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NOWE INWESTYCJE, NOWE ZAKUPY
W TROSCE O MIESZKAŃCÓW 

Melex
Gmina Ogrodzieniec zakupiła MELEX w ramach 
dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa na re-
alizację zadania pn. „Zakup pojazdu wolnobież-
nego typu MELEX do przewozu dzieci na zajęcia 
wychowania fizycznego w ramach Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego”.

Kriokomora ogólnoustrojowa 
Ogrodzieniecki SPZOZ wzbogacił się o kolejny 
sprzęt do rehabilitacji leczniczej – kriokomorę 
ogólnoustrojową, która ma zastosowanie w le-
czeniu wielu schorzeń, m.in. chorób reumatoidal-
nych, zwyrodnienia i zapalenia stawów, schorzeń 
neurologicznych, nerwic, urazów i kontuzji. Od-
działywanie temperatur kriogenicznych na ustrój 
człowieka wykorzystuje się nie tylko w postępo-
waniu z ludźmi chorymi, ale również u osób zdro-
wych, uprawiających wysiłek sportowy wyczyno-
wo lub rekreacyjnie. Więcej str. 7

Orszak 
Trzech Króli

str. 10

Zamkowe 
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Budżet na 2022r. jednogłośnie przyjęty! 

010 Rolnictwo i łowiectwo 504 500,00 592 000,00

400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 142 000,00

600 Transport i łączność 7 526 500,00 9 680 118,52

700 Gospodarka mieszkaniowa 8 063 100,00 3 826 800,00

710 Działalność usługowa 1 000,00 157 000,00

720 Informatyka 334 908,00 334 908,00

750 Administracja publiczna 68 493,00 6 120 526,54

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 2 400,00 2 400,00

752 Obrona narodowa 400,00 400,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 900,00 641 277,51

756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem

15 864 195,00 0,00

757 Obsługa długu publicznego 0,00 300 000,00

758 Różne rozliczenia 9 403 183,00 530 000,00
801 Oświata i wychowanie 175 614,25 13 784 511,41
851 Ochrona zdrowia 0,00 239 189,00
852 Pomoc społeczna 366 087,00 1 619 432,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 5 000,00

855 Rodzina 5 554 228,00 6 198 248,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 179 328,16 33 808 077,66

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 620 784,89 3 423 719,28

926 Kultura fizyczna 285 700,00 506 273,00

OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI 69 951 321,30 81 911 880,92

 

§ Wyszczególnienie

905

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 
rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 
ustawach 

950

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z 
rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na 
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych 
środków

950 Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
982 Wykup innych papierów wartościowych
992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY

400 000,00

800 000,00

82 711 880,92

Dz. Wyszczególnienie Dochody ogółem

Rozchody

Wydatki ogółem

Przychody

4 221 340,10 0,00

6 923 717,18 0,00

1 615 502,34 0,00

DOCHODY I PRZYCHODY ORAZ 
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM

0,00

12 760 559,62

0,00 400 000,00

82 711 880,92

Joanna Piwowarczyk

W dniu 29 grudnia 2021r.  o godz. 15.30 w sali lustrza-
nej Domu Kultury odbyło się XLI posiedzenie Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu. Jednym z głównych punk-
tów obrad była uchwała w sprawie budżetu gminy. 
Radni po zapoznaniu się z opiniami komisji stałych 
Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej 
jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetu Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec na rok 2022. Poniżej przedstawiamy do-
chody i wydatki, przychody i rozchody budżetu Gminy 
Ogrodzieniec na 2022 rok.

RADA MIEJSKA

Najważniejszą uchwałą w porządku 
obrad w dniu 29 grudnia 2021r. był 
budżet gminy – strategiczny doku-
ment, jeżeli chodzi o gminne finan-
se. Wraz z uchwałą budżetową radni 
uchwalili Wieloletnią Prognozę Finan-
sową na lata 2020-2032. Projekt WPF 
oraz budżetu gminy zostały przedło-
żone Regionalnej Izbie Obrachunko-
wej, która pozytywnie zaopiniowała 
dokumenty. 
Ponadto radni przyjęli:
- uchwałę w sprawie zmian w budże-
cie Gminy Ogrodzieniec na 2021 rok,
- uchwałę w sprawie pokrycia części 
kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi,
- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na wniesienie aportu do spółki pod 
firmą „Zamek” Sp. z o.o. z siedzibą w 
Ogrodzieńcu 
Więcej na temat uchwały budżetowej 
oraz innych uchwał podjętych w dniu 
29.12.2021r. na BIP Ogrodzieniec.
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Weszliśmy w nowy rok. Dla nas, pracowników 
samorządowych, to również nowy rok budże-
towy. W 2022 roku zaplanowaliśmy wydatki 
na poziomie 82 milionów złotych. To rekordo-
wy budżet Gminy Ogrodzieniec. W minionym 
roku wynosił on 57,8 mln złotych, natomiast w 
2020 była to kwota 52 milionów złotych. Bu-
dżet ma charakter inwestycyjny. Oznacza to, 
że jeszcze więcej pieniędzy niż w poprzednich 
latach przeznaczymy na modernizację nasze-
go miasta.
Podobnie jak w minionym roku będziemy 
chcieli sięgać po środki zewnętrzne. To dla nas 
kluczowe wsparcie, bez którego nie zdołaliby-
śmy zrealizować wielu przedsięwzięć. 

OKIEM BURMISTRZA
Anna Pilarczyk

Szanowni Mieszkańcy

Przed nami sporo wyzwań. Ale 
kończący się rok 2021 był również 
okresem ciężkiej pracy. 
Gmina Ogrodzieniec doposaży-
ła Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej. Trafiła tam 
m.in. kriokomora, aparat do ma-
sażu limfatycznego oraz tomograf 
okulistyczny. To ostatnie urządze-
nie pozwala uzyskiwać bardzo 
dokładne, przestrzenne przekroje 
siatkówki, co ułatwia jej precyzyj-
ną ocenę. Dzięki tym badaniom 
można szczegółowo diagnozować 
strukturę siatkówki, grubość jej 
włókien nerwowych, stan naczyń 
krwionośnych czy nerwu wzroko-
wego. Urządzenie pomaga w le-
czeniu m.in. jaskry. Do ośrodka 
zdrowia trafiły też dwa nowe apa-
raty do wykonywania EKG oraz 
bilirubinometr czyli bezinwazyjny 
miernik żółtaczki, który pozwala 
na bezpieczny i bezbolesny po-
miar bilirubiny przez skórę. To naj-
lepszy sposób na pomiar barwnika 
u noworodka, który pozwala szyb-
ko wykrywać żółtaczkę. Te zakupy 
to nie tylko zwiększenie oferty 
medycznej, ale przede wszystkim 
inwestycja w zdrowie wszystkich 
mieszkańców Ogrodzieńca. 
W naszej ogrodzienieckiej flocie 
pojawił się nowy pojazd. Zaku-
piliśmy niedawno elektrycznego 
Melexa, którym będziemy wozić 

dzieci na zajęcia wychowania 
fizycznego w ramach Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego.

Koniec grudnia i pierwsze dni 
stycznia okraszone były świą-
teczną atmosferą. W Dziennych 
Domach Senior+ w Ogrodzieńcu 
i Mokrusie oraz Klubie Senior+ 
odbyły się spotkania wigilijne z 
udziałem przedstawicieli gmin-
nych władz. Były życzenia, tra-
dycyjne potrawy oraz kolędy. 
W spotkaniu w Klubie Senior+ 
uczestniczyły także dzieci ze 
świetlicy środowiskowej, które 
swoim występem uświetniły uro-
czystość. Za nami także Jarmark 
Bożonarodzeniowy, który odbył 
się na Placu Piłsudskiego. Dzię-
ki naszym, lokalnym twórcom w 
ofercie były świąteczne ozdoby, 
oryginalne prezenty dla najbliż-
szych czy swojskie wyroby. Była 
żywa szopka i czuć było wyjątko-
wą atmosferę, o którą zadbały ze-
społy artystyczne występujące z 
repertuarem kolędowym. Wspól-
nie ubraliśmy też bożonarodze-
niowe drzewko. 

W drugi dzień świat Bożego Na-
rodzenia muzyczną oprawę mszy 
świętej w kościele w Ogrodzień-
cu zapewniła Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta Ogrodzieniec, która 
po nabożeństwie zaprezentowała 
się w kolędowym występie.
Tradycyjnie już 6 stycznia miesz-
kańcy spotkali się w Orszaku 
Trzech Króli. Przemarsz w Kiełko-
wicach prowadziła Orkiestra Dęta 
z Giebła. Miał on bardzo bogatą 
oprawę. Przed kaplicą uczestni-
ków przywitał ksiądz proboszcz 
Krzysztof Knap. Po nabożeństwie 
odbyła się część artystyczna z 
udziałem Malwinek i Zespołu Old 
Boys, działającego przy MGOKiS 
w Ogrodzieńcu. 

Miejmy nadzieję, że pozytywna 
energia przełomu roku będzie 
dobrym prognostykiem na ko-
lejne 12 miesięcy. W nowy 2022 
rok wchodzimy z nadzieją i opty-
mizmem. Wierzę, że mimo wciąż 
poważnej sytuacji epidemicznej 
uda nam się zrealizować kolejne 
zamierzenia i zadania. A wszystko 
po to, by nasza gmina stawała się 
coraz piękniejsza i coraz bardziej 
przyjazna mieszkańcom.
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Projekt „Wspólny Plan” 

