa czynna 
w poniedziałki, 
środy i piątki 
od godziny 8.00 do 12.00 
(przerwa 10.00 -10.15)

Zgłaszanie awarii  
dostępne na stronie lub 
pod numerem telefonu:
32 6732081, 
503 133 467, 
500 113 999,
516 047 017

Zgłaszanie stanu wodomierza:HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW

Szczegółowa oferta na www.pkogrodzieniec.pl

Śmieci to ogromny 
problem naszych czasów

Możemy to zmienić, bo tylko od nas samych za-
leży ile będziemy płacić. Produkowanie mniej-
szych ilości odpadów, to mniejsze opłaty! Dla-
tego zadziałajmy wspólnie! Pomóżmy sobie 
nawzajem – bo mniejsza produkcja śmieci to 
oszczędności dla budżetu i naszego portfela.

Zacznijmy od siebie:

Starajmy się korzystać z pojemników wie-
lorazowego użytku, podlegających wy-
mianie lub biodegradacji.

Unikajmy niepotrzebnych opakowań, np. 
kupując buty zostawmy pudełko w sklepie. 
Ograniczmy kupowanie plastiku - kupujmy 
produkty wykonane z surowców biodegra-
dowalnych.

Wytwarzamy coraz więcej 
odpadów, które zanieczyszczają 
środowisko i są coraz droższe. 

Unikajmy artykułów jednorazowych - na za-
kupy zabierajmy ze sobą torby wielokrotne-
go użytku.

Wykorzystujmy produkty ponownie – nie-
potrzebne ubrania, urządzenia, meble od-
daj komuś, kto ich potrzebuje.

Oszczędzajmy papier – wszystkie kartki za-
nim wyrzucisz, zapisz po obydwu stronach.
Nie marnujmy żywności - kupuj tylko tyle ile 
naprawdę potrzebujesz.

Kompostujmy odpady biodegradowalne.

Segregujmy odpady – pozwoli to na ogra-
niczenie eksploatacji zasobów naturalnych 
poprzez wykorzystanie w produkcji surow-
ców wtórnych oraz oszczędności finansowe 
segregującego odpady.
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Piknik na Krępie

Mokrus -  Zaproś sąsiada na piknik

Z ŻYCIA GMINY
Redakcja Pikniki, festyny…

Piknik w Gieble
W niedzielę odpustową, 25 lipca miesz-
kańcy Giebła bawili się na pikniku zor-
ganizowanym w parku przy dworku. Nie 
obyło się bez dodatkowych atrakcji, któ-
rymi były: występ zespołu muzycznego, 
orkiestry dętej OSP Giebło czy wspól-
nych prażonek. Dla najmłodszych cze-
kał mobilny plac zabaw, jeździki, szachy 
plenerowe, wata, popcorn czy malowa-
nie twarzy. W tym dniu odbyła się także 
akcja szczepień przeciwko Covid-19. Wy-
darzenie zostało zorganizowane przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
Annę Pilarczyk, Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu, Radnego 
Zbigniewa Fabiańczyka, jednostkę OSP 
Giebło, Sołtysa, Rady Sołeckiej, Przedsię-
biorstwo Komunalne Ogrodzieniec.

W niedzielne popołudnie, 8 sierpnia, na 
Krępie odbył się piknik rodzinny. Wśród 
niespodzianek przygotowanych przez 
organizatorów było malowanie twarzy, 
wata cukrowa i popcorn, plenerowa gra 
w szachy, mobilny plac zabaw, dmuchany 
zamek ze zjeżdżalnią. Wydarzenie zorga-
nizowane zostało przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu 
we współpracy z Radną Iloną Guzik oraz  
Przedsiębiorstwem Komunalnym Ogro-
dzieniec.

W dniu 14 sierpnia br. w Mokrusie odbyła się impreza plene-
rowa pn. „Zaproś sąsiada na piknik”. Na mieszkańców czekało 
wiele atrakcji m.in. występ Zespołu PROJEKT oraz poczęstu-
nek. Dla najmłodszych był przygotowany: mobilny plac zabaw, 
szachy plenerowe, poczęstunek w postaci waty cukrowej i po-
pcornu, malowanie twarzy i wiele innych.  Podczas imprezy 
mieszkańcy mieli możliwość przyjęcia szczepionki przeciwko 
COVID-19 dzięki KGW Żelazne Śrubki z Żelazka we współpracy 
z SPZOZ w Ogrodzieńcu. Współorganizatorami byli: Burmistrz 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anna Pilarczyk, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu, Radna Wioletta Ba-
ran, Sołtys Sławomir Szlachta wraz z Radą Sołecką, Jednostka 
OSP Mokrus,  Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec.
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Ryczów - Pod ryczowskimi skałami

Żelazko - Festyn rodzinny – bawmy sie razem 

Gulzów - Święto Gminy w Gulzowie
W dniu 21 sierpnia br. w Gulzowie odbyła się impreza 
plenerowa pn. „Święto Gminy w Gulzowie”. Dużych i 
małych mieszkańców bawił Zespół PROJEKT, dla wszyst-
kich przygotowany został gorący poczęstunek – bigos. 
Wśród atrakcji były: mobilny plac zabaw, szachy plenero-
we, jeździki, wata cukrowa i popcorn, malowanie twarzy 
i wiele innych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez 
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Annę Pilarczyk, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzień-
cu, Radną Wiolettę Baran, Sołtysa Janusza Łypaczew-
skiego wraz z Radą Sołecką, Jednostkę OSP Gulzów, 
Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec. Podczas 
imprezy mieszkańcy mieli możliwość przyjęcia szczepion-
ki przeciwko COVID-19 oraz wypełnić ankietę u rachmi-
strza w ramach Narodowego Spisu Powszechnego.

W sobotę, 28 sierpnia mieszkańcy sołectwa Ryczów bawi-
li sie na wspólnym festynie. Niespodziankę przygotował 
Sołtys Leszek Janus, który wraz z Radą Sołecką oraz Rad-
ną Wandą Bednarz wręczył pani Burmistrz okolicznościo-
wy dyplom Pierwszej Kobiety na stanowisku Burmistrza 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec 1918-2018. Dla wszystkich 
w tym dniu przygotowane zostały atrakcje -  dmuchany 
zamek ze zjeżdżalnią, mobilny plac zabaw, ruchome sza-
chy, jeżdziki, malwanie twarzy, wata cukrowa, popcorn 
oraz poczęstunek, a zabawę prowadził zespół muzyczny.  
Podczas imprezy mieszkańcy mieli możliwość przyjęcia 
szczepionki przeciwko COVID-19 dzięki KGW w Mokru-
sie we współpracy z SPZOZ w Ogrodzieńcu oraz wypełnić 
ankietę u rachmistrza w ramach Narodowego Spisu Po-
wszechnego. Współorganizatorami byli: Burmistrz Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec Anna Pilarczyk, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu, Radna Wanda 
Bednarz, Sołtys Leszek Janus, Rada Sołecka, OSP Ryczów, 
Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec.

W niedzielę, 29 sierpnia odbył się festyn w Żelazku, 
na którym nie zabrakło licznych atrakcji. Dmucha-
ny zamek ze zjeżdżalnią, mobilny plac zabaw, ru-
chome szachy, jeżdziki, malwanie twarzy, wata cu-
krowa, popcorn to atrakcje dla najmłodszych. Dla 
wszytskich przygotowany został poczęstunek, a za-
bawę prowadził zespół muzyczny. Podczas imprezy 
mieszkańcy mieli możliwość przyjęcia szczepionki 
przeciwko COVID-19 dzięki KGW Żelazne Śrubki z 
Żelazka we współpracy z SPZOZ w Ogrodzieńcu. 
Współorganizatorami byli: Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Ogrodzieniec Anna Pilarczyk, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu, Radna 
Beata Jakacz, Sołtys Agnieszka Piątek wraz z Radą 
Sołecką, Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzie-
niec.
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Rykomania w Ryczowie-Kolonii W słoneczne sobotnie popołudnie, 4 
września w Ryczowie -Kolonii odbyła się 
Rykomania. Piknik otworzył występ Ze-
społu Folklorystycznego „Wrzos” . KGW 
„Koniczynki” – nowo utworzone Koło Go-
spodyń Wiejskich, miało na pikniku swoją 
premierę, czytając Moralność Pani Dul-
skiej. Organizatorzy przygotowali również 
moc atrakcji dla dzieci. Nasi milusińscy 
mogli poznać kulturę europejskich kra-
jów, korzystać z mobilnego placu zabaw, 
dmuchanego zamku, jeździków, zjeść cu-
krową watę, popcorn, oraz pomalować 
twarz.  Podczas imprezy mieszkańcy mieli 
możliwość przyjęcia szczepionki przeciw-
ko COVID-19 dzięki KGW w Mokrusie we 
współpracy z SPZOZ w Ogrodzieńcu oraz 
wypełnić ankietę u rachmistrza w ramach 
Narodowego Spisu Powszechnego. 
Współorganizatorami byli: Burmistrz Mia-
sta i Gminy Ogrodzieniec Anna Pilarczyk, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Spor-
tu w Ogrodzieńcu, Radna i Sołtys Beata 
Jakacz, Rada Sołecka, OSP Ryczów-Kolo-
nia, Przedsiębiorstwo Komunalne Ogro-
dzieniec.

Piknik przy altanie w Fugasówce
Piknik w dniu 10 września na placu przed budynkiem przy 
ul. Mickiewicza  zgromadził wielu mieszkańców sołectwa 
Fugasówka oraz zaproszonych gości. Dla dzieci przygo-
towany został mobilny plac zabaw, dmuchany zamek, 
cukrowa wata, popcorn, malowanie twarzy. Uczestnicy 
imprezy mogli skosztować smacznych potraw – chleba 
ze smalcem, sałatek, przekąsek, ciasta oraz bigosu. Ze-
spół muzyczny bawił wszystkich do późnego wieczoru. 
Podczas imprezy mieszkańcy mieli możliwość przyjęcia 
szczepionki przeciwko COVID-19 dzięki KGW Mokrusie 
we współpracy z SPZOZ w Ogrodzieńcu oraz wypełnić 
ankietę u rachmistrza w ramach Narodowego Spisu Po-
wszechnego. Współorganizatorami byli: Burmistrz Mia-
sta i Gminy Ogrodzieniec Anna Pilarczyk, Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu, Radny Jerzy 
Janoska, Sołtys Stefan Selejdak wraz z Radą Sołecką, 
Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec.