Wszystkim Państwu, pragnę podzię-
kować za udział w konsultacjach, za 
zaangażowanie w realizację projektu, 
którego finałem będzie uchwalenie 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzenne-
go miasta i gminy Ogrodzieniec. W 
szczególności dziękuję za udział w wy-
darzeniach etapu zasięgania opinii, tj. 
m.in. w spotkaniach konsultacyjnych 
z mieszkańcami. Opinie, sugestie, 
wnioski pozwoliły nam lepiej poznać 
oczekiwania właścicieli nieruchomości 
i mieszkańców na zagospodarowanie 
terenów.
W dniu 30 listopada 2021r. odbyło 
się spotkanie z mieszkańcami. Pod-
czas spotkania urbanista zaprezento-
wał koncepcję studium oraz omówił 
założenia i wymogi w planowaniu 
przestrzennym. Zainteresowane oso-
by mogły zadawać pytania. Każdy z 
uczestników mógł uzyskać wszelkie 
informacje związane ze sporządza-
niem studium oraz przedstawić swoje 
uwagi i opinie. Urbanista odpowie-
dział na wszystkie zadane pytania. 
Obecni w punkcie konsultacyjnym 
członkowie KS zachęcali do składania 
opinii na www.kmap.pl i pomagali za-
interesowanym w złożeniu takiej opi-
nii na platformie. W narzędziu została 
udostępniona koncepcja studium. 
Informacja o narzędziu kMap.pl była 
udostępniona na stronie internetowej 
w zakładce “Konsultacje społeczne” i 
aktualnościach oraz na profilu gmin-
nym na Facebooku.
Przez cały czas trwania konsultacji 
zbierane były opinie i wnioski. Otrzy-
mane wyniki sugerują, że mieszkańcy 
są zainteresowani działaniami gmi-
ny. Wskazuje na to chociażby ilość 
opinii i złożonych wniosków  przez 
uczestników  konsultacji społecznych 
dotyczących planowania przestrzen-
nego w gminie. Głównymi zagadnie-
niami poruszanymi na konsultacjach 

społecznych były tematy związane z 
możliwością zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej czy usługowej na da-
nym terenie. 
Kończąc, jeszcze raz dziękuję za za-
angażowanie, poświęcony czas, cen-
ne uwagi oraz kreatywne podejście 

do bardzo trudnego tematu. Pań-
stwa opinie, uwagi i potrzeby zosta-
ną przeanalizowane i zweryfikowane 
przez zespół konsultacji społecznych 
oraz projektanta, który przygotowu-
je dokumentację planistyczną. Wynik 
konsultacji społecznych jest dla nas 

Zakończył się ostatni etap projektu grantowego „Wspólny plan” realizowanego 
przez Gminę Ogrodzieniec. Projekt realizowany był przez Fundację WiseEuropa 
– Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich i Fundację 
Stabilo, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
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niezmiernie ważny. To właśnie Wasz 
głos, głos Mieszkańców Gminy Ogro-
dzieniec, powinien stanowić, w któ-
rym kierunku powinna rozwijać się 
Gmina Ogrodzieniec. Przekazane opi-
nie z pewnością będą stanowić cenny 
wkład w dyskusję o przyszłości rozwo-

ju Gminy Ogrodzieniec. Państwa ak-
tywny udział w konsultacjach jest do-
wodem, na to, że dobro naszej Gminy 
nie jest Państwu obojętne.

Zapraszamy Wszystkich Mieszkańców 
do udziału we wszystkich planowa-

nych w przyszłości  konsultacjach spo-
łecznych w Naszej Gminie.
Zachęcamy także do zapoznania się z 
raportem z badania ankietowego.

Burmistrz
Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Anna Pilarczyk
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DOFINANSOWANIA

W trosce o zdrowie

Wsparcie dla Gminy 
Ogrodzieniec 

Laboratoria Przyszłości

Laptop dla Podzamcza W ramach zadania pn. „Poprawa jakości udzielania 
świadczeń zdrowotnych w trosce o bezpieczeństwo 
zdrowotne społeczności regionu przez Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzień-
cu” otrzymano środki z dotacji celowej z budżetu 
państwa w kwocie 400.000,00 zł na zakup i montaż 
kriokomory, zakup aparatu do masażu limfatyczne-
go, zakup TK oka, zakup rehabilitacyjnego rowerka 
stacjonarnego.
Więcej informacji na str 7

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach 
programu edukacyjnego gov_LAB wyłoniła trzy pro-
jekty jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki nie-
mu przedstawiciele administracji samorządowej będą 
mogli zdobyć wiedzę i umiejętności do projektowania 
innowacyjnych usług lub programów świadczonych dla 
przedsiębiorców. Uczestnicy zakończą program z goto-
wym projektem instrumentu wsparcia dla przedsiębior-
ców wraz z planem wdrożenia. Złożony projekt Gminy 

Już poczyniono pierwsze zakupy w ramach 
wsparcia finansowego Programu Laboratoria 
Przyszłości, które Gmina Ogrodzieniec otrzy-
mała w wysokości 189.000,00 zł dla szkół pod-
stawowych w Gieble, Ogrodzieńcu i Ryczowie. 
Jest to  inicjatywa edukacyjna realizowana przez Minister-
stwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrak-
cyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zain-
teresowania.

Sołectwo Podzamcze otrzymało laptopa zakupionego w 
ramach nagrody „Najpiękniejsza wieś województwa ślą-
skiego” zgodnie z Uchwała Nr 2/2021r. Zebrania Wiejskie-
go Sołectwa Podzamcze z dnia 11.10.2021 r. w sprawie 
przeznaczenia środków z nagrody otrzymanej w konkursie 
„Piękna wieś województwa śląskiego” na zadanie pn.: Za-
kup sprzętu komputerowego do OSP Podzamcze na po-
trzeby mieszkańców Sołectwa Podzamcze.

Ogrodzieniec „Ogrodzieniec Serce Jury-wsparcie 
biznesu w turystyce” otrzymał rekomendację do 
udzielenia pomocy. Celem projektu jest wypraco-
wanie instrumentu wsparcia dedykowanego przed-
siębiorstwom z branży hotelarskiej, noclegowej, 
gastronomicznej i usług towarzyszących ruchowi 
turystycznemu. W przypadku tych podmiotów, 
relatywnie krótki czas uzyskiwania przychodów w 
ciągu roku, wpływa często na brak decyzji rozwo-
jowych i inwestycyjnych przedsiębiorców.  Wyzwa-
niem jest opracowanie takich narzędzi wsparcia, 
które będą stymulować rozwój przedsiębiorstw 
turystycznych i zwiększać atrakcyjność turystyczną 
gminy.
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Nowy sprzęt w przychodniSPZOZ

Tomograf okulistyczny - pozwala uzyskiwać 
bardzo dokładne, przestrzenne przekroje 
siatkówki, co ułatwia jej precyzyjną ocenę. 
Dzięki badaniu OCT można szczegółowo 
zbadać strukturę siatkówki, grubość jej 
włókien nerwowych, stan naczyń krwiono-
śnych, stan nerwu wzrokowego. Badanie 
OCT pomaga wielu celom diagnostycz-
nym dotyczącym wszystkich chorób siat-
kówki, jak i obserwacji skutków leczenia 
chorób siatkówki oraz zmian siatkówki w 
przebiegu jaskry. Jest to badanie nieinwa-
zyjne. Bezbolesne i bezkontaktowe.

Stacjonarny rowerek rehabilitacyjny - prze-
znaczony jest do aktywnych ćwiczeń re-
habilitacyjnych, których celem jest przy-
wrócenie osobie z niepełnosprawnością 
maksymalnej, możliwej sprawności rucho-
wej.

Dwa nowe aparaty do wykonywania EKG 
- Aparat EKG, inaczej elektrokardiograf, to 
urządzenie pozwalające na wykrywanie za-
burzeń pracy serca. Badanie EKG monito-
ruje skurcze serca. Każdy skurcz związany 
jest z emisją prądu czynnościowego serca

Bilirubinometr - czyli bezinwazyjny mier-
nik żółtaczki pozwala na bezpieczny i 
bezbolesny pomiar bilirubiny przez skó-
rę. To najlepszy sposób na pomiar bili-
rubiny u noworodka, a co za tym idzie, 
jak najszybsze wykrycie żółtaczki u no-
worodka.

Aparat do masażu limfatycznego, po-
prawiający ogólną kondycję organizmu 
poprzez pobudzenie krążenia krwi oraz 
przepływu limfy.

Przychodnia pod koniec roku zakupiła sprzęty najnowszej
generacji z myślą o swoich pacjentach. 



8 gazetagazeta
OGRODZIENIECKA

ZASZCZEP SIĘ DLA BEZPIECZEŃSTWA TWOJEGO  I RODZINY

1,5m

Beata Stypa-Rus
Marzena Kowalczyk

Dorota Słodek

SENIORZY
Malowanie mandali

Wigilijne spotkania

Uczestnicy zajęć z Klubu SENIOR+ 
poznali kolejną technikę plastyczną, 
która pomaga w skupieniu uwagi i 
koncentracji. Jest to technika malo-
wania mandali,  rozwijając wyobraź-
nię, koordynację wzrokowo-ruchową, 
a przede wszystkim pomaga się wy-
ciszyć i zrelaksować. Jest stosowana 
zarówno w pracy z dziećmi, jak i do-
rosłymi.

W Dziennych Domach Senior + w 
Ogrodzieńcu i Mokrusie oraz Klubie 
Senior+ odbyły się spotkania wigilijne 
z udziałem władz gminy Ogrodzie-
niec. Były życzenia, tradycyjne po-
trawy wigilijne, śpiewanie kolęd oraz 
modlitwa.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogro-
dzieńcu zorganizował Wigilię dla 
uczestników  Dziennego Domu Se-
nior+ w Ogrodzieńcu, Dziennego 
Domu Senior+ w Mokrusie oraz Klubu 
Senior+ w Ogrodzieńcu.
Wigilia w Klubie była jednocześnie 
spotkaniem międzypokoleniowym z 
uwagi na uczestnictwo dzieci ze Świe-
tlicy Środowiskowej. Podczas spotkań 
nie zabrakło tradycyjnego łamania się 
opłatkiem, pysznych wigilijnych po-
traw wspólnego śpiewania kolęd przy 
akompaniamencie Andrzeja Kaima, 
instruktora śpiewu Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Kultury i Sportu w Ogro-
dzieńcu. Wychowankowie Świetlicy 
Środowiskowej przygotowali  występ 
dla seniorów. W tym dniu dzieci otrzy-
mały również paczki w ramach akcji 
Wiśnia Dzieciom.
Życzenia gościom składali: Burmistrz 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anna 
Pilarczyk, Przewodnicząca Rady Miej-
skiej w Ogrodzieńcu Małgorzata Ja-
noska, Sekretarz Miasta i Gminy Maria 
Milejska a także Dyrektor OPS Dorota 
Słodek.
Słowo Boże wygłosił w DDS+ w Mo-
krusie proboszcz parafii Giebło ks. 
Krzysztof Knap natomiast w DDS+ w 
Ogrodzieńcu i Klubie Senior+ pro-
boszcz parafii w Ogrodzieńcu ks. Ja-
cek Furtak. W spotkaniu uczestniczyli 
również Radni Gminy Ogrodzieniec 
oraz pracownicy  Ośrodka Pomocy 
Społecznej.
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KULTURA Konwersja cyfrowa domów kultury 
CZAS START...

Dofinansowania
dla naszych Orkiestr!