39gazetagazeta
OGRODZIENIECKA

ZASZCZEP SIĘ DLA BEZPIECZEŃSTWA TWOJEGO  I RODZINY

1,5m

Święto ziemniaka w Kiełkowicach W sobotę, 11 września bawiliśmy się z mieszkań-
cami sołectwa Kiełkowice. Na placu wokół remizy 
zgromadzone zostały atrakcje dla dzieci i doro-
słych uczestników wydarzenia -  dmuchany za-
mek ze zjeżdżalnią, mobilny plac zabaw, ruchome 
szachy, jeżdziki, malowanie twarzy, wata cukro-
wa, popcorn oraz poczęstunek – sałatki, chleb ze 
smalcem, ciasta i prażonki Przed publicznością wy-
stąpiły zespoły: Echo z Ogrodzieńca oraz Swojacy 
z Bzowa. Wszyscy bawili się do późnego wieczoru 
przy muzyce zespołu Projeket. Podczas imprezy 
mieszkańcy mieli możliwość przyjęcia szczepionki 
przeciwko COVID-19 dzięki KGW Żelazne Śrubki 
we współpracy z SPZOZ w Ogrodzieńcu oraz wy-
pełnić ankietę u rachmistrza w ramach Narodo-
wego Spisu Powszechnego Współorganizatorami 
byli: Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anna 
Pilarczyk, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Spor-
tu w Ogrodzieńcu, Radna Elzbieta Stanek, Sołtys 
Leszek Brzozowski wraz z Radą Sołecką, jednost-
ka OPS Kiełkowice, Przedsiębiorstwo Komunalne 
Ogrodzieniec

Nowa atrakcja  
od Gminy 
dla Mieszkańców! 

Na Osiedlu Słowackiego po-
jawiła się nowoczesna altana 
z huśtawkami. Zapraszamy do 
korzystania i dużych, i małych.
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KULTURA
Iwona Rajca, Beata Stypa-Rus

Uroczyście podsumowaliśmy „Uniwersytet Małego Przedsiębiorcy” w Ogrodzieńcu. 
Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach edukacji ekonomicznej. 
Dedykowany dla dzieci z Gminy Ogrodzieniec w wieku 7-11 lat, które były głównymi 
postaciami dzisiejszego spotkania. Realizatorem zadania był Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu. 

Finał projektu 
„Uniwersytet Małego Przedsiębiorcy”

W spotkaniu uczestniczyły władze gminy: Anna 
Pilarczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec, Zbigniew Fabiańczyk – Wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, Patryk 
Szczygieł – Prezes Fundacji Europa House 
oraz Wioletta Baran – Radna Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu, Ewa Rudnicka – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Gieble, Joanna Piwowarczyk 
– Zastępca Dyrektora Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu. 
Hymnem studenckim Gaudeamus igitur 
wszystkich przybyłych przywitała sekcja wo-
kalna Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogro-
dzieńcu. Młodzi studenci, mali przedsiębiorcy 
otrzymali dyplomy, upominki, a także pamiąt-
kowe birety i gadżety za aktywność podczas 
dzisiejszych zajęć. Ostatni wykład pt.: „Ciężki 
kawałek chleba – czy warto być przedsiębior-
cą, czego się nauczyłem” wygłosił dr Patryk 
Szczygieł, inicjator oraz pomysłodawca projek-

tu pn.: „Uniwersytet Małego Przedsiębiorcy”.
Kilka słów o projekcie…
Projekt trwał osiem miesięcy. Zgłoszonych zo-
stało 56 uczniów, z których podczas rekrutacji 
wyłoniliśmy 24 uczestników projektów. Zainte-
resowanie oraz wiedza dzieci z Gminy Ogro-
dzieniec była tak wielka, że realizator podjął  
decyzję o zwiększeniu liczby z 24 na 34. 
15 maja odbyła się uroczysta inauguracja 
projektu, jednego z najbardziej wyczekiwa-
nych projektów dedykowanych najmłodszym 
mieszkańcom Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 
Studenci otrzymali indeksy i ruszyli do pracy. 
Zajęcia były prowadzone w dwóch grupach. 
Przez 8 miesięcy odbyło się 20 wykładów w 
tym 5 z praktyki, w 2 grupach po dwie lub trzy 
godziny lekcyjne, prowadzone przez ponad 
10 wykładowców. Studenci praktykę odbyli 
w Zamkowym Gościńcu „Pod Lilijką”. Pod-
czas zajęć z teorii poznali pozytywne i nega-

tywne strony posiadania własnego biznesu, 
zapoznali się z sylwetkami najbogatszych ludzi 
świata. Istotnym celem naszego projektu było 
podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu 
tematów związanych z pieniądzem, przedsię-
biorczością. 
Pomimo tak trudnych tematów, które były po-
ruszane na zajęciach, dzieci bardzo chętnie i 
czynnie uczestniczyły w spotkaniach, nawet w 
wakacje. Była to wielka przygoda z ekonomią 
dla naszych pociech.
Dla naszych pociech była to wielka przygoda 
z ekonomią.

Podsumowanie projektu 
odbyło się 10 września br.

Środki NBP 24 758,00 zł, 
wartość projektu ok. 30 tys. zł.
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KULTURA
Joanna Piwowarczyk

Orkiestra Dęta z Giebła wzięła udział w międzynarodo-
wym festiwalu zorganizowanym w leżącym nad Duna-
jem mieście Vac na Węgrzech. 

Orkiestra Dęta z Giebła na Węgrzech

Wyjazd odbył się w ramach współ-
pracy władz gminy Ogrodzieniec z 
Fundacją Wyszehradzką z siedzibą w 
Bratysławie. 
W wydarzeniu wzięły udział orkiestry 
oraz zespoły ludowe z Węgier, Słowa-
cji, Czech, Rumunii, Serbii i Polski, któ-
rą reprezentowała Orkiestra z Giebła 
pod kierunkiem kapelmistrza Zbignie-
wa Barana. Koncerty naszej orkiestry 
spotkały się z dużym aplauzem pu-
bliczności. W repertuarze zaprezento-
wanym przez nasz zespół znalazły się 
utwory marszowe i rozrywkowe. Wy-
stęp był doskonałą okazją do nawią-
zania nowych kontaktów. Wydarzenie 
było filmowane i transmitowane na 
stronie Fundacji Wyszehradzkiej.



42 gazetagazeta
OGRODZIENIECKA

ZASZCZEP SIĘ DLA BEZPIECZEŃSTWA TWOJEGO  I RODZINY

1,5m

KULTURA
Aleksandra Brzozowska

Brązowy medal i tytuł II- vice Mistrza Polski zdobyły kadetki w kategorii miniformacja 
baton kadetki podczas I Otwartych Mistrzostw Polski Mażoretek w Raciborzu. Konku-
rencja była silna, ale nasze kadetki były świetnie przygotowane! Pomimo pandemii, to 
był zdecydowanie jeden z lepszych, jak nie najlepszy sezon najmłodszej grupy.
Wojowniczki seniorki tym razem wracają bez medalu, ale ze znacznie większą wygraną: 
Z silnym postanowieniem jeszcze większej pracy, ambicją podniesienia swoich umiejęt-
ności i z poczuciem, że tuż za nimi rośnie wspaniała grupa juniorek.

No i mamy to!
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KULTURA
Iwona Rajca Konwersja Cyfrowa 

Konwersja cyfrowa
domów kultury

Tutaj realizowany  
jest projekt grantowy

dofinansowany z Funduszy 
Europejskich, którego 
operatorem jest Narodowe 
Centrum Kultury

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu otrzymał dofinansowanie w wysokości 162 tys. zł na cy-
frowy rozwój, w ramach którego  realizowane będą szkolenia, zakup komputerów, stron, oprogramowań. Zadanie nie 
wymaga zaangażowania wkładu własnego.

Letni przegląd osiągnięć 
polskiej i światowej 

kinematografii
Ośrodek Rekreacyjno- Wypoczynkowy 

„Krępa”/ Plac Wolności w Ogrodzieńcu
Program: FILM

W ramach projektu udało się wyświetlić:
Córki Dancingu (2015), reż. Agnieszka Smoczyńska
Body/Ciało (2015), reż. Małgorzata Szumowska 
Sąsiedzi (2014), reż. Nicholas Stoller
Niemoralna propozycja (1993), reż. Adrian Lyne
Gorączka sobotniej nocy (1977), reż. John Badham
Grease (1978), reż. Randal Kleiser 
Czekolada (2000), reż. Lasse Hallström
Crimson Peak. Wzgórze Krwi (2015), reż. Guillermo del Toro 

Wartość dofinansowania ze środków 

MINISTERSTWA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU:
12 000,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Letni przegląd 
osiągnięć polskiej i światowej kinematografii”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Obszerna fotorelacja z wydarzenia www.mgokisogrodzieniec.pl, www.ogrodzieniec.pl oraz  portal społecznościowy facebook Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu oraz Gminy Ogrodzieniec

Szukasz miejsca, w którym Twoje 
dziecko rozwinie swoje pasje?  

A może w ciekawy sposób  
poszerzy swoją wiedzę? 
Nie czekaj i zapisz Je do  

Uniwersytetu Dziecięcy Akademii 
WSB w Ogrodzieńcu. 

W nowym roku akademickim najmłod-
si adepci nauki dowiedzą się m. in. o 
tym jaka jest historia polskiej husarii? 
Czy pieniądze dają szczęście? Czy 
małe może być wielkie? A na wszyst-
kie te pytania odpowiedzą populary-
zatorzy nauki oraz wybitni wykładowcy 
w tym profesor z Harvard University.

Harmonogram zajęć Uniwersytetu 
Dziecięcego Akademii WSB w Ogro-
dzieńcu obejmuje 8 interaktywnych 
60-minutowych wykładów w formie 
stacjonarnej oraz 2 wykłady online, 
które będą realizowane w soboty. 

Zapisy do Uniwersytetu Dziecięcego 
w Ogrodzieńcu trwają do 15 paź-
dziernika. Liczba wolnych miejsc jest 
jednak ograniczona i ze zgłoszeniami 
trzeba się spieszyć. Więcej informacji 
o projekcie można znaleźć na stronie 
internetowej (ud.wsb.edu.pl) lub uzy-
skać pod nr telefonu 32 295 93 15 lub 
32 67 32 044.

Uniwersytet Dziecięcy Akademii 
WSB w Ogrodzieńcu realizowany jest 
wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy w 
Ogrodzieńcu, pod honorowym patro-
natem Burmistrz Miasta – Pani Anny 
Pilarczyk.

Rodzicu! Zapisz dziecko na STUDIA!
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KULTURA
Iwona Rajca Muzyczne działania

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu realizuje dwa projekty mu-
zyczne dla młodzieży -  „Muzyka uczy, bawi i wychowuje” i seniorów - „Jurajskie melo-
die na ogrodzienieckich szlakach”.

Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ogrodzieniec, 
pasjonaci związani ze środowiskiem muzycznym i kultu-
ralnym gminy Ogrodzieniec uczestniczą w warsztatach z 
marsza paradnego. Główne warsztaty miały charakter wy-
jazdowy i odbyły się w Zawoi, gdzie członkowie Orkiestry 
szlifowali z profesjonalistą sztukę marsza paradnego.
W ramach zadania dla seniorów odbywają się muzyczne 
warsztaty pod fachowym okiem instruktora, w których 
biorą udział nasze zespoły - Zespół ECHO oraz Seniorzy z 

Ogrodzieńca. Już nie możemy się doczekać efektów prac, 
które zostaną zaprezentowane podczas ludowego festiwa-
lu. 
Zadania „Muzyka uczy, bawi i wychowuje” oraz „Jurajskie 
melodie na ogrodzienieckich szlakach”  dofinansowano ze 
środków Programu „Działaj Lokalnie 2021” Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akade-
mię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Centrum Inicjatyw 
Lokalnych - ODL w Zawierciu i Gminy Ogrodzieniec. 
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Redakcja Czuwaj!