W dniach 7-8 stycznia dla pra-
cowników i osób współpra-
cujących z naszą instytucją  
odbyło się szkolenie pn. ,,Pro-
jektowanie oferty kulturowej 
on-line” w ramach programu 
„Konwersja Cyfrowa Domów 
Kultury”. Dziękujemy pani 
trener Annie Łukawskiej-A-
damczyk za poświęcony czas 
i cenne wskazówki. 

Jak już informowaliśmy w ubiegłym 
roku M-GOKiS w Ogrodzieńcu zna-
lazł się w zaszczytnym gronie 200 
domów kultury z całej Polski, które 
otrzymały dofinansowanie w pro-
jekcie Konwersja Cyfrowa Domów 
Kultury. Tytuł realizowanego pro-
jektu grantowego brzmi ,,Innowa-
cyjna metamorfoza kultury – anima-
cja i edukacja kulturalna w Gminie 
Ogrodzieniec”. Wartość dofinanso-
wania to 162 tys. zł. Działania nie 
wymagają zaangażowania wkładu 

własnego. Dom Kultury w Ogrodzieńcu już wkrótce przystąpi do zakupu 
m.in. zestawu do projekcji prezentacji, zestawu do mappingu, pakietów 
szkoleniowych dla pracowników, komputera, drukarki, aparatu, oprogra-
mowania, licencji, systemów graficznych, pętli indukcyjnej. Instytucja przy-
stosuje również strony internetowe do potrzeb osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności. 
Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury jest współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfro-

wa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe 
kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.2 „Inno-
wacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. 
Celem projektu jest wyposażenie samorządowych 
instytucji kultury w kompetencje i umiejętności nie-
zbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie 
edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społecz-
ności lokalnej oraz doposażenie w sprzęt niezbędny 
do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych 
w formie cyfrowej lub online.

Rozstrzygnięto wyniki naboru w programie FUN-
DUSZ PATRIOTYCZNY – „Niepodległość po pol-
sku”. Oferta złożona przez Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu na realizację 
zadania pn. ,,Ogrodzienieckie Orkiestry Dęte na 
start- nowa siła, nowe wyzwania. Patriotyczne wy-
darzenia w nowej odsłonie” otrzymała pozytywną 
ocenę oraz dofinansowanie w wysokości 40 tys. 
zł. Realizacja zadania nie wymaga zaangażowania 
wkładu własnego. Środki zostaną przeznaczone 
na zakup wyposażenia niezbędnego dla orkiestr.
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Joanna Piwowarczyk

KULTURA

KULTURA

Jarmark Bożonarodzeniowy
Niedziela pełna wrażeń na placu Piłsudskiego - najpiękniejsze świąteczne ozdoby, oryginalne prezenty dla najbliż-
szych, swojskie wyroby, żywa szopka i niezapomniana atmosfera dzięki naszym lokalnym artystom, którzy uatrakcyj-
nili ten dzień: Malwinki, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ogrodzieniec, Schola z Pilicy, Emilia Witek, Zespół z Bzowa, 
Andrzej Kaim z MGOKiS w Ogrodzieńcu. Ubraliśmy również choinkę w ramach akcji pod patronatem Burmistrza 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anny Pilarczyk.
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Marta Bejgier-Karcz

KULTURA

Zajęcia tańca

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi w połowie 
stycznia br. ruszyły zajęcia z tańca nowoczesnego organizowa-
ne przez MGOKiS. Zajęcia prowadzi pani Ewelina Węglarczyk 
nauczyciel klas I-III Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” 
w Podzamczu, z zamiłowania choreograf i pasjonatka nowocze-
snych stylów tańca. Już podczas pierwszego spotkania pani Ewe-
lina stworzyła krótki układ, który finalnie mogli zobaczyć rodzice. 
Zajęcia stałe ruszają już 2 lutego w dwóch grupach wiekowych. 
Zajęcia z tańca nowoczesnego będą połączeniem różnych sty-
lów tanecznych takich jak: hip-hop, jazz, funky jazz, disco dance, 
dancehall, breakdance czy popping. Jak podkreśla Pani Eweli-
na będą to zajęcia „mega” intensywne, angażujące każdą część 
ciała poprzedzone odpowiednią do każdego układu rozgrzew-
ką. Zajęcia te mają przede wszystkim przynieść radość naszym 
dzieciakom, pozwolić odkryć pokłady energii, o których nie miały 

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk 

składa serdeczne podziękowania za organizację
Jarmarku Bożonarodzeniowego 2021

Pracownikom Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Ogrodzieńcu, 

Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Ogrodzieńcu, 
Zamek Sp. z o.o,  Strażakom OSP Ogrodzieniec, 

OSP Kiełkowice i OSP Mokrus. 
Wystawcom, którzy chętnie przyjechali

i zaprezentowali swoje wyroby, występującym artystom 
 Zespołowi MALWINKI ze Szkoły Podstawowej z  Giebła, 

Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Ogrodzieniec, 
Emilii Witek,  Zespołowi BZOWIANIE z Bzowa, 
Scholi z Pilicy oraz wszystkim mieszkańcom 

z Gminy Ogrodzieniec, którzy w dniu 19 grudnia 2021r. 
zechcieli odwiedzić Plac Piłsudskiego w Ogrodzieńcu.

Zostań Członkiem 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

w Ogrodzieńcu!

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
i Sportu w Ogrodzieńcu wraz  

ze szkołami z Gminy Ogrodzieniec 
zapraszają uczniów do wstąpienia w 

szeregi Orkiestry Dętej w Ogrodzieńcu. 

Zajęcia są bezpłatne. Spotkania człon-
ków orkiestry odbywają się w Domu 
Kultury w Ogrodzieńcu w czwartki: 
16.00-20.00 i w soboty: 9.00-12.00. 
Muzyk w zespole nie ma czasu na 

nudę, zaś okazji do występów  
publicznych, w tym wyjazdowych,  

z pewnością nie zabraknie.  
Z nami przeżyjesz niezwykłą przygodę, 
rozwiniesz swoją pasję, zdobędziesz 
przyjaciół i poznasz ciekawe miejsca!
Minimalny wiek kandydata 10 lat. 
O przyjęciu młodszych kandydatów 

decydują instruktorzy. Szczegółowe in-
formacje udzielane są pod nr telefonu: 

32 67 32 044

pojęcia, rozwinąć pasje, poznać nowoczesne style i co naj-
ważniejsze wyjść sprzed laptopów, iphonów czy tabletów. 
Panująca od 2 lat pandemia niekorzystnie wpływa na każ-
dego z nas, a zwłaszcza na dzieci. Dlatego każda forma ak-
tywności fizycznej jest niewątpliwie ważna, a w połączeniu 
ze świetną zabawą, muzyką i spotkaniem z rówieśnikami jest 
najlepszą opcją.  

Taniec nowoczesny jest niezwykle widowiskowy  
i coraz bardziej popularny. Niesamowite pokazy 
grup tanecznych możemy oglądać na turniejach ta-
necznych, podczas talent show w telewizji, czy tele-
dyskach znanych wykonawców. 
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Joanna Piwowarczyk

KULTURA
Orkiestra w świątecznej odsłonie

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia Młodzieżowa Orkiestra Dęta zaprezentowała się w świątecznej odsłonie 
podczas mszy świętej w Kościele Parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu. 
Nabożeństwo celebrował ks. proboszcz Jacek Furtak, po błogosławieństwie Burmistrz Miasta i Gminy Anna Pilar-
czyk złożyła parafianom życzenia z okazji świąt i zbliżającego się nowego roku.

W Kiełkowicach w dniu 6 stycznia 
zorganizowany został Orszak Trzech 
Króli z udziałem mieszkańców i władz 
samorządowych. W orszaku pro-
wadzonym przez Orkiestrę Dętą z 
Giebła szli kolędnicy z gwiazdami i 
chorągwiami, Maryja z Dzieciątkiem i 
święty Józef oraz trzej królowie z da-
rami.
W role postaci orszaku wcielili się 
mieszkańcy i przedstawiciele władz 
samorządowych oraz zaproszeni go-
ście. Tradycyjnie orszak miał bardzo 
bogatą oprawę w rekwizyty, m.in. 
gwiazdy, korony,  sztandary i śpiew-
niki. Przed kaplicą uczestników wy-
darzenia przywitał ksiądz proboszcz 
Krzysztof Knap, który zaprosił wszyst-
kich do udziału we mszy świętej. Po 
nabożeństwie odbyła się część arty-
styczna z udziałem Malwinek i Zespo-
łu Old Boys, działającego przy MGO-
KiS w Ogrodzieńcu. 
W organizację wydarzenia zaanga-
żowali się: Radna Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu Elżbieta Stanek, Sołtys 
Kiełkowic Leszek Brzozowski wraz z 
Radą Sołecką oraz Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Ogro-
dzieńcu. Nad bezpieczeństwem w 
czasie przemarszu czuwali druhowie 
OSP Kiełkowice oraz funkcjonariusze 
Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu.

Orszak Trzech Króli
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Serdeczne podziękowania dla uczestników 
Orszaku Trzech Króli w Kiełkowicach oraz osób 
zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia  

i podtrzymywanie tak pięknej tradycji: 
Elżbiety Stanek – radnej Rady Miejskiej  

w Ogrodzieńcu, Leszka Brzozowskiego- sołtysa 
Kiełkowic i Rady Sołeckiej, jednostki OSP Kiełkowice, 

Trzech Króli, Świętej Rodziny,Orkiestry Dętej  
w Gieble, Urszuli i Zbigniewa Janoskom, Zespołu 
Malwinki wraz z opiekunami, zespołu Old Boys  

oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Ogrodzieńcu.

Szczególne podziękowania dla  księdza Proboszcza 
Parafii Giebło Krzysztofa Knapa za przyjęcie Orszaku  
i odprawienie uroczystej mszy świętej oraz wszystkim 

uczestnikom Orszaku. 

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk
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Z ŻYCIA GMINY Z ŻYCIA GMINYChoinki w całej gminie
W każdej miejscowości naszej gminy rozbłysły bożonarodzeniowe drzewka, ozdobione przez mieszkańców. 
Był to symbol zbliżających się świąt oraz integracji społecznej.