Jesteśmy harcerkami z zastępu Wilk z 4. 
Drużyny Krakowskiej i z ogromną rado-
ścią mogłyśmy w drugiej połowie lipca 
odwiedzić Ogrodzieniec. Nasza wizyta 
była częścią tzw. exploo, które polega 
na wyjściu z obozu (w dniach 15-30.07 
stacjonowałyśmy w Podzamczu) na cały 
dzień do jakiejś miejscowości i wykonaniu 
tam określonych wcześniej przez szefów 
zadań. Ogromnie się cieszymy, że mogły-
śmy pójść właśnie do Ogrodzieńca! Jest 
on pięknym miastem, usytuowanym w ser-
cu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, któ-
rej piękno przyrodnicze urzeka – myślę, że 
nie tylko harcerki. 
Skauci Europy (których jesteśmy przedsta-
wicielami) to harcerstwo katolickie, zgoła 
inne niż znany wszystkim ZHP czy ZHR. 
Pragniemy Wam, drodzy czytelnicy, cho-
ciaż pokrótce przybliżyć rys obozowego 
życia i zasad, które nim rządzą. 
Kalina, która jest z nami zaledwie od kilku 
miesięcy swoje doświadczenia określa w 
ten sposób: „Do Skautów Europy należę 
od niedawna. W drużynie nie spędziłam 
jeszcze nawet roku. Przeszłam już jednak 
przez obóz, który jest jak gdyby ukoro-
nowaniem roku harcerskiego, ponieważ 
podczas obozu wychodzi na jaw ciężka 
praca, jaką wykonały od września poje-
dyncze zastępy, to, ile zdołały się nauczyć 
i jak dobre relacje udało się harcerkom 
zbudować. Obóz trwał do końca lipca, na-
dal są więc we mnie żywe wydarzenia tych 
dwóch tygodni. Dlatego 
chciałabym wspomnieć o tym, co było dla 
mnie najważniejsze w tym czasie. 
Nigdy nie zapomnę wyjścia do 

mieszkańców Ogrodzieńca, koło którego 
znajdował się obóz. Po raz pierwszy mia-
łam okazję, by porozmawiać z zupełnie 
nieznanymi ludźmi, poznać ich, zdać się 
na życzliwość i otwartość  kogoś, z kim 
nie łączyła mnie ani szkoła, ani więzy ro-

dzinne, ani szybkie sprawy do załatwienia. 
Wiele można przeżyć przygód w ciągu 
jednego dnia, gdy ma się czas, chęć i od-
wagę, by podejść do drugiego człowieka i 
mu pomóc, zagadać...
Podczas dwutygodniowego pobytu w 
lesie w inny sposób niż zazwyczaj pozna-
je się ludzi – w trakcie  długich pieszych 
wędrówek, burz przechodzących nad na-
miotem, gotowania posiłków na ogniu. 
W takich warunkach poznaje się ich dużo 
szybciej i lepiej, trzeba bowiem bardzo 
często wykazywać się odwagą, zaradno-
ścią i cierpliwością. Od razu ujawnia się, 
kto jest godny zaufania i kto może być 
prawdziwym przyjacielem. Podczas obo-
zu człowiek odpoczywa od codziennej 
rzeczywistości. Prawdziwie odpoczywa, 
zarazem ucząc się odpowiedzialności za 
wypowiadane przez siebie słowa i swo-

je zachowanie, które bardzo wpływa na 
funkcjonowanie pojedynczych zastępów 
oraz całej drużyny. Jeśli harcerki potrafią 
ze sobą współpracować i słuchać swoich 
przełożonych, każda podejmowana praca 
jest wykonywana porządnie i do końca. 
Obóz jest zbudowany, obiad ugotowany 
itd. Podczas obozu siły do przejścia przez 
kolejne dni nabiera się dzięki porannym 
mszom świętym i rozważaniom Słowa Bo-
żego. Obóz pozwala też odkryć, jak ważne 
jest przestrzeganie Praw Harcerskich, któ-
re wpływają na życie nie tylko w czasie wy-
jazdów, gdyż dzięki nim pamięta się, że w 
każdej potrzebie trzeba być nastawionym 
na pomoc innym, no i wstaje każdego ran-
ka mimo zmęczenia i lenistwa.”

Naszą wizytę w Ogrodzieńcu niezwykle 
miło wspomina cały nasz zastęp. W mia-
steczku spotkałyśmy się bowiem z nie-
samowicie miłym i chwytającym za serce 

przyjęciem. Najpierw mogłyśmy odwie-
dzić dzieci z Domu Kultury, które miały 
swoje zajęcia taneczno-integracyjne. Z 
największą przyjemnością opowiedziały-
śmy im trochę o naszej organizacji – Skau-
tach Europy. Cieszymy się, że dzieci miały 
wiele pytań, a w ich oczach dało się od-
czytać żywe zainteresowanie. Dużą rado-
ścią było też dla nas tańczenie z dziećmi 
i zabawy integracyjne – mogłyśmy w ten 
sposób realizować jedno z naszych naj-
ważniejszych misji, jako harcerek: służbę. 
Ten właśnie duch nam towarzyszył.
Po bardzo udanej zabawie z dziećmi dane 
nam było dotknięcie odmiennego, kon-
trastowego wręcz klimatu – zostałyśmy 
zaproszone na wizytę do Klubu Seniora. 
Spotkałyśmy się z niesamowicie ciepłym 
odbiorem, a ogrodzienieccy seniorzy byli 
nam wielką pomocą w gromadzeniu in-

formacji na temat historii miejscowości, 
miejscowych powiedzeń czy przepisów… 
Niesamowicie ubogacającym doświad-
czeniem było spotkanie się z takimi ludź-
mi, którzy są skarbnicami wiedzy i do-
świadczenia. Dla nas – jako przedstawicieli 
młodego pokolenia – mało jest przestrze-
ni, w których można doświadczyć takiej 
rozmowy i wymiany myśli między pokole-
niami. Dziękujemy za każde dobre słowo!
Chociaż dane nam było przeżyć w Ogro-
dzieńcu tylko jeden, i to niepełny tak 
naprawdę dzień, wyniosłyśmy wór barw-
nych, magicznych i bajkowych wręcz 
wspomnień. Ta wizyta była naszym najlep-
szym exploo w historii zastępu Wilk. Przy-
chylność spotkanych ludzi na długi czas 
zostawi ciepły ślad w naszych sercach.
Drodzy mieszkańcy Ogrodzieńca – dzię-
kujemy!

Z harcerskim pozdrowieniem,
Zastęp Wilk, 4. Drużyna Krakowska
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Strażackie wybory
OSP

Iwona Rajca

W Ochotniczych Strażach Pożarnych zakończyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze za 
lata 2016-2020. Druhowie podsumowali pięcioletnią kadencję, przedstawili sprawozdania z 

działalności jednostki, z działalności bojowej, finansowe oraz Komisji Rewizyjnej.  
Udzielili absolutorium dla ustępujących Zarządów oraz przedstawili plany na dany rok. 

Podczas zebrań w poszczególnych jednostkach wybrane zostały nowe Zarządy oraz Komisje 
Rewizyjne, a także przedstawiciele do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP 

w Ogrodzieńcu i delegaci na Zjazd Gminny OMG ZOSP RP w Ogrodzieńcu.

OSP Kiełkowice - otwarcia zebrania dokonał druh Artur 
Olesik, Naczelnik Straży. Przewodniczącym zebrania wy-
brano druhnę Iwonę Rajca, a protokolantem druhnę An-
gelikę Sobczak. W zebraniu, które odbyło się 30 lipca br. 
uczestniczyło 26 na 46 członków.
Podczas zebrania druhny i druhowie wybrali nowy Zarząd 
na kolejną kadencję, który ukonstytuował się następują-
co: Prezes - Artur Olesik, Naczelnik Straży/ Wiceprezes 
- Adrian Szlachta, Wiceprezes - Iwona Rajca, Wiceprezes 
- Andrzej Graboś, Sekretarz - Angelika Sobczak, Skarbnik 
- Marcel Kaziród, Gospodarz - Paweł Sobczak, Członek 
Zarządu - Leszek Brzozowski, Członek Zarządu - Konrad 
Janiec. Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Przewod-
niczący - Paweł Głąb, Sekretarz - Piotr Mędrecki i Członek 
- Adam Biały.
Odznaczeniami uhonorowano następujących druhów: Se-
bastian Sobczak i Paweł Sobczak - Brązowy Medal Za Za-
sługi Dla Pożarnictwa, Andrzej Graboś - Odznaka Za Wy-
sługę Lat XXXV, Jan Olesik - Odznaka Za Wysługę Lat XXX 
i Elżbieta Stanek - Odznaka Za Wysługę Lat XX. Odzna-
czenie wręczono również dla przedstawiciela firmy „EKO-
-ŚWIAT” Krystiana Mogiły - Brązowy Medal Za Zasługi Dla 
Pożarnictwa.
Podsumowaniem zebrania było alarmowanie. Strażacy 
OSP Kiełkowice udali się do akcji.

OSP Ryczów-Kolonia - zebranie rozpoczął druh Andrzej 
Żak, Prezes Zarządu, który został wybrany na Przewodni-
czącego zebrania. Protokolantem została druhna Marta 
Żak, Sekretarz. W zebraniu uczestniczyło 26 na 41 człon-
ków. Zebranie odbyło się 31 lipca br.
Do składu Zarządu na kolejną kadencję wybrano druhów i 
druhny: Prezes - Andrzej Żak, Naczelnik Straży / Wicepre-
zes - Adam Piątek, Zastępca Naczelnika - Marcin Żak, Wi-
ceprezes - Piotr Kuźniak, Wiceprezes - Wojciech Kuźniak, 
Sekretarz - Marta Żak, Skarbnik - Piotr Żak, Gospodarz - 
Marek Żak, Kronikarz - Magdalena Skubis, a do Komisji 
Rewizyjnej: Przewodniczący - Bogdan Gruca, Sekretarz - 
Kazimierz Gałecki i Członek - Kazimierz Żak
Druhowi Włodzimierzowi Żak nadano tytuł Honorowego 
Prezesa Jednostki.

OSP Mokrus - zebranie otworzył druh Edward Zieliński, 
Prezes Zarządu. Przewodniczącym zebrania wybrano dru-
ha Zdzisława Mogiłę, a protokolantem druha Sławomira 
Szlachtę. Podczas zebrania w dniu 20 sierpnia br. uczestni-
czyło 36 na 61 członków.
Walne Zebranie wybrało nowy Zarząd na kolejną kadencję 
w składzie: Prezes Zarządu - Edward Zieliński, Wicepre-
zes - Sławomir Szlachta, Naczelnik Straży / Wiceprezes - 
Krzysztof Błoch, Zastępca Naczelnika Straży - Dawid Szko-
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da, Skarbnik - Marcin Kazior, Sekretarz - Zdzisław Mogiła, 
Gospodarz - Teresa Zielińska, Członek Zarządu - Cezar 
Starobrzyński, Członek Zarządu - Wiktoria Starobrzyńska. 
Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Przewodniczący 
Komisji - Marian Latosiński, Sekretarz Komisji - Piotr Męcik 
i Członek Komisji - Kazimierz Dziedzic.
Odznaczeniami uhonorowano druhny i druhów w osobach: 
Dawid Osys, Bartosz Osys, Bartłomiej Bilnik, Konrad Bilnik 
- Srebrna Odznaka MDP; Sławomir Szlachta, Kamil Jurczak, 
Wojciech Furgacz - Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożar-
nictwa; Piotr Męcik, Cezar Starobrzyński - Srebrny Medal 
Za Zasługi Dla Pożarnictwa; Ryszard Polak - Złoty Medal 
Za Zasługi Dla Pożarnictwa; Zdzisław Mogiła, Edward Zie-
liński, Teresa Zielińska - Odznaka Za Zasługi Dla Pożarnic-
twa Gminy Ogrodzieniec oraz Firmę Usługowo-Handlową 
Woj-Bruk Wojciech Furgacz - Brązowy Medal Za Zasługi 
Dla Pożarnictwa.

OSP Giebło - zebranie w jednostce należącej do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego rozpoczął druh Sławomir 
Jurczak, Prezes Zarządu. Przewodniczącym zebrania wybra-
ny został druh Edward Grzebieluch, a protokolantem druhna 
Kinga Sygiet. W zebraniu uczestniczyło 33 na 52 członków. 
Wybory odbyły się 21 sierpnia br.
W skład nowego Zarządu na kolejną kadencję wybrano dru-
hów i druhny: Prezes Zarządu - Sławomir Jurczak, Wiceprezes 
- Jan Kotliński, Naczelnik Straży / Wiceprezes - Jacek Wie-
czorek, Zastępca Naczelnika Straży - Michał Gała, Skarbnik 
- Agnieszka Grzebieluch, Sekretarz - Kinga Sygiet, Gospodarz 
- Krzysztof Grzebieluch, Kronikarz - Robert Rola, Członek Za-
rządu - Antoni Jaros. Natomiast do Komisji Rewizyjnej: Prze-
wodniczący Komisji - Mariusz Kaziród, Sekretarz Komisji - Sa-
brina Kotnis i Członek Komisji - Michał Kowalczyk.
Odznaczenia wręczono dla zasłużonych druhen i druhów: 
Odznaka Za Wysługę Lat XXXV - Zdzisław Szlachta, Odznaka 
Za Wysługę Lat XXX - Mariusz Kaziród, Odznaka Za Wysługę 
Lat XXV - Jacek Podsiedlik, Odznaka Za Wysługę Lat XV - Ro-
bert Rola; Małgorzata Jurczak - Brązowy Medal Za Zasługi Dla 
Pożarnictwa; Edward Grzebieluch, Edward Szlachta, Krzysz-
tof Grzebieluch, Mariusz Kaziród - Odznaka Za Zasługi Dla 
Pożarnictwa Gminy Ogrodzieniec.
Oprawę muzyczną tradycyjnie zapewniła Strażacka Orkiestra 
Dęta w Gieble.

W zebraniach uczestniczą przedstawiciele Zarządu OMG 
ZOSP RP w Ogrodzieńcu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału, 
Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, przedstawiciele Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, 
zaproszeni goście.

OSP Gulzów - 4 września br. odbyło się ostatnie zebranie 
strażackie, które zakończyło kampanię sprawozdawczo-wy-
borczą OSP w Gminie Ogrodzieniec. Otwarcia zebrania 
dokonał druh Zbigniew Latacz, Naczelnik Straży. Przewod-
niczącym zebrania wybrano druha Janusza Łypaczewskie-
go, a protokolantem druhnę Annę Paciej. W zebraniu 
uczestniczyło 21 na 34 członków.
Do Zarządu na kolejną kadencję wybrano druhów i druhny: 
Prezes Zarządu - Michał Węglarz, Wiceprezes - Janusz Ły-
paczewski, Wiceprezes - Marcin Jędruszek, Naczelnik Stra-
ży / Wiceprezes - Zbigniew Latacz, Zastępca Naczelnika 
Straży - Kacper Bartos, Skarbnik - Gabriela Jany, Sekretarz 
- Urszula Zając, Gospodarz - Karol Jany, Członek Zarządu 
- Krzysztof Łypaczewski. Wybrano Komisję Rewizyjną w 
składzie: Przewodniczący Komisji - Zbigniew Węglarz, Se-
kretarz Komisji - Dawid Kurczek i Członek Komisji - Lucjan 
Kowalczyk
Odznaczeniami uhonorowano następujących druhów: Ro-
man Sarecki - Odznaka Za Zasługi Dla Pożarnictwa Gmi-
ny Ogrodzieniec oraz Tomasz Węglarz - Odznaka Strażak 
Wzorowy. 
Przy jednostce działa Drużyna Dziecięca.

W zebraniach uczestniczyli przedstawiciele Zarządu OMG 
ZOSP RP w Ogrodzieńcu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału, 
Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, przedstawiciele Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawier-
ciu, zaproszeni goście.
Miłym akcentem dla jednostek były nagrody - dodatkowy 
sprzęt na wyposażenie strażnicy oraz samochodów bojo-
wych.
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Wzgórze  ,,Na Skale”GMINNE KRAJOBRAZY
Mariusz Osys

Historyczne miejsce

Wzgórze na Wyżynie Częstochowskiej 
powstałe z wapieni skalnych, położone 
w centralnej części wsi Ryczów o płaskiej 
platformie szczytowej, nazwane przez 
mieszkańców  „Na Skale”. Aktualnie 
wzgórze porośnięte jest krzewami i drze-
wami.  Zimą i wczesną wiosną  ze wzgó-
rza rozciąga się malowniczy widok na całą  
wieś. Dla bezpieczeństwa zwiedzających 
wzdłuż  wzniesienia na jego szczycie znaj-
duje się ogrodzenie z wapiennych  słup-
ków połączonych stalowymi łańcuchami. 
Z charakterystycznego dla tych wzniesień 
punktu widokowego  na południe i po-
łudniowy wschód widać rozciągające się 
pasmo „Skał Straszykowych”, Rezerwat 
przyrody nieożywionej -  Ruskie Góry  oraz 
ruiny XIV-wiecznej strażnicy wzniesionej za  
Kazimierza Wielkiego.
 Ze względu na wydarzenia z okresu II 
Wojny Światowej jest to również  miejsce 
pamięci rozstrzelanych przez Niemców 
21 lutego 1944 roku 12 mieszkańców 
wsi. Zdarzenie to miało miejsce właśnie u 
podnóża jednej ze skał  nazwanej „ścianą 
śmierci”. Na szczycie w miejscu zbiorowej 
mogiły znajduje się Pomnik Ofiar Hitlery-
zmu, obok dzwonnica, a  po prawej stro-
nie  stara szkoła wybudowana w 1924 r. 
w której Niemcy uwięzili kobiety na czas 

egzekucji. Ku pamięci pomordowanych 
ofiar  21-23 lutego 2014 roku obchodzo-
na była 70 rocznica pacyfikacji Ryczowa, 
której organizatorem był Urząd Miasta i 
Gminy  Ogrodzieniec przy współudziale 
Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich 
Kombatantów II Wojny Światowej, Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej 

oraz PTTK. Obecnie w corocznie w w/w 
dacie wydarzenia organizowane są uro-
czystości patriotyczne upamiętniające pa-
mięć zamordowanych mieszkańców.
.
Lokalizacja :
E: 19o  35’ 30”     N: 50o  25’ 29”
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Ruiny strażnicy w RyczowieGMINNE KRAJOBRAZY
Edmund Bednarz

Jadąc od centrum Ryczowa ulicą Basztową po prawej stronie rozpościera się 
widok na skałę, na której widnieją pozostałości dawnej budowli zwanej strażnicą 
lub zamkiem w Ryczowie.

Zamek w Ryczowie zbudowany 
został najprawdopodobniej z 
inicjatywy Kazimierza Wielkiego 
jako ogniwo w łańcuchu strażnic 
królewskich strzegących bez-
pieczeństwa południowej grani-
cy Rzeczypospolitej.

Centralną część strażnicy stanowiła 
niewielka 2- lub 3-piętrowa budow-
la, wzmocniona przyporami w for-
mie wieży mieszkalnej wzniesionej 
na planie czworoboku o wymiarach 
16x11x12,5x10 metrów. Usytuowano 
ją w najwyższym punkcie skalnego 
ostańca, wydłużonego na linii wschód 
– zachód, w jego najbardziej niedo-
stępnej zachodniej części. Wejście 
prowadziło od strony wschodniej po 
drewnianym moście, czy też scho-
dach, opartych na skalnym ostańcu.
Do podnóża skały od strony północnej 
przylegał niewielki majdan o wymia-
rach 15×25 metrów, obwiedziony wraz 
z górną częścią zamku przekopem o 
szerokości około 10 metrów i głębo-
kości 5 metrów i wałem ziemnym. Do 

zamku wiódł drewniany most osadzony na kamiennych filarach. Do dziś zacho-
wały się fragmenty murów oraz wał. 
Zamek w Ryczowie czasy świetności ma już za sobą, ale warto byłoby przecho-
wać jego historię w świadomości mieszkańców i turystów. Dlatego staram się 
o zainstalowanie  fotogramów prezentujących wizerunek ryczowskiej warowni.