Podzamcze

Ryczów Kolonia

Ogrodzieniec, Bloki

Ryczów

Śrubarnia

Fugasówka

Giebło

Żelazko

Gulzów

Kiełkowice

Mokrus

JózefówCementownia

Giebło Kolonia

Markowizna
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Z ŻYCIA GMINY Słodkie bombki

 W trakcie warsztatów mali kucharze 
mogli spróbować swoich sił jako de-
koratorzy ciasteczek, przygotowanych 
wcześniej przez pracowników wyżej 
wspomnianych placówek. Kolorowy 
lukier i ogromne ilości cukrowych po-
sypek w połączeniu z kreatywnością 
dzieci przyczyniły się do powstania 
przepięknych i niezwykle smacznych 
ciasteczek bożonarodzeniowych, któ-
re po zakończeniu warsztatów dzie-
ci zabrały do swoich domów, aby je 
zjeść, lub też udekorować nimi swoje 
choinki. Miłą niespodzianką dla dzie-
ci były też dodatkowe atrakcje, takie 
jak malowanie twarzy wykonane przez 
instruktora plastyki MGOKiS – Martę 
Lipka, oraz ozdabianie papierowych 
wzorów ozdób choinkowych, przygo-
towanych przez pracowników biblio-
teki. Całe wydarzenie miało magiczny 
i ciepły nastrój, a dzieci dodatkowo 
otrzymały w prezencie od MGOKiS 
w Ogrodzieńcu fartuszki i czapki ku-
charskie, które - mamy taką nadzieję – 
zachęcą je do kolejnych „podbojów” 
kulinarnych.

Tuż przed świętami,  dzięki wspólnej pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Spor-
tu w Ogrodzieńcu oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu, zostały 
przeprowadzone nieodpłatne warsztaty kulinarne dla dzieci pn.: „Dekorowanie słod-
kich bombek”.
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PRZEDSZKOLE
Aneta Filosek Życzenia od przedszkolaków

Dzień Babci i Dziadka jest już na stałe wpisany 
w kalendarz uroczystości przedszkolnych. Dni po-
przedzające to ważne święto obfitowały w liczne 
próby oraz pracę nad prezentami dla dziadków. 
W tym roku niestety przez panującą pandemię 
nie mogliśmy obchodzić Dnia Babci i Dziadka 
tak, jak nakazuje przedszkolna tradycja. Jednak 

święto jest zbyt ważne, by je całkiem pominąć. 
Przedszkolaki przygotowały krótkie prezentacje w 
formie filmików, w których złożyły życzenia swo-
im Babciom i Dziadkom i zaprezentowały wiersze, 
piosenki oraz tańce. My również wszystkim Bab-
ciom i Dziadkom życzymy dużo zdrowia, radości i 
pociechy z wnucząt.
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ŻŁOBEK Jurajskie Maluszki

Matylda  córka Anny i Macieja zam. w Podzamczu

Jurajskie Maluszki wkroczyły w nowy rok z pełną energią i zaangażowaniem. Każdy dzień 
przynosi coś nowego – nowe zabawy i zajęcia pełne wrażeń: moja kartka, moja fantazja, ukła-
danie na dużą skalę, żłobkowe urodzinki, dekorujemy i zjadamy. A niedawny świąteczny czas 
Maluszki także spędziły w sposób ciekawy i nietuzinkowy. Były zabawy pod choinką, pieczenie 
pierniczków, mała wigilia, łamanie się opłatkiem i prezenty...

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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EDUKACJA
GIEBŁO Uroczystości szkolne

 Akcja charytatywna 

Konkurs 
Przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Gieble bardzo chętnie wzięły 
udział w konkursie plastycznym „Świąteczne czary-mary, czyli bożo-
narodzeniowa ozdoba”. Konkurs cieszył się dużym powodzeniem. 
Wybór najlepszych prac był bardzo trudny, ponieważ wszystkie prace 
były wyjątkowe i niepowtarzalne. Jury wyłoniło następujących zwy-
cięzców:
kategoria „Świąteczne czary-mary, czyli bożonarodzeniowa ozdoba 
na choinkę”:
1 miejsce - Lena Nowak, Natalia Sygiet
2 miejsce - Oliwier Furgacz, Lena Szlachta
3 miejsce - Julia Wójcik, Dominik Furgacz
kategoria „Świąteczne czary-mary, czyli stroik bożonarodzeniowy”:
1 miejsce - Lena Kurczek
2 miejsce - Szymon Zając
3 miejsce - Katarzyna Janosik
Prace Leny Nowak i Natalii Sygiet zostały wysłane  do Przedszko-
la Miejskiego nr 23 w Łodzi, gdzie odbył się kolejny etap konkursu 
„Świąteczne czary-mary, czyli bożonarodzeniowa ozdoba”. Miło nam 
poinformować, że Natalia Sygiet zajęła III miejsce w tym  ogólno-
polskim konkursie. Serdecznie gratulujemy. Czekamy na dyplom i 
nagrody od organizatora.

Monika Latacz
Izabela Nicia
Alicja Lubach

Małgorzata Smyrgała
Longina Pacia

Z okazji  świąt Bożego Narodzenia w Szkole Pod-
stawowej w Gieble odbyło się uroczyste „Zapalenie 
choinki” oraz spotkanie opłatkowe. W uroczystości 
uczestniczyły dzieci, nauczyciele, Pani Dyrektor oraz 
zaproszony gość - ksiądz Krzysztof Knap. Z tej okazji 
uczniowie przygotowali program artystyczny. Słucha-
jąc kolęd, łamaliśmy się opłatkiem i cieszyliśmy się 
tym szczególnym dniem. 

 Od wielu lat uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Gieble biorą udział w akcji fundacji działającej 
na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych 
„POMÓŻ I TY”. Podobnie było w tym roku szkol-
nym. Akcja polegała na sprzedaży pomocy na-
ukowych – „cegiełek”. Minimalna cena cegiełki 
to 2zł. Zebrana kwota 271,70 zł została wpłacona 
na konto fundacji i pomoże 10-letniemu Kacpro-
wi Pawłowskiemu.
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EDUKACJA
RYCZÓW

Iwona Możdżeń

Bożena Mikulska

Ekologicznie znaczy mądrze!

Projekt „Poznaj Polskę” zrealizowany!

W ubiegłym roku Szkoła Podstawowa w Ryczowie wzięła udział 
w konkursie „Piątka dla natury” organizowanym przez firmę 
VelvetCare dotyczącym stworzenia ekoprojektu dotyczącego 
wybranego zagadnienia. My zdecydowaliśmy się na temat do-
tyczący oszczędzania wody i napisaliśmy projekt pt.:„Wspieram 
planetę – nie marnuję wody”. Nasz pomysł został doceniony 
i otrzymaliśmy jeden z pięciu grantów w wysokości 10 tysięcy 
złoty na realizację zadań. W tym roku nadeszła pora na jego 
realizację.
Stworzyliśmy projekt, którego celem jest ukazanie uczniom za-
grożeń wynikających z niewłaściwego wykorzystania zasobów 
wodnych i możliwości ich oszczędzania, dzięki odzyskiwaniu 
wody deszczowej i właściwemu jej wykorzystaniu. Głównym 
zadaniem uczniów będzie stworzenie projektu odzyskiwania 
wody deszczowej z terenu naszej szkoły i jej wykorzystania do 
nawadniania ogródków wodnych. Najlepszy projekt zostanie 
zrealizowany z otrzymanej nagrody. Zanim to jednak nastąpi w 
szkole realizowane są działania edukacyjne. W związku z tym na  
wspólnym spotkaniu w ramach „Dnia wody w szkole” uczniowie 
zostali zapoznani z celami projektu, zasadami konkursu, a klasy 
4 i 5 zaśpiewały przygotowaną „Piosenkę o zdrowej wodzie”. 
Klasa 8 przygotowała prezentację multimedialną o „Znaczeniu 
wody dla życia na Ziemi”, z którą na godzinach wychowawczych 
zapoznają się uczniowie pozostałych klas. W szkole została też 
zorganizowana wystawa tematyczna, na której możemy znaleźć 
informacje o zasobach wodnych na Ziemi i w Polsce wzbogaco-
na o prace plastyczne uczniów klas I – III.

Koniec roku to czas  podsumowań i wspomnień...
W szkole oprócz obowiązkowych  zajęć dydaktycznych jest także czas na wspól-
ne wycieczki, wyjazdy do kina i na spektakle teatralne. Dzieci z klas I-III były na 
wycieczce w Koszęcinie i w Tarnowskich Górach. Wyjazd ten zrealizowano w ra-
mach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki – „Poznaj Polskę”. Zgodnie 
z jego założeniami szkoła mogła wystąpić o dofinansowanie wycieczki na terenie 
Polski, gdyż głównymi celami działań było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego 
poprzez umożliwienie uczniom poznania Polski, jej środowiska  przyrodniczego, 
tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.  W ramach złożo-
nego wniosku szkoła otrzymała dofinansowanie w postaci 80 % kosztów wycieczki 
z MEN, dzięki temu koszt wyjazdu był znacznie niższy. 
Zgodnie z założeniami przedsięwzięcia uczniowie odwiedzili dwa miejsca wska-
zane przez Ministra na liście punktów edukacyjnych. W Koszęcinie uczestnicy wy-
cieczki zwiedzili pałac, który jest siedzibą Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Podczas 
warsztatów tanecznych dzieci uczyły się tańczyć polkę. Miały także okazję poznać 
inne polskie tańce narodowe i regionalne. Dużą  atrakcją dla uczniów była wysta-
wa pięknych strojów, w których artyści z zespołu występują na scenie. Odbyła się 
również sesja zdjęciowa w niecodziennych nakryciach głowy.
Kolejnym punktem wycieczki była Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Gó-
rach. Uczniowie zjechali górniczą windą na głębokość ok .40 m.- to dopiero było 
przeżycie !!! Na dole wędrowali za przewodnikiem  przez labirynt podziemnych 
korytarzy, po dawnej kopalni kruszców srebra, cynku i ołowiu. Surowe warunki 
panujące w podziemiach pozwoliły poczuć klimat dawnej górniczej pracy. Ten nie-
codzienny spacer z pewnością na długo zapamiętają, a szczególnie spotkanie ze 
Skarbnikiem.
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Iga Skrzypiciel

Świąteczny happening

W wigilię Wigilii uczniowie klasy VIII a i przedstawiciele samo-
rządu uczniowskiego, spotkali się, by podzielić się swoją ra-
dością i złożyć wszystkim życzenia. Pełne serdeczności i ciepła 
słowa: „Spełnienia najskrytszych marzeń”, „Zdrowia i miłości 
na każdy nowy dzień 2022 roku”, zapisane na magicznych, 
bo wykonanych samodzielnie przez uczniów klas I - VIII kart-
kach świątecznych, trafiły do mieszkańców naszego miastecz-
ka - znajomych i nieznajomych, zdziwionych i zaskoczonych, 
zapracowanych i zabieganych! Dziękujemy wszystkim, dzięki 
którym mogliśmy zorganizować to wydarzenie.
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Postscriptum
Pomysł uczniów wydawał się nam dość ekstrawagancki 
i nie do końca wierzyłyśmy w jego realizację. Niestety, 
przywykłyśmy patrzeć na świat przede wszystkim przez 
pryzmat niepewności, często zapominamy o spontanicz-
ności i beztrosce, ale młodzi ludzie nie zgadzają się z tą 
naszą pesymistyczną zachowawczością. Zresztą nie tylko 
oni! Gdy wyszłyśmy z uczniami na ten przedświąteczny 
spacer, spotkałyśmy ludzi, którzy zawstydzili nas swo-

ją radością życia, entuzjazmem, akceptacją i niezwykłą 
życzliwością. Mimo przejmującego zimna, nietypowości i 
egzotyczności całej sytuacji, obdarzyli nas serdecznością, 
chwilą miłej rozmowy i życzeniami, których szczerość na 
długo zostanie w naszych sercach. Za tę magiczną lekcję 
otwartości, sympatii i wiary, że wszystko będzie dobrze, 
w imieniu uczniów i swoim - bardzo dziękujemy!

Małgorzata Michalska
Katarzyna Apel
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Z ŻYCIA GMINY BIBLIOTEKAStrażacki konkurs plastyczny

I grupa wiekowa – Przedszkole
1. Iga Janocha – Szkoła Podstawowa w Gieble 
2. Dominik Furgacz - Szkoła Podstawowa w Gieble
3. Oliwia Furgacz - Szkoła Podstawowa w Gieble
II grupa wiekowa – Szkoły Podstawowe klasy I – III
1. Agata Biała - Szkoła Podstawowa w Gieble 
2. Mikołaj Szczepara - Szkoła Podstawowa w Gieble 
3. Oliwia Seweryn - Szkoła Podstawowa w Gieble 
III grupa wiekowa – Szkoły Podstawowe klasy IV – VI
1. Oliwia Luboń - Szkoła Podstawowa w Ryczowie
2. Dominik Podworski - Szkoła Podstawowa w Gieble
3. Natalia Kajdan - Szkoła Podstawowa w Ryczowie 
IV grupa wiekowa – Szkoły Podstawowe klasy VII – VIII
1. Michał Ptaś - Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu 
2. Martyna Jaśko - Szkoła Podstawowa w Ryczowie
3. Tymon Biedak - Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu 
Nagrodzone prace zostaną przekazane na eliminacje po-
wiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego.

12 stycznia 2022r. odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Strażac-
kiego Konkursu Plastycznego w Ogrodzieńcu. Wyłoniono po trzy najlepsze 
prace w poszczególnych grupach wiekowych.
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BIBLIOTEKA Drodzy Czytelnicy!
Wychodząc naprzeciw potrzebom 
czytelników, od tego roku, Miejsko 
– Gminna Biblioteka Publiczna w 
Ogrodzieńcu będzie otwarta w wy-
brane soboty w godzinach od 8.00 
do 13.00.

Poniżej wykaz pracujących sobót:
22.01.2022 r.
05.02.2022 r.
19.02.2022 r.
05.03.2022 r.
19.03.2022 r.   
02.04.2022 r.
23.04.2022 r.
07.05.2022 r.
04.06.2022 r.
03.09.2022 r.
01.10.2022 r.
05.11.2022 r.
03.12.2022 r.

Serdecznie zapraszamy do naszej bi-
blioteki.

Darmowy dostęp do e-booków
Zachęcamy osoby zainteresowane  darmowym dostępem do e-booków na 
platformach: Legimi, EbookPoint BIBLIO oraz IBUK Libra do odbioru ko-
dów dostępu: telefonicznie pod numerem 32 6733742 lub poprzez wia-
domość prywatną na Facebooku oraz e-mail wysłany na adres biblioteki:  
wypozyczalnia@ogrodzieniec.pl.
Dostęp uzyskano w ramach zadania „Książki online dla każdego”. Zadanie fi-
nansowane w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Wo-
jewództwa Śląskiego na rok 2021.

Biblioteka poleca:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu  poleca swoim czytelni-
kom nowości książkowe, między innymi:
Autentyczną i odważną historię Michelle Obama ujętą w książce „Becoming”.
Kolejną pozycją jest powieść napisana przez laureatkę wielu nagród i wyróż-
nień Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wiolettę Piasecką „Przyjdzie 
pogoda na szczęście”- to poruszająca historia o przyjaźni i o różnych scenariu-
szach jakie napisało życie bohaterkom.
Polecamy również thriller psychologiczny „Miasteczko Pomroka’’ napisany 
przez Krzysztofa F. Łabęde. Jest to historia z dreszczykiem o rozwiązywaniu 
zagadek, śledztwie i sekretach

Joanna Piwowarczyk

ROCZNICE
Uczcili pamięć

Pod pomnikiem Powstańców Stycz-
niowych poległych w 1863 roku zło-
żono kwiaty i zapalono znicze. 
W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy 
Anny Pilarczyk przedstawiciele władz 
samorządowych: Maria Milejska - Se-
kretarz Miasta i Gminy  oraz Radny 
Rady Miejskiej Jerzy Janoska i Stefan 
Selejdak – Sołtys Fugasówki uczci-
li 159 rocznicę wybuchu Powstania 
Styczniowego. W ceremonii uczestni-
czyły przedstawicielki Śląskiego Urzę-
du Wojewódzkiego w Katowicach, 
które zapaliły znicz w imieniu Prezesa 
Rady Ministrów oraz złożyły wiązankę 
kwiatów od Wojewody Śląskiego.

W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy 
Anny Pilarczyk przedstawiciele władz 
samorządowych: Maria Milejska - Se-
kretarz Miasta i Gminy  oraz Radni 
Rady Miejskiej - Beata Pawełczyk i 
Stanisław Smętek uczcili rocznicę wy-
zwolenia Ogrodzieńca spod okupacji 
hitlerowskiej. Złożono wiązankę kwia-
tów i zapalono znicz pod pomnikiem 
poległych na cmentarzu komunalnym 
w Ogrodzieńcu. 
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Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu rozpoczął realizację kolejnej edycji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnospraw-
nej” – edycja 2022, który dofinansowany jest 
z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Na realizację Programu w 2022 roku Gmina Ogrodzieniec otrzymała:
 • wartość dofinansowania: 134 448,00 zł;
 • całkowita wartość: 134 448,00 zł.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia. Usługi asystenckie w ra-
mach Programu skierowane są do osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie gminy Ogrodzieniec posiadających orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 573.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych. Usługi asystenckie w ramach Programu są bezpłatne.
Podstawowy zakres usług Asystenta obejmuje:
 • wyjścia, powroty oraz/lub dojazdy w wybrane przez uczestnika Programu miejsca (np. dom, praca, placówki oświatowe 
i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, insty-
tucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe),
 • pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystanie z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także 
w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie 
w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi),
Co należy zrobić, aby przystąpić do Programu:
Złożyć kartę zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 wraz z aktualnym orzeczeniem o 
stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu ul. Plac Wolności 42, 
bądź drogą elektroniczną pisząc na adres: p.szulecki@ogrodzieniec.pl albo ops@ogrodzieniec.pl Przyznając usługi asystenta osobi-
stego osoby niepełnosprawnej w pierwszej kolejności uwzględnia się osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzecze-
niem równoważnym, która:
 • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
 • wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
Brany jest również pod uwagę stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu. Program „Asystent osobisty osoby niepełno-
sprawnej” ma charakter cykliczny. Informacje na temat realizacji Programu dokumenty można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Ogrodzieńcu lub pod numerem telefonu 32 67 33 526.

Opieka wytchnieniowa
Gmina Ogrodzieniec przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022” finansowanego ze środków pochodzących z 
Ministerstwa Rodziny i Polityki  Społecznej 
w ramach Funduszu Solidarnościowego. Celem Programu jest sprawowanie bezpośredniej opieki, tzw. ,,opieka wytchnieniowa”, nad 
dziećmi i osobami niepełnosprawnymi w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią, stałą i długotrwałą 
opiekę nad tymi osobami na terenie gminy Ogrodzieniec.
Na realizację Programu w roku 2022 Gmina Ogrodzieniec otrzymała:
 • wartość dofinansowania: 37 209,00 zł;
 • całkowita wartość: 37 209,00 zł.
Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych 
obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie. 
Do kogo Program jest skierowany?
Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w spra-
wowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem nie-
pełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka 
rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą 
niepełnosprawną.
Co należy zrobić, aby przystąpić do Programu:
Złożyć kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 wraz z wypełnioną kartą oceny stanu dziecka/osoby 
niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu ul. Plac Wolności 42, bądź drogą 
elektroniczną pisząc na adres: p.szulecki@ogrodzieniec.pl albo ops@ogrodzieniec.pl
Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawują-
cych bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
lub orzeczeniem równoważnym, która:
 • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
 • wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
 • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. Ośrodka szkolno – 
wychowawczego czy internatu.
Brany jest również pod uwagę stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu.
Szczegółowe informacje na temat realizacji Programu dokumenty można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu lub 
pod numerem telefonu 32 67 33 526.
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Pomoc żywnościowa
Od 1 stycznia 2022r. obowiązują 
nowe, wyższe kryteria dochodowe 
uprawniające do pomocy żywnościo-
wej w ramach POPŻ

- 1 707,20 zł w przypadku osoby sa-
motnie gospodarującej, czyli dochód 
nieprzekraczający 220% kryterium do-
chodowego uprawniającego do ko-
rzystania z pomocy społecznej (tj. 776 
zł);

- 1320 zł w przypadku osoby w ro-
dzinie, czyli dochód nieprzekracza-
jący 220% kryterium dochodowego 
uprawniającego do korzystania z po-
mocy społecznej (tj. 600 zł)

Aby otrzymać pomoc żywnościową 
należy zgłosić się do  Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Ogrodzieńcu  w 
celu wydania skierowania i zakwalifi-
kowania do odbioru żywności.

Osoby potrzebujące otrzymują arty-
kuły: warzywne i owocowe, skrobio-
we, mleczne, mięsne, a także cukier i 
olej. Osoby potrzebujące mogą tak-
że skorzystać z bezpłatnych szkoleń 
lub warsztatów dotyczących m.in. 
przygotowywania posiłków, dietetyki 
oraz zdrowego odżywiania, sprawne-
go zarządzania budżetem domowym, 
zapobiegania marnowaniu żywności w 
celu zwiększenia samodzielności i włą-
czenia społecznego.