Rycina z rekonstrukcją B. Drejewicz
Zdjęcie: Iwona Rajca
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PASJE MIESZKAŃCÓW
Joanna Piwowarczyk Piękny ogród

Spacerując ulicą 1 Maja wzrok prze-
chodniów przyciąga tonąca w kwiatach 
posesja, w której mieszka pani Wanda 
Nowak. Przy wejściu królują hortensje, 
begonie, kolorowe kanny ustawione w 
donicach, z balustrady zwisają bujne 
pelargonie. W centralnej części rośnie 
krzew z amarantowymi kwiatami przy-
wieziony z Grecji. Za domem gospo-
dyni urządziła zaciszny zakątek, który 
dekorują fuksje, rododendrony, olean-
dry, kolorowa koniczynka, różaneczniki 
i piękny żółty bidens. Oczkiem w gło-
wie pani Wandy jest ogród bylinowy.
Królują tu dalie, które kwitną do póź-
nej jesieni, podobnie jak cynie, floksy, 
hibiskusy, chryzantemy, astry górskie, 
zimowity. Wiosną na rabatach rozkwi-
tają przebiśniegi, rojniki, krokusy, tu-
lipany, żonkile, narcyzy, forsycje, ma-
gnolie, korony cesarskie i piękny krzew 
Mojżesza. Wczesnym latem kwitną pi-
wonie i żarnowiec, później zakwitają 
liliowce, maki, jeżówka, łubin ozdob-
ny, floksy, juki. Zimą, grudzień-styczeń, 
zakwitają ciemierniki. 
Pani Wanda Przez cały rok zajmuje się 
swoim ogrodem, pięknie o nim opo-
wiada, zna każdą roślinę, wysiewa na-
siona, pielęgnuje młode sadzonki, wy-
sadza je do gruntu. W tym królestwie 
barw i zapachów nie brakuje miejsca 
dla odpoczynku i relaksu. 
Pani Wandzie życzymy dużo sił i zdro-
wia przy prowadzeniu tak pięknego 
zakątka, który przyciąga wzrok i zapa-
da w pamięci.
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Rozmawiała Joanna PiwowarczykPRZEPIS MIESIĄCA
Marta Lipka

Tiramisu

750g schłodzonego serka mascarpone
4 duże jajka- białka i żółtka osobno
3-4 łyżki drobnego cukru
50ml likieru amaretto lub pół buteleczki 
aromatu migdałowego
2 duże paczki podłużnych biszkoptów 
do tiramisu
Szklanka kawy - świeżo zaparzonej i 
wystudzonej
Kakao naturalne do opruszenia

Wykonanie:
Ubijamy żółtka i cukier na jasną, 
puszystą masę. Dodajemy w kilku 
turach serek mascarpone, cały czas 
ubijając. Dodajemy likier i miksuje-
my do połączenia.
W osobnym naczyniu ubijamy biał-

ka jaj. Delikatnie, szpatułką, łączy-
my białka w kilku turach z masą se-
rową. 
W naczyniu układamy warstwę 
biszkoptów, polewamy je kawą 
-możemy je też zanurzać w kawie 
i układać. Na biszkopty wylewamy 
warstwę masy serowej. Ponownie 

Wyżyna
                                                           
Od wieków pięknie zapłoniona skrami słońca,
smugami pagórków, nierównymi górkami,
opleciona obficie zielenią wetkniętą 
między drzewa, krzewy i ogródków parkany, 
aż po widnokręgu krańce, gdzie skazą siną 
wapieni fantazja natury w dnie głębinie 
rozkłada rozświetlone nad podziw ostańce. 
Bielą zim przywianą do wiosny odpoczywa.

Wyniosła niczym maszt zamkowym gmachem, 
krzyżami wież kościołów znaczy przeszłość łaską.
Była wspaniała, choć z trudów ludu poczęta: 
kos błyski w łanach zbóż, tasiemce ścieżek polnych, 
żółć przelotu i pot kobiet na kartofliskach.
Niepojęta jakżeś się zmieniła. Maszyny 

na hektarach ziemię czarną chwalą silników 
muzyką. Obfite deszcze urodzaj wieszczą.  

Nieznany jad morzył ciała ludu – bywało!
Stodół gromady trwonił nocą słup ognisty. 
Mam w oczach dziecka łun grozę przy miasta źródle
i czuję ją, gdy syrena Straż ze snu budzi. 
Wyżyna trawę łaskawą pod stopy kładzie, 
chodzą , zbierają skał odłamy na skalniaki. 
Kół dawnych wozów obręcze lśnią ozdobą 
jak starocie obok cudów nowoczesności. 

Las dookoła karmi się księżyca blaskiem, 
za dnia zapachem żywicy świeżym nasyca.
Grabiono ściółkę pachnącą runem. Ocieplać 
domy przed zimą przywykli późną jesienią.
Minęło. W bieli porannej z kijkami idą.
Słońce skośną smugą przesącza blask drzewami.
Wśród strzelistości skałek twarze oddech biorą.
Maseczki zdjęte. Powiew wiatru z pandemii drwi. 

    Alicja Kmita – Żak
    Kwiecień 2021r.

układamy biszkopty i zalewamy 
masą. W zależności od wielkości 
naczynia warstwy mogą być 2 lub 
3, ale nie więcej, bo deser przy kro-
jeniu będzie niestabilny. Wkładamy 
deser do lodówki, najlepiej na całą 
noc. Przed podaniem obsypujemy 
grubą warstwą kakao.
We Włoszech tiramisu je się bardzo 
często na śniadanie, popijając je 
gorącą kawą. 
Smacznego!

CZAS POEZJI
Alicja Kmita-Żak
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Z KSIĘGI KONDOLENCYJNEJ

Serdeczne podziękowania Rodzinie, 
Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom, 

Władzom Samorządowym Gminy 
Ogrodzieniec, Dyrekcji i Pracownikom 

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Ogrodzieńcu oraz wszystkim, którzy łącząc 

się z nami w bólu uczestniczyli we Mszy 
Świętej i uroczystości pogrzebowej

naszej Mamy i Babci

śp. Stanisławy Kudeli
Dziękujemy za wyrazy współczucia, kwiaty 

i intencje mszalne za zmarłą.

Wanda Janus z Rodziną 

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa otuchy i wsparcia

dla Eweliny Sergiel-Błaszczyk
Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Zawierciu
Dyrektora Powiatowej Stacji  

Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu
z powodu śmierci 

Ojca 

składają

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk

W imieniu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Janoska

Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Radna Rady Powiatu Zawierciańskiego

Maria Milejska

Wyrazy głębokiego współczucia 
dla Córki i Rodziny

z powodu pożegnania 

Janiny Szeląg  
Jolanta Sprężak-Wawrzyk

Zespół Folklorystyczny „Wrzos” z Ryczowa-Kolonii

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
dla 

Józefy Sołtysik
z powodu śmierci męża

Zespół Ryczowianki

Dyrektor i Pracownicy 
MGOKiS w Ogrodzieńcu

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia 
i wsparcia po śmierci mojego 

Męża
dla Starosty i Zarządu UTW w Ogrodzieńcu, 

Dyrektora i Pracowników MGOKiS w Ogrodzieńcu, 
Zespołu Seniorzy, 

Sekcji Wokalnej UTW

składa 

Barbara Bernatek z Dziećmi

Wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Krzysztofa Koclęgi
Rodzinie i bliskim 

składają

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk

W imieniu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Janoska

Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Radna Rady Powiatu Zawierciańskiego

Maria Milejska
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ROCZNICE
Redakcja Władze gminy Ogrodzieniec uczciły 82. 

rocznicę wybuchu II wojny światowej. Złożono 
wiązanki kwiatów pod pomnikami w Kiełkowi-
cach, na Fugasówce i w Ryczowie.  Pod po-
mnikiem na cmentarzu komunalnym w Ogro-
dzieńcu i w „lasku” delegacji towarzyszyli 
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego 
SP nr 1 w Ogrodzieńcu.
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Z ŻYCIA GMINY
Redakcja Ogrodzienieckie Karaiby

Na Krępie pojawiły się kolejne rośliny – palmy, drzewa oliwkowe i mandarynkowe,  które 
upiększają nasz ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy. Zapraszamy do korzystania z uroków 
tego miejsca, szczególnie teraz gdy mamy piękną, złotą jesień. 
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Z ŻYCIA GMINY
Beata Stypa -Rus

Grupa Seniorów z Gminy Ogrodzieniec za-
kończyła bezpłatne szkolenie komputerowe.

Tablety rozdane!
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu w Ogrodzieńcu wraz z Fundacją 
Partycypacji Społecznej już po raz drugi 
zrealizowali darmowe szkolenie kompu-
terowe dla Seniorów 65+. Tym razem 
13 seniorów z Gminy Ogrodzieniec po 
czujnym okiem trener Moniki Kubiak, 
odkrywało tajniki praktycznych umie-
jętności obsługi komputera telefon, In-
ternetu. Grupa bardzo sumiennie pod-
chodziła do zajęć nie opuszczając ani 
jednej lekcji, po prostu 100% frekwencji 
na każdych zajęciach. Kurs  zakończył 
się  prezentacjami  multimedialnymi.
Nagrodą za ukończone szkolenie były 
tablety, które uczestnikom zostały roz-
dane przez władze samorządowe – 
Burmistrza MiG Ogrodzieniec Annę 
Pilarczyk, Przewodniczącą RM w Ogro-
dzieńcu Małgorzatę Janoskę i Sekreta-
rza MiG Ogrodzieniec Marię Milejską.
Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury i 

Zostań słuchaczem 
Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku
UTW przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  

i Sportu w Ogrodzieńcu ogłasza nabór  
na rok akademicki 2021-2022. 

Zapraszamy nowych słuchaczy do 
zapisywania się na UTW  

w Ogrodzieńcu.
Prosimy dotychczasowych oraz nowych 

słuchaczy o dokonywanie wpisów na 
nowy rok akademicki pod numerem 

telefonu:
32 67 32 044

Prosimy o zapisywanie się do 
poszczególnych sekcji oraz czekamy na 

propozycje utworzenia nowych

Sportu w Ogrodzieńcu przygotował dla senio-
rów niespodziankę muzyczną, wykonaną przez 
panów Andrzeja Kaima i Kamila Zielińskiego.
Projekt „Śląska Akademia Seniora@. Program 
rozwoju kompetencji cyfrowych seniorów 
65+województwa śląskiego z zastosowaniem 
działań szkoleniowych i animacyjnych w środo-
wisku lokalnym”, dofinansowany z Funduszy Eu-
ropejskich.
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Z ŻYCIA GMINY
Redakcja

4 września 2021 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogro-
dzieńcu wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu oraz 
Zespołem Szkolno-Przedszkolnym wzięła udział w ogólnopolskiej akcji 
Narodowe Czytanie.

Narodowe Czytanie 2021

W tym roku odczytane zostały fragmenty „Moralności 
Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
W postacie literackie wcielili się przedstawiciele władz sa-
morządowych Gminy Ogrodzieniec oraz uczniowie Szkoły 
Podstawowej. Całość dopełniła piękna scenografia.
Strój Pani Dulskiej wypożyczony został od projektanta i 
rekonstruktora Pani Anny Musialskiej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w ak-
cję Narodowe Czytanie:
Pani Annie Pilarczyk - Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec, Pani Marii Milejskiej – Radnej Rady Powiatu Zawier-
ciańskiego i Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Pani 
Małgorzacie Janosce – Przewodniczącej Rady Miejskiej, 
Pani Magdalenie Sitek – Zastępcy Burmistrza Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec, Panu Zbigniewowi Fabiańczyk – 
Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej, Panu Michałowi 
Kusiakowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej, Pani 
Beacie Pawełczyk – Radnej Rady Miejskiej, Pani Elżbie-
cie Stanek – Radnej Rady Miejskiej, Pani Wioletcie Ba-
ran – Radnej Rady Miejskiej, Pani Ilonie Guzik – Radnej 
Rady Miejskiej, Panu Stanisławowi Smętkowi – Radnemu 
Rady Miejskiej, uczennicom: Martynie Królak oraz Aga-
cie Haniaczyk oraz pozostałym osobom zaangażowanym 
w przygotowanie tegorocznego Narodowego Czytania: 
Pani Elżbiecie Gajdzie i Pani Izabeli Szczygieł oraz Pani 
Annie Musialskiej.

Zapraszamy do obejrzenia wydarzenia na stronie Gminy 
Ogrodzieniec na YouTube.
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Z ŻYCIA GMINY
Joanna Piwowarczyk Złote Gody

W sobotę, 2 października odbyła się uroczystość jubileuszy długoletniego pożycia małżeń-
skiego, wśród których były pary świętujące 50-lecie, 55-lecie, 60-lecie pożycia małżeńskiego. 
Dostojni Jubilaci otrzymali nadane przez Prezydenta RP medale „Za długoletnie  pożycie 
małżeńskie”. Pary obchodzące Szmaragdowe, Diamentowe Gody zostały odznaczone me-
dalem nadanym przez „Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec za długoletnie pożycie mał-
żeńskie”. Wręczenie medali poprzedzone zostało odnowieniem przysięgi małżeńskiej przed 
panią Burmistrz. W uroczystości uczestniczyli także Maria Milejska – Radna Powiatu Zawier-
ciańskiego i Sekretarz Miasta i Gminy oraz Radni Rady Miejskiej na czele z Przewodniczącą 
Małgorzatą Janoską.

Złote Gody świętowali:  Maria i 
Władysław Solińscy z Ogrodzień-
ca, Henryka i Stefan Pilarczykowie 
z Ryczowa Kolonii, Stanisława i Jó-
zef Strzelczyk z Ogrodzieńca, Tere-
sa i Tadeusz Molendowie z Ogro-
dzieńca, Zofia i Stefan Majowie z 
Giebła Kolonii, Jadwiga i Wacław 
Szelągowie z Podzamcza, Krystyna 

i Henryk Pandlowie z Ogrodzień-
ca, Zofia i Jerzy Madejowie z Fu-
gasówki, Stanisława i Jerzy Śliwa z 
Giebła Kolonii, Zofia i Marian Ku-
kuła z Ryczowa, Władysława i Hen-
ryk Mieszczankowie z Ogrodzieńca. 
Szmaragdowe Gody (55 lat) - Irena 
i Władysław Jaworscy z Ogrodzień-
ca – Józefowa. Diamentowe Gody 

(60 lat) - Anna i Tadeusz Ziajowie z 
Podzamcza.
Były gratulacje i życzenia, wspól-
ne zdjęcia, wiersze o małżeństwie, 
koncert zadedykowany Jubilatom, 
a także poczęstunek i wspomnie-
nia przy stole, zabawa przy muzyce. 
Popołudnie upłynęło w rodzinnej, 
radosnej atmosferze.

U góry mamy napisane, ile jest czło-
wiekowi przeznaczone, a resztę życie 
przyniesie. Najważniejsze są miłość, 
dobro i zgoda. Jeżeli jest miłość to 
wszystkie przeszkody człowiek poko-
na. Własnego życia się nie przewidzi, 
co Bóg da, to trzeba przyjąć  z pokorą 
– Henryka i Stefan Pilarczykowie.

Nie mamy recepty na szczęśliwe życie  
- udało się i już! W związku trzeba się 
zgadzać, żyć w zdrowiu, w zgodzie, 
bezstresowo, być wyrozumiałym. Je-
stem bardzo zadowolony z gotowania 
żony – dodaje pan Soliński, czyli przez 
żołądek do serca – coś w tym  jest! - 
Maria i Władysław Solińscy.

Wyrozumiałość to podstawa – wy-
starczy się rozumieć i wiele proble-
mów pokonamy. Wzajemne  po-
maganie, wspieranie - gdy jeden 
drugiemu rękę poda w złych chwi-
lach, chorobie, to znacznie łatwiej 
iść przez życie - Irena i Władysław 
Jaworscy.

A jaka jest recepta na trwały związek? Nasi jubilaci udzielili odpowiedzi.
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Nie ma gotowego przepisu na udany 
związek małżeński. Dla nas najważniej-
sze są gesty, które okazujemy sobie 
na co dzień – gesty miłości, bliskości. 
Przede wszystkim staramy się być to-
lerancyjni wobec siebie i zadowoleni z 
tego co mamy, co udało nam się osią-
gnąć przez te 50 lat.   
A wszystkie problemy staramy się zno-
sić z godnością i cierpliwością – tego 
nauczyło nas życie - Krystyna i Henryk 
Pandlowie.

W małżeństwie najważniejsze to, żeby 
jeden drugiego zrozumiał i umiał wy-
baczać. Nie kłócić się, nie ranić, tylko 
iść przez życie razem, wspierać się. 
Wspólnie łatwiej pokonywać trudno-
ści, na przykład w chorobie. Mąż pra-
cował zawodowo, a ja pracowałam na 
gospodarstwie rolnym i  prowadziłam 
dom. Teraz jesteśmy na emeryturze i 
cieszymy się, ze doczekaliśmy piękne-
go jubileuszu - Zofia i Stefan Majowie.

Najważniejsze to zdrowie oraz ro-
dzina, wzajemne zaufanie, zrozu-
mienie bez zazdrości.
Trzynaście lat temu zamieszkali-
śmy w Ogrodzieńcu, ale nie czu-
jemy się samotni. Nasz dom jest 
domem otwartym dla rodziny,  
przyjaciół, znajomych - Stanisła-
wa i Józef Strzelczykowie.

Wiele czynników się składa na udane 
pożycie małżeńskie. Są to podobne 
charaktery, mniej pragnień, wyrozu-
miałość, kończyć dzień w miłości -  nie 
kończy się dnia w nienawiści. Budzić 
się, dziękując Bogu, że się człowiek 
obudził i prosić o wspaniały dzień. 
Równowaga między ciałem a duchem 
to jest najważniejsze - Teresa i Tadeusz 
Molendowie.

Jak to było? Tak wyszło – nie ma żadnej 
recepty. Bardzo szybko minęło nam 
już prawie 51 lat wspólnego życia. W 
dniu naszego ślubu, 24 października 
była pogoda zmienna: deszcz, śnieg 
i na koniec zaświeciło słońce. I takie 
jest  życie. Mamy dwóch synów, dwie 
synowe, czterech wnuków i cieszymy 
się bardzo z naszej rodziny - Jadwiga i 
Wacław Szelągowie.

W życiu najważniejsze to umiar i zdro-
wy rozsądek. Być aktywnym - ruch, 
wysiłek fizyczny, praca umysłowa to 
dla nas najważniejsze.  I nie dać się 
przeciwnościom losu,  żyć w zgodzie,  
nie poddawać się!
– Jerzy Śliwa.
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W małżeństwie ważna jest cierpli-
wość, wyrozumiałość i umiejętność 
ustępowania jeden drugiemu. 
Byliśmy różnymi charakterami, ale 
uzupełnialiśmy się. Udało nam się 
przeżyć razem 60 lat, choć mamy wra-
żenie, że ten czas zleciał nam bardzo 
szybko - Zofia i Jerzy Madejowie.

Drogi Jubilat
Ksiądz Tomasz Folga,

Dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej

Z okazji jubileuszu 25-lecia kapłaństwa, kierujemy szczególne 
życzenia do Księdza, który był wikarym w naszej parafii. 
Kapłaństwo księdza Tomasza nie zamyka się w słowie 

„dyrektor”. Jego życie i posługa skupia się przede wszystkim 
na wsparciu osób najbardziej potrzebujących, wśród których 

są również nasi mieszkańcy. Za to wielkie serce jesteśmy 
wdzięczni i dziękujemy 

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Małgorzata Janoska

wraz z Radnymi

Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Radna Rady Powiatu Zawierciańskiego

Maria Milejska

DOSTOJNI, DRODZY JUBILACI!
Państwo Alicja i Witold Brodzikowie

Z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego prosimy 
przyjąć od nas słowa najwyższego uznania oraz życzenia 

zdrowia, osobistego szczęścia, pogody ducha i wielu dalszych 
wspólnie przeżytych dni.

Jesteście Państwo dla młodego pokolenia wspaniałym 
przykładem na to, iż miłość nie jest pustym słowem,  

że naprawdę warto razem iść przez życie, wspólnie cieszyć się 
sukcesami i wspólnie pokonywać trudności.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Małgorzata Janoska

wraz z Radnymi

Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Radna Rady Powiatu Zawierciańskiego

Maria Milejska

Dostojni Jubilaci!
Wszystkim Dostojnym Jubilatom Miasta i Gminy Ogrodzieniec obchodzącym Złote, 
Szmaragdowe i Diamentowe Gody składamy serdeczne gratulacje i życzymy dużo 

zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności i doczekania kolejnych pięknych jubileuszy

Z wyrazami szacunku

Sekretarz 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Radna Rady Powiatu 
Zawierciańskiego

Maria Milejska

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec

Anna Pilarczyk

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Małgorzata Janoska
wraz z Radnymi
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SPORT
Redakcja

Ogrodzieniecka Krępa po raz kolejny stała się areną rowerowych zmagań podczas III
Edycji Zawodów MTB organizowanych przez Stowarzyszenie RDNR Ogrodzieniec w 
dniu 5 września. W tym roku pod nieprzypadkową nazwą LASPALMAS - ponieważ nie 
zabrakło ani lasu, ani palm, kompozycja wręcz idealna. Patronat honorowy nad wydarze-
niem objęła Anna Pilarczyk Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

Zawody rowerowe

Organizatorzy tym razem przygotowali trzy trasy, na 
których swoich sił mogli spróbować uczestnicy różnych 
kategorii wiekowych. W zawodach wzięło  udział 131 
zawodników, trasę LASPALMAS przygotował Bogdan 
Antonik.
Sportowe widowisko uświetnił występ Mażoretek Fan-
tazja Ogrodzieniec, a także
obecność niezawodnych Jurajskich Klasyków i motocy-
klistów z Miechowa i Podzamcza.
Stowarzyszenie RDNR Ogrodzieniec składa serdeczne 
podziękowania dla wszyatkich, którzy wsparli tegorocz-
ną III Edycję Zawodów MTB LASPALMAS, byli to: Gmi-
na Ogrodzieniec - Burmistrz Anna Pilarczyk, BUD-MAR 
Marcin Jura, Krzysztof Peroń, Zamek Ogrodzieniec, 
Jura Box, Jura Rescue Team, BISTRO KRĘPA- Mateusz 

Ciszewski, Motomorfoza - Marcin Findziński, ROWER 
SPORT – Sylwester Kornobis, MGOKiS w Ogrodzieńcu i 
Mażoretki Fantazja, TECH LASER - Piotr Sudoł, Pizzeria 
Soprano -Marcin Janoska, Siłownia POWERFIT - Anna 
Trzewicarz, Biuro-Set - Jolanta Szcześniak,Wymarzone 
Wakacje, DJ KOMIX, PILMET POWER - Marcin Pilar-
czyk, INSTAPRIL -Radosław Kwiecień, PHU CEGLAR - 
Szymon Ceglarski, DARMAX - Dariusz Ciołczyński, Ad-
renalina Park, Jurajskie Klasyki, ZIEGLER. Szczególne 
podziękowania dla OSP Ogrodzieniec, dla Krzysztofa 
Pławeckiego za udostępnienie quada, pomoc przy zna-
kowaniu trasy i wsparcie w dniu zawodów oraz wszyst-
kim wolontariuszom zaangażowanym w to niezwykłe 
wydarzenie.