DODATEK OSŁONOWY
Dodatek osłonowy zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domo-
wemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł netto 
w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł netto na osobę w gospodar-
stwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
 Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu 
że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,           
 Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód 
nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę, 
 Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że 
dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę, 
 Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy zało-
żeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę. 

Wniosek
Aby otrzymać dodatek osłonowy wniosek należy złożyć w okresie od stycznia 
do 31 października 2022 roku. 
Osoby, które złożą wniosek do końca stycznia br. otrzymają dodatek w dwóch 
równych ratach tj. do 31 marca i do 2 grudnia. W przypadku osób, które złożą 
wniosek po 31 stycznia br.  wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 
grudnia 2022 r.
Przyznanie dodatku osłonowego następuje poprzez wydanie informacji. Infor-
macjao przyznaniu dodatku osłonowego zostaje wysłana na wskazany we wnio-
sku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał 
adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego infor-
mację należy odebrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu. Nieode-
branie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty 
tego dodatku

Niezbędnych informacji udzielają pracownicy OPS w Ogrodzieńcu.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

RE
KL

AM
A

tel. 32 672 37 12
Zawiercie

ul. Paderewskiego 112 a

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

PZERiI informuje
Związek Emerytów Rencistów 

i Inwalidów Koło 
w Ogrodzieńcu 

pełni dyżur we wtorki 
od godz. 10.00 do 11.00 

w sali lustrzanej Domu Kultury, 
Plac Wolności 24 

(wejście od strony alejek).
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GMINNE KRAJOBRAZY

CIEKAWOSTKI

W zasobach Narodowego 
Archiwum Cyfrowego można 
znaleźć wiele ciekawych zdjęć 
okolic naszej gminy. Najwię-
cej archiwalnych fotografii 
poświęconych jest widokowi 
Zamku Ogrodzienieckiego 
oraz okolic. Narodowe Ar-
chiwum Cyfrowe gromadzi, 
opracowuje oraz konserwuje 
fotografie, nagrania dźwięko-

Edmund Bednarz

we oraz filmy, które wchodzą 
w skład państwowego zaso-
bu archiwalnego. W zasobie 
archiwum znajduje się po-
nad 15 milionów zdjęć od lat 
czterdziestych XIX wieku aż 
po czasy współczesne. Część 
materiałów archiwalnych 
zgromadzonych w NAC zo-
stała zdigitalizowana i jest do-
stępna w Internecie. Oto kilka 
zdjęć Zamku Ogrodzieniec-
kiego w Podzamczu i okolic w 
latach 1928-33.

Prezentujemy zdjęcia p. Wacława Stanka, mieszkańca Ogro-
dzieńca, który lubi fotografię. W wolnych chwilach uwiecz-
nia niezwykłe krajobrazy. Tu zima 2009/10 w naszej gminie.
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ROZMOWY GAZETY

Marian Józef Witczak. zam. w Ogro-
dzieńcu przy ul. Szkolnej 9A.
 
Urodzony drugiego lutego 1944 roku w 
Józefowie. Na ówczesne czasy to taka 
mała wioska w gminie Ogrodzieniec, bez 
prądu, bez wody w kranie, z polną, piasz-
czystą drogą  gdzie po deszczu robiło 
się błoto i kałuże. Dopiero w latach 60-
tych zaczęła powoli wkraczać cywilizacja. 
Obecnie Józefów to jedna z ulic Ogro-
dzieńca z drogą asfaltową biegnącą wśród 
lasów i stawów z ładnymi, nowoczesnymi 
zabudowaniami. Teraz to już miasto, ale 
młodzieńcze lata miały pewien wpływ na 
dalsze, nawet dorosłe życie, bo uczyły sa-
modzielności i skromności. Dwa kilometry 
do przystanku autobusowego w „Cemen-
towni”, cztery na skróty przez las nad łą-
kami, do szkoły podstawowej. Latem w 
większości na bosaka, gdzie przed samym 
Ogrodzieńcem myło się stopy w strumy-
ku i zakładało buty. Sądzę, że niewielu już 
pamięta, odkryte, niezabetonowane wte-
dy źródła Św. Jana Nepomucena i stru-
myk źródlanej wody płynący wzdłuż ulicy 
Wodnej, potem pod istniejącym do dzisiaj 
mostem, ale następnie przez łąkę gdzie 
pasły się stada gęsi a dzisiaj to przecież 
sportowy „Orlik”.  Dalej koło później wy-
budowanych bloków zmierzał na zachód 
leśnym rowem istniejącym do dziś, tyle że 
suchym, dochodząc do mostka na „Mni-
chu”, gdzie o północy straszyły wiedź-
my i diabły, aż dopływał do józefowskich 
stawów. Zimą nie miał kto przedeptać 
ścieżki więc chodziło się do Cementow-
ni, a potem jakąś powojenną ciężarówką 
z plandeką na pace do szkoły. Asfalty to 
dopiero późniejsze zdobycze techniki, 
które zastępowały powoli wapienne „ko-
cie łby” po przejechaniu których wzbijały 
się tumany kurzu. Szkoła Podstawowa im. 
S. Żeromskiego, tyle że tylko jeden stary, 
odznaczający się jeszcze budynek. Klasa 
jeden do cztery to właśnie tam rozpoczy-
nałem edukację. Potem w Cementowni 
otwarto szkołę jeden do pięciu, więc do 
piątej klasy tam było bliżej. Ale nie było 
klasy szóstej, więc z powrotem do Ogro-
dzieńca. Takie to były czasy, powstawały 
nowe szkoły, więc siódmą klasę mogłem 
już ukończyć w Cementowni. 

Niezapomniany kierownik szkoły (dopiero 
potem byli dyrektorzy), wspaniały Broni-
sław Dusza, pierwszy oznajmił matce, że 
powinienem iść w kierunku plastycznym. 
Moja mama, Irena z Lubasińskich, prosta 
kobiecina, bez większego wykształcenia, 
miała jednak trochę artystycznych zdolno-
ści. Przez długie lata stary dom ozdabiał 

duży koń, namalowany węglem czy smołą 
na ceglanym murze. Moje dziecięce nie-
pohamowane  szczęście było wtedy gdy 
udało mi się narysować podobnego konia 
na papierze, a co ciągle się nie udawało. 
Zauważyłem, że koń po prostu ma szyję. 
Mój ojciec Piotr prosty ale zacny człowiek, 
chwalił się w pracy moimi rysunkami i gdy-
by żył moje życie przybrałoby zapewne 
inny obrót. Niestety, kiedy miałem jede-
naście lat ojciec uległ śmiertelnemu wy-
padkowi w pracy. Matka ciągle chorowita 
na serce, nie pracowała, zresztą nie było 
jak. Było nas trzech, starszy brat miał nie 
całe szesnaście lat a młodszy prawie sześć. 
Najbliższa średnia szkoła plastyczna była 
w Częstochowie, ale bez internatu. Co-
dzienny dojazd był niemożliwy ze względu 
na zamieszkanie, na stancję absolutnie nie 
było stać. Pozostało Technikum Hutnicze 
w Zawierciu. Dokąd nie było dużego śnie-
gu, to nieco ponad pół godziny na pieszo 
zajmowała droga na skróty przez las i tak 
zwane „Suche Łąki”. W domu się nie prze-
lewało, utrzymywaliśmy się tylko z renty po 
ojcu. Po maturze kontynuowałem naukę w 
częstochowskim Studium Nauczycielskim. 
Pierwsza praca zawodowa to ogromna 
tysiąclatka wiodąca na cały powiat mysz-
kowski. Młody fizyk się sprawdził, kierow-
nictwo było zachwycone. Wspaniałe grono 
nauczycielskie, wspaniała praca, tylko kasa 
niewystarczająca na utrzymanie rodziny i 
odmowa zgody na studia techniczne. Po 
niemałych perypetiach zmieniam pracę. 
Najpierw była to Cementownia „Wiek”, 
gdzie taką zgodę na studia dostałem. 
Zmieniłem pracę po raz drugi. To „Mo-
stostal” Zabrze i wielkie krajowe budowy, 
potem „Instal” Kraków”, zagraniczny kon-
trakt do Mauretanii i ponad rok spędzony 
na Saharze. Potem Egipt i kilka miesięcy 
w Delcie Nilu, Następnie to była Libia, 
rozruch, eksploatacja i szkolenie Arabów 
w Tripolitanii.  Potem znowu Egipt i nowo-
czesna cementownia  w Kairze. 
Po pięćdziesiątce bywałem już tylko w 

Europie ze swoją małą prywatną firmą bu-
dowlaną „Budgips”. Jako podwykonawca 
w ogromnych firmach prowadziłem robo-
ty prawie we wszystkich dużych miastach 
w Polsce, oraz w Niemczech, Czechach i 
Białorusi. 
To może aż za dużo o pracy zawodowej, 
ale poniekąd miała ona wpływ na ujaw-
nienie zakamuflowanych dotąd chęci i 
pragnień z młodości. To Afryka gdzie z 
tęsknoty malowało się portrety bliskich, 
albo pisało się wiersze o „Samotnym No-
madzie”, o „Nocy w Port Etienne”, albo o 
niezwykłych „Grudniowych Świętach”. 
„Zakątek” to retrospekcja, książka którą 
zapragnąłem napisać jeszcze w Afryce, 
ale dopiero na emeryturze znalazłem na 
to czas. To oparte na faktach wspomnie-
nia osobistych przeżyć, przechowywanych 
przez lata w najgłębszym zakątku człowie-
ka - jak gdyby w duszy. Ale nie tylko. Inspi-
racją do odtworzenia niektórych faktów, 
stał się inny i już bardziej zmaterializowany 
Zakątek Świata w Afryce. Mój styl pisania 
zawiera kilka przeplatających się ze sobą 
wątków. Są przerywane jako niedokończo-
ne, by potem do nich wrócić. Afryka jest 
oczywiście, ale jest też poezja, jest miłość 
pierwsza i nie tylko, są kobiety, przyjaciół-
ki, przemieniane w sympatie i kochanki. 
Jest radość i smutek, tak jak w życiu. A 
wiersze, to tak jak malarstwo, jeśli nie po-
trafi się z tego żyć, to musi poczekać na 
odpowiedni moment. Takim momentem 
przeważnie pozostaje „szufladka”. 
Ale tak naprawdę to moją niezrealizowaną 
pasją jest muzyka. Jako samouk zdecydo-
wanie oddałbym duszę diabłu za dobre 
granie na akordeonie. Zdaję sobie spra-
wę, że nie wszystko w życiu udaje się mieć, 
ale chcieć przecież nikt nie zabrania.
Wywiad biograficzny dotyczący mojej 
osoby, przeprowadzony przez tak miłą i 
wspaniałą osobę jaką jest Pani Marta L. 
sprawił mi dużo radości i satysfakcji.

Rozmawiała Marta Lipka
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Przedsiębiorstwo Komunalne
Ogrodzieniec Sp. z o.o.

Na stronie www.pkogrodzieniec.pl istniej aplikacja, która 
umożliwia wygenerowanie indywidualnego harmonogra-

mu po wpisaniu miejscowości, ulicy i numeru domu.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

PSZOK

Szczegółowa oferta na www.pkogrodzieniec.pl

czynny w następujące dni: 
w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 8.00 do 11.00, 
w każdą środę w godzinach od 8.00 do 16.00, 
w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Równocześnie przypominamy, iż zgodnie z regulaminem PSZOK 
przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK 
po okazaniu przez mieszkańca potwierdzenia złożenia deklaracji, 
potwierdzenia dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub innego dokumentu potwierdzającego adres za-
mieszkania na terenie gminy Ogrodzieniec.

Akcja zima
Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Spółka z o.o. uprzej-
mie informuje, iż odpowiada za prawidłowe utrzymanie dróg 
gminnych w okresie zimowym.
Jednocześnie przypominamy, że za utrzymanie czystości odpo-
wiedzialny jest nie tylko zarządca drogi. Ustawodawca obowiązki 
w tym zakresie przypisał także WŁAŚCICIELOM NIERUCHOMO-
ŚCI, m.in. odśnieżanie chodników to obowiązek wynikający z usta-
wy z dnia 13 września 1996 r. – o utrzymaniu porządku w gminach 
(Dz.U. 2021. poz.888.1648). Właściciel nieruchomości jest odpo-
wiedzialny za odśnieżanie chodnika, jeżeli chodnik jest położony 
wzdłuż jego nieruchomości.

W sprawie dróg gminnych prosimy o kontakt:
w godz. 6.00 do 14.00 pod nr telefonu 32 67 32 081,  

pozostałe godziny 733 777 235.

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

tel. 32 67 32 081 
Zgłaszanie wodomierza

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

Mailowo: w.turlej@ogrodzieniec.pl
Kasa czynna

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

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

Finał konkursu „Pij wodę z kranu”

Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec zorgani-
zowało konkurs plastyczny pn. „Pij wodę z kranu” pod 
patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 
Do uczestnictwa w konkursie zostali zaproszeni ucznio-
wie szkół podstawowych z klas IV-VIII. Cele konkursu to: 
zwrócenie uwagi na rolę i znaczenie wody w życiu czło-

Joanna Piwowarczyk
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wieka oraz w środowisku naturalnym, 
propagowanie wiedzy ekologicznej i 
kształtowanie proekologicznych po-
staw wśród dzieci, propagowanie w 
społeczności lokalnej świadomości, że 
picie wody z kranu jest zdrowe a jed-
nocześnie proekologiczne.
Na konkurs wpłynęło 30 prac, spośród 
których jury w składzie: Maria Milejska 
- sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec, Magdalena Sitek - zastępca bur-
mistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, 

Grzegorz Wałek – prezes Przedsię-
biorstwa Komunalnego Ogrodzieniec, 
Marta Lipka - instruktor plastyki MGO-
KiS w Ogrodzieńcu wybrało zwycięzcę 
oraz przyznało wyróżnienia. Autorem 
zwycięskiej pracy został Tymoteusz 
Biedak. Wszystkie prace charaktery-
zowały się ogromną świadomością 
twórców na temat ekologicznego 
oraz zdrowotnego podejścia do zuży-
cia wody. Jednocześnie każda z prac 
wyróżniała się odrębną estetyką oraz 

podejściem artystycznym do główne-
go przekazu czyli zdrowotnych właści-
wości wody z kranu.
Jednakże praca zwycięzcy ewidentnie 
wyróżniała się ponad inne swoją doj-
rzałością, głębokim przemyśleniem 
tematu oraz zrozumieniem praw, któ-
rymi rządzi się świat profesjonalnej 
reklamy. 
Wszyscy uczestnicy konkursu zostali 
nagrodzeni. Gratulujemy i zapraszamy 
do udziału w kolejnych konkursach.



30 gazetagazeta
OGRODZIENIECKA

ZASZCZEP SIĘ DLA BEZPIECZEŃSTWA TWOJEGO  I RODZINY

1,5m

KULTURA ZWIĄZEK GMIN JURAJSKICH
Kawiarenka Podróżnka

Noworoczne wizyty w UTW

W czwartek 20 stycznia 2022 roku 
odbyło się kolejne, trzydzieste dru-
gie już spotkanie w Kawiarence Po-
dróżnika ogrodzienieckiego UTW. 
Tym razem o Bieszczadach opowia-
dał Marek Trzepla. Pod przewodnic-
twem prelegenta zebrani przeszli po 
bezdrożach dzikszej części powiatu 
bieszczadzkiego. Ilustrujące opo-
wieść fotografie ukazały świat zapo-
mnianych miejscowości, po których 
została tylko nazwa na mapie i ruiny. 
Miejsca ludzkiego bytowania zajęła 
dzika przyroda.

13 stycznia 2022r odbyło się spo-
tkanie Słuchaczy UTW z włodarza-
mi Gminy Ogrodzieniec. Życzenia 
wraz z drobnymi upominkami w 
Nowym Roku otrzymali Studen-
ci  od Burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec Anny Pilarczyk oraz 
Sekretarza i Starosty UTW Ogro-
dzieniec Marii Milejskiej. Spotkał 
się z Nami również Ksiądz Dziekan 
Jacek  Furtak -  proboszcz  Parafii 
Ogrodzieniec. Temat  wizyty był 
związany z XVI Zgromadzeniem 
Ogólnym Synodu Biskupów „Ku 
Kościołowi synodalnemu: komu-
nia, uczestnictwo, misja” . Dysku-
sję poprzedziła krótka prelekcja o 
historii synodów i ich znaczeniu dla 
chrześcijan. Prelekcję przedstawił 
pochodzący z Warszawy Pan Seba-

stian Kopeć który obecnie mieszka 
w Podzamczu i jest przewodnikiem  
turystycznym. Po zapoznaniu się z 
szerokim zakresem tematów zwią-
zanych z: współodpowiedzialno-
ścią za parafię, wsłuchiwaniem się 
w problemy ludzi wykluczonych , 
ubogich bądź znajdujących się na 
marginesie społecznym zapropo-
nowano konieczność powołania 
Rady Parafialnej oraz prowadzenie 
strony internetowej parafii.
Dodatkowo zasugerowano Księdzu 
Dziekanowi,  że nie należy ustawać 
w podejmowaniu prób uaktywnia-
nia  wiernych w ich czynnym uczest-
nictwu w mszach i liturgiach.

Maria Cebula 
Wicestarosta UTW w Ogrodzieńcu

 Wykłady UTW
 27.01.2022 r. – „Aktor jest w każdym 
z nas – wprowadzenie w świat teatru” 
prowadzący Marcin Lieber 
 
17.02.2022 r. – „Ogrody, które kocha-
ją motyle” prowadzący mgr Agniesz-
ka Szyszka / Ogród Botaniczny w Mi-
kołowie 

  24.03.2022 r. – „Późna dojrzałość 
czy starość? Możliwości intelektualne 
osób starszych - obalanie stereoty-
pów?” prowadzący dr Radosław Mo-
lenda

Konkurs fotograficzny
UTW Akademii WSB ogłosiło Konkurs 
Fotograficzny 
dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Pod linkiem szczegóły oraz 
regulamin. https://wsb.edu.pl/.../uni-
wers.../konkurs-fotograficzny-2022
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Robert Nieroda, Rafał Rębisz

ZWIĄZEK GMIN JURAJSKICH
30 lat Związku Gmin Jurajskich

Tak długo trwa współpraca sa-
morządów położonych na Jurze 
Krakowsko-Częstochowskiej 
w ramach Związku Gmin Juraj-
skich. Ta niezwykła historia roz-
poczęła się 17 grudnia 1991 roku 
w Złotym Potoku w gminie Ja-
nów. Wówczas 15 samorządów 
zdecydowało się na współpra-
cę w ramach nowo powstałego 
dobrowolnego stowarzyszenia. 
Po 30 latach Związek zrzesza 
33 jurajskie gminy. 10 grudnia w 
Tomaszowicach w gminie Wielka 
Wieś odbyło się podsumowanie 
działalności ZGJ połączone z 
uroczystą galą. 
Uroczystość 30-lecia Związku Gmin 
Jurajskich otworzył Adam Markowski 
– Prezes Zarządu ZGJ oraz pomysło-
dawca powołania tego stowarzysze-
nia. W swoim wystąpieniu podkreślił, 
że dzięki dobrej współpracy samorzą-
dów w ramach Związku Jura stała się 
ważnym regionem turystycznym na 
mapie Polski. Zwrócił uwagę, że mimo 
całkowitej dobrowolności uczestnic-
twa w ZGJ zrzesza ono aż 33 gminy.
Rangę wydarzenia podkreśliła obec-
ność przedstawicieli rządu oraz urzę-
dów marszałkowskich województwa 
małopolskiego i śląskiego. Andrzej 
Gut-Mostowy Sekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Sportu i Turystyki zaznaczył, 
że ZGJ doskonale wykorzystał natu-
ralne piękno Jury w promocji tego re-
gionu. Stwierdził, że Wyżyna Krakow-
sko-Częstochowska odgrywa ważną 
rolę w propagowaniu aktywnego wy-
poczynku. Andrzej Gut-Mostowy wrę-
czył również odznaki honorowe „Za 
zasługi dla Turystyki” przyznane przez 
Ministra Sportu i Turystyki. Wśród 
wyróżnionych znaleźli się Katarzyna 
Gądek, Klemens Podlejski, Bogusław 
Król, Włodzimierz Tutaj oraz Adam 
Markowski.
Iwona Gibas - Wicemarszałek Woje-
wództwa Małopolskiego stwierdzi-
ła, że efektem współpracy gmin w 
ramach ZGJ jest ciągły rozwój Jury. 
Podkreśliła, że Związek jest strategicz-
nym partnerem województwa mało-
polskiego w promocji tego regionu. 