Wyniki oraz więcej informacji:
https://rdnr.pl/aktualnosci/103-wyniki-3-zawody-mtb-laspalmas
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HISTORIA
Maria Lipka- Stępniewska Krępa

wspomnienia młodości

Moje wspomnienia sięgają początku 
lat pięćdziesiątych, czyli czasu, kiedy 
Krępa to był dół wypełniony wodą z 
przepływającej rzeki. Potem pamię-
tam większy dół wykopany przy po-
mocy spychacza, już znacznie głęb-
szy, dokąd jeździliśmy w niedzielę na 
motorze marki WSK w czwórkę, tzn. 
ja siedząca na baku, ojciec prowadził, 
a między nim i mamą, moja młodsza 
siostra. Jechaliśmy leśną ścieżką, bo 
przecież drogi jeszcze nie było, jakim 
cudem nie doszło do wypadku i nie 
pospadaliśmy z tego pojazdu, do dzi-
siaj nie wiem.
Basen na Krępie pojawił się pod ko-
niec lat sześćdziesiątych i był wielką 
atrakcją dla mieszkańców i przyjezd-
nych. Niestety nie mam ani jednego 
zdjęcia z budowy basenu, ale za to 
mam serie zdjęć z budowy brodzika 
dla dzieci. Basen wybudowali pracow-
nicy Cementowni “Wiek” a brodzik 
pracownicy „Izolacji”. 
Basen był okazały, z dwustopniową 
trampoliną, niestety, po jednym czy 
dwóch sezonach, górną część naj-
pierw pozbawiono desek i zamknięto 
łańcuchem, a potem zupełnie odcięto, 

Na prośbę Pani Redaktor Gazety Ogrodzienieckiej Joanny Piwowarczyk, sięgnęłam 
do wspomnień, rodzinnych albumów i zbiorów zdjęć, które otrzymałam od Was. Nie 
jest to zbiór zbyt obszerny, zdjęcia najczęściej słabe, amatorskie, mało ostre, ale tylko 
takie mam.
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bo nierozważni młodzieńcy skakali do 
zbyt płytkiej wody ( ok. 180 cm pod 
trampoliną) i doszło do kilku ciężkich 
wypadków.
Atrakcją był również zalew za base-
nem, na którym można było pływać 
kajakami i rowerami wodnymi. Krępa 
tętniła życiem, wakacje spędzało się 

na basenie, dla wielu roczników ów-
czesnej młodzieży to był sposób spę-
dzania całych wakacji, albo znacznej 
ich części.

Krępę odwiedzało się nie tylko la-
tem. Była miejscem pierwszych wio-
sennych spacerów i przejażdżek, a 

także posezonowych wczesnojesien-
nych przechadzek. Woda ma wielką 
moc przyciągania, cisza i pachnący 
sosnowy las sprzyjały niedzielnemu, 
poobiedniemu relaksowi. Zimą, jeżeli 
droga nie była zasypana, organizo-
wano kuligi na sankach ciągniętych 
przez traktor albo samochód, bo była 
to najbezpieczniejsza droga, zupełnie 
nieuczęszczana.
W następnych latach było już tylko z 
każdym rokiem coraz gorzej. Zaczęły 
się problemy z wodą, której Bełkotek 
dostarczał coraz mniej, Sanepid za-
ostrzał wymagania sanitarne (chociaż 
wcześniej nikt się nie zatruł), niefra-
sobliwie wycięto piękne lipy nad za-
lewem, spychaczami zdarto warstwę 
uszczelniającą dno zalewu, Krępa 
umierała.
Z zainteresowaniem i życzliwością pa-
trzę na projekt rewitalizacji Krępy, oby 
się udało, bo to piękne miejsce dla 
wielu z nas wiąże się z pięknymi wspo-
mnieniami.

Pozdrawiam serdecznie
Maria Lipka- Stępniewska
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Serdeczne podziękowania 
dla Joanny Czaplickiej  

za animacje 
dla najmłodszych w czasie Święta Gminy  

w dniu 6 sierpnia. 

Dyrektor wraz z Pracownikami
Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury 

i Sportu w Ogrodzieńcu

Z ŻYCIA GMINY

Jadwiga Nawara

Słowacka młodzież 
w naszej gminie

#Erasmus Days 14-16.10.2021
BUDUJEMY MOSTY

W piątek, 1 października 
gościliśmy słowacką 

młodzież, która 
uczestniczyła w projekcie  

„Okno na Europę”  
w ramach Erasmus+.

Nasi goście w towarzystwie uczniów klasy 8. Szkoły Podstawowej w Gieble 
poznawali atrakcje gminy Ogrodzieniec. W tym dniu odwiedzili Park Tram-
polin, aby sprawdzić swoją kondycję. Kolejnym ważnym punktem progra-
mu była wizyta w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec i w Domu Kultu-
ry. Uczestnicy projektu „Okno na Europę” w ramach Erasmus+ spotkali się  
z Panią Burmistrz Anną Pilarczyk, która opowiedziała im o swoje pracy i wrę-
czyła pamiątki z naszej gminy.

W bieżącym roku realizujemy projekt Erasmus+ KA101 Mobil-
ność kadry edukacji szkolnej pt.: „Budowanie mostów współ-
pracy europejskiej”. W ramach projektu pracownicy Szkoły 
Podstawowej nr 1 im Stefana Żeromskiego w Ogrodzieńcu 
uczestniczą w kursach językowych: angielski i niemiecki oraz 
w szkoleniach metodycznych na Malcie i na Cyprze. Poprzez 
udział w akcji #Erasmus Days chcemy pokazać naszym uczniom 
dobry przykład ustawicznego kształcenia się i zaprezentować 
kulturę tych krajów. Przygotujemy materiały multimedialne, któ-
re ukażą się na szkolnej stronie internetowej i facebooku. Na 
gazetce szkolnej uczniowie mogą zobaczyć wystawę dotyczącą 
ciekawych miejsc, które zwiedzili uczestnicy kursów. W ramach 
akcji #Erasmus Days, nasi uczniowie wezmą udział w wycieczce 
rowerowej „Rajd po zdrowie”.
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XVII Najazd Barbarzyńców

 

To spektakularne wydarzenie wspaniale

współgra z charakterem Zamku

Ogrodzieniec w Podzamczu. Panująca tu

atmosfera, koczujący barbarzyńcy, namioty,

ogniska, stragany z przepięknymi i jakże

różnorodnymi rękodziełami przeniosły nas    

w świat z innej epoki. Klimat udzielił się

każdemu. Prezentacje ubiorów oraz mody 

z czasów pierwszych polskich władców,

turnieje łucznicze, bojowe turnieje mężnych

wojów, bitwy o mosty, żywe lekcje historii.

To wszystko złożyło się na niezapomniane

widowisko. Każdy kto choć raz doświadczył

tej atmosfery, wraca do nas co roku, z

czego jesteśmy niezmiernie radzi!

   W tym sezonie dużo się działo!                          

28 sierpnia miał miejsce „Teatr Konny”.

Aktorzy, konie, aranżacje, stroje to wszystko

spowodowało, że na kilka godzin 

 przenieśliśmy się w magiczny świat teatru. 

Zamek Ogrodzieniecki już wielokrotnie

przedstawił nam swoje piękno          

w najróżniejszych odsłonach. 

I tym razem zachwycił nas sprawiając,          

że jesteśmy coraz bardziej ciekawi

kolejnych wydarzeń. Na które już teraz

serdecznie Państwa zapraszamy!

  We wrześniu niezapomniana i jakże

wyczekiwana JUROMANIA, czyli Święto Jury

Krakowsko-Częstochowskiej.

Z roku na rok popularność tego wydarzenia

wzrasta. Podczas tegorocznej, czwartej już

edycji bawiliśmy się pod hasłem JURA

AKTYWNA Z NATURY! Odbyły się: pokazy

konne, rycerskie i sokolnicze. Pamiętaliśmy

też o najmłodszych! Super atrakcją była

m.in. przejażdżka kucykiem. Jednym         

z wydarzeń towarzyszących JUROMANII NA

ZAMKU był Konkurs Kół Gospodyń 

 Wiejskich - Przegląd Śląskiej Kultury

Regionalnej – "Maszkiety i konkrety".
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 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu                   

to wyjątkowe miejsce na uroczystość tak

podniosłą jak ceremonia zaślubin. 

ŚLUBY NA ZAMKU

     Pełne wzruszeń, magii i szczęścia chwile

udało nam się zapewnić tej parze i jej

gościom. A było sporo znanych osobistości.

Nowoczesna, pełna klasy aranżacja         

w stylu White Wedding Party niesamowicie

prezentowała się na przedzamczu. Zamek

Ogrodzieniecki – piękna, majestatyczna

warownia i tym razem cudownie

wkomponowała się w klimat ślubu. 

W sierpniu tego roku odbył się                        

ślub wspaniałej kobiety, aktorki, rodowitej

zawiercianki Agnieszki Mrozińskiej i Alexa

Caprice.

https://www.instagram.com/agnieszkamrozinskaofficial_
https://pl-pl.facebook.com/agnieszka.mrozinskajaszczuk

ZAKOCHAJ SIĘ 

W OGRODZIEŃCU 
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Nie wiemy jeszcze jak potoczyły się losy

dobranych par, życzymy im wszystkiego

dobrego i dużo miłości na nowej drodze

życia rozpoczętej w naszych progach.

   Od początku września, w każdy wtorek                

o godzinie 21.30 w stacji telewizyjnej TVN

możecie podziwiać Zamek Ogrodzieniec  

w Podzamczu w aranżacji ślubnej. To już

VI emisja popularnego programu „Ślub od

pierwszego wejrzenia”. Duża część zdjęć

realizowana była na Zamku

Ogrodzieniec w Podzamczu.

"ŚLUB OD PIERWSZEGO WEJRZENIA" 

w TVN

W dniu swojego ślubu młodzi widzą się po

raz pierwszy. To właśnie ten ważny

moment w ich życiu rozgrywa się na

Zamku, w świetle reflektorów i kamer. 

A wszystkich ślubów w roli Kierownika

Urzędu Stanu Cywilnego udziela Anna

Pilarczyk,  Burmistrz Miasta i Gminy

Ogrodzieniec.

https://www.tvn.pl/programy/slub-od-pierwszego-wejrzenia,40,pc

Choć program kręcony był w kwietniu

tego roku, dopiero po emisji pierwszego

odcinka w telewizji możemy się tym

faktem chwalić. 

ZAKOCHAJ SIĘ W OGRODZIEŃCU - ŚLUBY NA ZAMKU 
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ARKADIA

jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę

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

TEL. 695 729 499

rok założenia 1993

Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 42
www.arkadia-ogrodzieniec.com.pl
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Podziękowanie
21 lipca 2021 r. pożegnałam swojego ukochanego 

Tatę Kazimierza Jerzaka, 
który odszedł rankiem 19 lipca. 

Bez względu na wszystko – nigdy nie jesteśmy gotowi na to, 
by zmierzyć się z doświadczeniem,  jakim jest śmierć osoby 

najbliższej, która tak mocno wrosła w nasze życie swoją 
bezinteresowną miłością, dobrem i szczerym oddaniem.  
Jestem wdzięczna swojemu Tacie za  wszystkie wspólnie 

spędzone chwile, zwłaszcza za te ostatnie, szczególnie trudne. 
Tak bardzo chciałam Go obronić przed cierpieniem, bólem  

i bezradnością wobec przemijania! Jednak nawet największa 
miłość, nie zatrzyma nieuchronnego! Wierzę, że „Ci, których 
kochamy, nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność”.  

To daje mi siłę, by godnie przeżyć tajemnicę Jego śmierci. 
Chcę podziękować wszystkim, którzy byli przy mnie w tym 

bolesnym dla mnie czasie. 
Dziękuję księdzu proboszczowi Jackowi Furtakowi, który 

celebrował  mszę świętą żałobną za mojego Tatę.  
Dziękuję za mądre słowa pożegnania,  

które napawają ufnością i dają  nadzieję.
Dziękuję pani burmistrz Annie Pilarczyk,  

pani sekretarz Marii Milejskiej,  radnym i przewodniczącej Rady 
Miejskiej pani Małgorzacie Janosce za wsparcie  

i towarzyszenie mojemu Tacie w Jego ostatniej drodze. 
Dziękuję koleżankom dyrektorkom szkół gminnych, pani 

dyrektor gminnego żłobka, paniom dyrektorkom M-GOKiS  
i M-GBP w Ogrodzieńcu, pani prezes i Zarządowi ZNP oraz pani 
przewodniczącej Rady Rodziców SP nr 1 za wyrazy współczucia 

i złożone intencje mszalne. 
Dziękuję sąsiadom, znajomym i przyjaciołom mojego Taty, 

których szczerze zasmuciła Jego śmierć. 
Dziękuję moim koleżankom i kolegom z pracy, nauczycielom, 

pracownikom obsługi i administracji,  
na których pomoc zawsze mogę liczyć. 

Dziękuję wszystkim, którzy ze zrozumieniem i współczuciem 
odnieśli się do mojego cierpienia i straty. 

Katarzyna Romańska-Bujak



70 gazetagazeta
OGRODZIENIECKA

ZASZCZEP SIĘ DLA BEZPIECZEŃSTWA TWOJEGO  I RODZINY

1,5m

Z ŻYCIA GMINY
Joanna Piwowarczyk

Redakcja

KGW Mokrus 
w kulinarnym konkursie

Żegnamy lato

Maszkiety i konkrety, czyli przegląd ślą-
skiej sztuki kulinarnej odbył się w sobotę, 
18 września na Zamku Ogrodzienieckim 
w Podzamczu. 

KGW „Koniczynki” z Ryczowa-Kolonii zainicjowały festyn, podczas którego można było 
zaszczepić się w ramach akcji #SzczepimySięzKGW.
W niedzielę, 26 września piękna słoneczna pogoda sprzyjała plenerowym spotkaniom 
w rodzinnym i sąsiedzkim gronie.

Podczas konkursu, w którym udział wzięło czter-
naście kół gospodyń wiejskich z całego regionu, 
zaprezentowali się przedstawiciele naszej Gminy 
- KGW Mokrus. Na stoisku naszego koła skosz-
tować można było polewki (albo inaczej zupy z 
maślanki) z ziemniakami pieczonymi z boczkiem, 
bigosu ze śliwek z makaronem, chleba ze smal-
cem, sałatki z kurczaka i szpinaku oraz smacznych 
ciast, z rewelacyjnym sernikiem. Jury doceniło 
kunszt kulinarny KGW Mokrus i przyznało nagro-
dę-wyróżnienie. 
Wspomnieć należy, że KGW Mokrus działa od 
niedawna i już taki sukces! Gratulujemy i ży-
czymy kolejnych!
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Z ŻYCIA GMINY
Iwona Rajca Strażackie święto najmłodszej 

jednostki w gminie
Niedziela 26 września, piękne słoneczne popołudnie. W tym dniu obchodziliśmy jubileusz 
40-lecia działalności OSP Ryczów-Kolonia oraz uczestniczyliśmy w poświęceniu i prezen-
tacji samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault GBA. Uroczystość rozpoczęła msza św. 
celebrowana przez ks. Andrzeja Ciesielskiego, następnie odbyła się część oficjalna. 

Oprawę muzyczną zapewniła Orkie-
stra Dęta z Ryczowa. Podczas cere-
moniału pożarniczego miało miej-
sce złożenie raportu przez dowódcę 
uroczystości druha Adama Piątka, 
podniesienie flagi państwowej na 
maszt, odczytanie rysu historyczne-
go, poświęcenie samochodu, wpisy 
do księgi pamiątkowej, odznaczenie 
sztandaru jubileuszowej jednostki 
Brązowym Medalem Za Zasługi Dla 
Pożarnictwa. Akt nadania odczytał 
druh Henryk Karcz, Członek Prezy-
dium Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego Związku OSP RP w Katowi-
cach, Komendant Miejsko-Gminny. 
Dekoracji dokonał druh Mieczysław 
Skręt, Wiceprezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w Za-
wierciu reprezentujący również wła-
dze główne Związku. Medalami oraz 
odznakami uhonorowani zostali dru-
howie jubileuszowej jednostki, a tak-

że pozostałych jednostek w gminie.
Jednostka otrzymała od Gminy 
Ogrodzieniec bon o wartości 5 ty-
sięcy złotych.
Prezes OSP Ryczów-Kolonia, druh 
Andrzej Żak powitał przybyłych 
gości, mieszkańców, sympatyków, 
członków Prezydium Zarządu OMG 
ZOSP RP w Ogrodzieńcu oraz przed-
stawicieli jednostek OSP z terenu 
Gminy Ogrodzieniec wraz z poczta-
mi sztandarowymi.
Uroczystość swoją obecnością za-
szczycili m.in.: Marcin Kozik, repre-
zentujący Ministra Sprawiedliwości; 
Waldemar Andzel, Poseł na Sejm RP; 
Dariusz Ptaś-Sekretarz Województwa 
Śląskiego; Tomasz Bednarek-Prezes 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach; nadbryg. Jacek Klesz-
czewski-Śląski Komendant Woje-
wódzki Państwowej Straży Pożarnej 

w Katowicach; bryg. Artur Łągiew-
ka-Komendant Powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej w Zawierciu; 
Tomasz Męcik-Kronenberg, członek 
Zarządu Oddziału Wojewódzkie-
go ZOSP RP w Katowicach; Henryk 
Mogieła-Przewodniczący Powiato-
wej Komisji Rewizyjnej Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zawierciu; Anna 
Pilarczyk-Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec; Maria Milejska-Rad-
na Powiatu Zawierciańskiego oraz 
Sekretarz Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec; Radne Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu Beata Jakacz i Wanda 
Bednarz; Karolina Matuszewska-Dy-
rektor Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu; 
przedstawiciele Zespołu Folklory-
stycznego „Wrzos” oraz KGW „Ko-
niczynki”.
Dodatkowe wiadomości w kolejnym 
wydaniu gazety.

Fot. M.Cichy WFOŚiGW w Katowicach
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Podpisanie umowy partnerskiej z miastem Ochryda (cd. ze str. 1)
W Macedonii jedno miejsce jest szczegól-
nie urocze – Ochryda.
Jest to miasto nad Jeziorem Ochrydzkim, 
u stóp gór Galiczica. Liczba mieszkańców 
wynosi ponad 55 tysięcy, co czyni miasto 
siódmym w kraju pod względem wielkości. 
W 1980 roku Ochryda i Jezioro Ochrydzkie 
zostały wpisane na listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO. W mieście zachowały 
się liczne zabytki – cerkwie, ruiny bazyliki 
św. Erazma z IV wieku, ruiny twierdzy cara 
Samuela z X-XI wieku i starożytny teatr. W 
mieście działa muzeum piśmiennictwa sło-
wiańskiego. 
Gmina Ogrodzieniec zorganizowała misję 
samorządowo-gospodarczą, w ramach 
której uczestniczyli przedstawiciele władz 
lokalnych: Burmistrz Anna Pilarczyk wraz z 
Radnymi Rady Miejskiej, prezesami, dyrek-
torami jednostek organizacyjnych i przed-
siębiorcami. Stronę macedońską repre-

zentowali Burmistrz Konstantin Georgieski 
oraz Przewodnicząca i Radni Rady Miasta 
Ochryda.
Celem wyjazdu było nawiązanie współ-
pracy z gminą Ochryda i cel ten został 
osiągnięty. W dniu 22 września odbyły się 
spotkania robocze z włodarzami i przed-
stawicielami gminy Ogrodzieniec wraz z 
przedstawicielami poszczególnych szcze-
bli urzędu z Ochrydy, podczas których 
omówiono zagadnienia gospodarki odpa-
dami i edukacji. 
W dniu 24 września odbyła się sesja, na 
której miejscowi radni jednogłośnie pod-
jęli uchwałę o podpisaniu umowy part-
nerskiej z naszą gminą. W tym dniu w 
restauracji, do której zaprosił burmistrz 
Ochrydy została podpisana umowa po-
między włodarzami obu gmin. Głównym 
celem współpracy będzie nawiązanie 
kontaktów oraz wymiana doświadczeń na 
płaszczyźnie zarządzania samorządowego, 
turystyki, kultury, edukacji, zdrowia, pro-
mocji gospodarczych i biznesowych.
Cieszymy się, że nasza gmina podpisała z 
Ochrydą umowę w dziedzinie współpra-
cy międzynarodowej. Miasto liczy ponad 
55 tysięcy mieszkańców i jest to dla nas 

Szanowny Pan Alessandro Conte 
Burmistrz Melissano

W imieniu mieszkańców Gminy Ogrodzieniec mamy 
zaszczyt złożyć Panu serdeczne gratulacje w związku 

z ponownym wyborem na stanowisko Burmistrza 
Miasta Melissano.

Prosimy przyjąć życzenia pomyślności i wielu osią-
gnięć oraz satysfakcji z podejmowanych działań na 

rzecz gminy i jej mieszkańców.

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk

W imieniu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Janoska

Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Radna Rady Powiatu Zawierciańskiego

Maria Milejska

ogromne wyróżnienie, tym bardziej, że 
jesteśmy pierwszym miastem z Polski, z 
którym władze Ochrydy podpisały umo-
wę partnerską. Już w ramach współpracy 
planowana jest wymiana młodzieży po-
między szkołami naszej gminy a szkołami 
z Ochrydy.
Jednym z ważniejszych punktów wyjaz-
du była wizyta w stolicy kraju – Skopje, 

gdzie odbyło się spotkanie władz samo-
rządowych z Polski z Premierem Macedo-
nii Północnej Zoranem Zaewem. Celem 
spotkania było wzmocnienie współpracy 
lokalno-samorządowej, gospodarczej, 
inwestycyjnej. Anna Pilarczyk Burmistrz 
Ogrodzieńca przekazała na ręce Premiera 
Macedonii list od Premiera RP Mateusza 
Morawieckiego