Pani Marszałek wręczyła Związkowi 
Gmin Jurajskich Złotą Odznakę Polo-
nia Minor przyznaną przez Samorząd 
Województwa Małopolskiego. 
Wojciech Kałuża – Wicemarszałek 
Województwa Śląskiego stwierdził, 
że Związek łączy Jurę nie tylko pod 
względem geograficznym, ale również 
w kwestii propagowania idei aktywne-
go spędzania czasu oraz promowania 
naturalnego piękna tego wyjątkowe-
go regionu. 
Odznaczenie Honoris Gratia przyzna-
ne przez Prezydenta Miasta Krakowa 
otrzymał Robert Nieroda – Dyrektor 
Biura Związku Gmin Jurajskich. Przyj-
mując to odznaczenie podziękował za 
możliwość pracy przez 26 lat na rzecz 

promocji Jury Krakowsko-Często-
chowskiej. 
Podczas uroczystej Gali wszystkie gmi-
ny – członkowie ZGJ zostały wyróżnione 
pamiątkowymi statuetkami w formie juraj-
skich drzewek wyrastających z wapiennej 
skały. Są one symbolem wielowątkowej 
współpracy samorządów w ramach Związ-
ku opartej na wspólnym fundamencie, 
którym jest Jura Krakowsko-Częstochow-
ska. Wyróżnione zostały również podmio-
ty współpracujące z ZGJ w ramach pro-
mocji tego wyjątkowego regionu. 
Tytułem Honorowego Członka Związku 
Gmin Jurajskich nagrodzono wybitego 
rzeźbiarza pochodzącego z Jury – Jerze-
go Kędziorę, twórcy tzw. rzeźb balansują-
cych.
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CZAS POEZJI

Jarmarki – notatka prasowa
Wyobraźnią bez skazy, jak światło dnia,
obnoszę się wielkim pragnieniem ujrzenia
dawnych jarmarków na uroczym wzgórzu Miasteczka.
Wczesnym świtem jechali z różnych stron. 
Słychać krzyki woźniców. Wozy obładowane
skarbami żmudnej pracy ludzkich rąk.
Osie kół skrzypią na wyboistych drogach.
Przychodzą jak wszystko urządzone zgodnie z tradycją.
Na uboczu zwiewne grzywy różnej maści koni,
ich zgięte karki nad obrokiem albo zapachem siana.
Ruchliwe prosiaki i drób w wiklinowych klatkach
spoglądają swymi dobrotliwymi oczami. 
Trudno oddalić się od tej stajenki na murawie.
Tu wszystkie zwierzęta i ptaki złączone z ludźmi,
dopóki zgodnie z rytuałem nie zostaną sprzedane 
z długim dobijaniem targu. 
Z boku wory z mąką, kaszami , śruta i bóg wie
jeszcze z czym obejmują część przestrzeni. 
Przy drodze kosze jaj, każde ze słońcem w białej otoczce w środku. 
Stosiki białych serów z odbitym wzorem lnianego płótna. 
Moje ulubione obwarzanki wśród bogatych złóż pieczywa.
Zajadam, patrząc na spłoszone wrzawą wiewiórki
skaczące z gałęzi na gałąź i wzbijające się w niebo ptaki.  

Szanowni Państwo – cierpliwości.
Zaraz kończę. 
Po przerwie z powodu  lockdownu tegoroczny 
Jarmark bożonarodzeniowy rozkoszował się 
od rana deszczem lekkim i beztroskim. 
Fotograf utrwalał fleszem namioty straganowe
i stajenkę z zaciekawioną trzódką. 
Dzieci z radością głaskały baranki po noskach. 
Wyroby rzemiosła artystycznego same zapraszały się
na świąteczne stoły. Słodkie miody i inne specjały
cieszyły się z otwieranych ciężkich kies kupujących. 
Zespoły muzyczne uczucia przelewały na Miasteczko
i chodzących wśród straganów ludzi z parasolkami. 
Last Christmas...Merry Christmas…. Jingle Bells…
O jakże sączyło się szczęście wyższe nad piękność i sukces.

Grudzień 2021
Alicja Kmita- Żak

PRZEPIS MIESIĄCA
Marta Lipka

Piernik to ciasto na każdą okazję. Niestety większość pierni-
ków trzeba „nastawić” jak zakwas znacznie wcześniej. Kto z 
nas ma na to czas? Mało kto. Na całe szczęście istnieje prze-
pis na piernik, który nie dość że jest pyszny, to jeszcze błyska-
wiczny.
Składniki: (na keksówkę ok. 23 cm x 9 cm lub trochę większą)
 • 1 szklanka mleka
 • 1 szklanka cukru
 • 2 łyżki kakao
 • 125 g masła lub margaryny do pieczenia
 • 3 jajka (L)
 • 5 łyżek powideł śliwkowych
 • 2 szklanki mąki pszennej
 • 2 łyżki przyprawy do piernika
 • 1 łyżeczka cynamonu
 • 1 łyżeczka sody oczyszczonej
Polewa:
 • 2 łyżki roztopionego masła
 • 2 łyżki cukru pudru
 • 1 łyżka kakao naturalnego
 • 2-3 łyżki wrzątku
 • Wykonanie:
 • Mleko, cukier i kakao umieść w garnku i wymieszaj. Na-
stępnie dodaj masło lub margarynę i zagotuj mieszając, aby 
uzyskać jednolitą masę. Odstaw do wystudzenia.
 • Oddziel żółtka od białek. Żółtka dodaj do przestudzonej 
masy i wymieszaj trzepaczką. Dodaj powidła śliwkowe i po-
nownie wymieszaj. Wsyp sypkie składniki: mąkę, przyprawę 
do piernika, cynamon i sodę, wszystko dokładnie wymieszaj. 
Białka ubij na sztywną pianę i wmieszaj delikatnie do masy.
 • Przelej do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia i 
piecz w 170°C przez 45-60 min do suchego patyczka.
 • Gdy ciasto całkowicie wystygnie możesz je przekroić i 
posmarować powidłami śliwkowymi. 
 • Przygotuj polewę: Masło wymieszaj z cukrem pudrem i 
kakaem, powstanie bardzo gęsta masa. Następnie dodaj 2 
łyżki wrzątku i energicznie wymieszaj. Jeśli polewa będzie zbyt 
gęsta dodaj jeszcze odrobinę wrzątku. Polewę wylej na ciasto 
i wyrównaj. Udekoruj według własnego uznania. Smacznego!

Piernik „Last minute”
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Gabrysia Szczepara 
ma 9 lat, choruje na rdzeniowy zanik 
mięśni typ 1. Urodziła się zdrowa lecz 
od 4 miesiąca nagle zachorowała a 
lekarze dawali jej maksymalnie 2 lata 
życia. Jest na stałe podłączona do 
respiratora, nie potrafi samodzielnie 
siedzieć, trzymać głowy, oddychać, 
jest karmiona rurką prosto do żołąd-
ka. Pomimo choroby jest dzieckiem 
szczęśliwym i uśmiechniętym a my ro-
dzice robimy wszystko, aby miała nor-
malne dzieciństwo i życie. Gabrysia 
od 4 lat dostaje zastrzyki w kręgosłup 
podawane w szpitalu co 4 miesiące. 
Lek naprawdę pomaga, córka jest 
silniejsza, wykonuje nowe ruchy, ma 
silniejsze rączki i nóżki. Gabrysia jest 
dzieckiem sparaliżowanym, leżącym, 
więc ma obniżoną odporność dlatego 
bardzo ważna jest dla niej kondycja, o 
którą walczymy każdego dnia poprzez 
odsysanie, oklepywanie, siadanie z 
córką na kolanach, robienie różnego 
rodzaju ćwiczeń wspomagających. 
Córka jest pilną uczennicą drugiej kla-
sy szkoły podstawowej, lubi zajęcia z 
nauczycielami i spotkania z dziećmi. 
Gabrysia wymaga stałej intensywnej 
rehabilitacji, opieki medycznej oraz 
zakupu lekarstw, sprzętu specjalistycz-
nego, suplementów i odżywek. Śred-

nie koszty związane z chorobą córeczki 
wynoszą około 4-5 tys zł miesięcznie. 
To właśnie dzięki ludziom dobrego 
serca jesteśmy w stanie zapewnić cór-
ce normalne życie. Modlimy się co-
dziennie o jej zdrowie i wierzymy, że 
któregoś dnia nasza córka obudzi nas 
rano, wstanie sama z łóżka o własnych 
siłach i powie: „patrz mamo, patrz 
tato jestem już zdrowa”.
Już niedługo, zacznie się okres rozli-
czania podatku, wiemy że potrzebu-
jących jest dużo ale jeżeli nie macie 
jeszcze pomysłu komu przekazać 1% 
będziemy Wam bardzo wdzięczni za 
przekazanie go na rzecz naszej có-
reczki.
Wszystkim z góry bardzo dziękujemy 
za wsparcie, za to że pamiętacie o 
naszej walecznej Gabi, pozdrawiamy 
serdecznie i życzymy dużo zdrowia i 
wszystkiego co najlepsze w nowym 
roku. 

Rodzice Yndhira i Łukasz Szczepara 
wraz z Gabrysią i starszą córką Abril

Dane do rozliczenia podatku na rzecz 
Gabrysi Szczepara:
KRS NR 0000037904
Cel szczegółowy:
21781 Szczepara Gabriela

Ola potrzebuje 
naszego wsparcia 
Oleńka miała urodzić się zdrowa. 
Czwarta ciąża miała nas niczym nie 
zaskoczyć. Niestety stało się inaczej. 
Zaraz po urodzeniu się naszej córecz-
ki lekarze zdiagnozowali u niej zespół 
mnogich wad rozwojowych. Córeczka 
ma wrodzoną sztywność wielostawo-
wą, stopę piętowo-szpotawą, inne 
zaburzenia napięcia mięśniowego. 
Ola nie rusza rączkami i nogami. Przez 
problemy z napięciem mięśniowym 
ma wiotką krtań, dlatego jej jedynym 
posiłkiem jest mleko. Jednak najwięk-
szym problemem jest nietrzymanie 
główki. Boimy się, że jej rozwój będzie 
zwalniał coraz bardziej… 
Obecnie 7 miesięczna Ola jest pro-
wadzona przez wiele poradni i wyma-
ga ciągłej rehabilitacji. Niestety tylko 
część z tych zajęć podlega refundacji, 
a jedna godzina w ciągu tygodnia to 

zdecydowanie za mało. By zawalczyć 
o przyszłość Oli, potrzebujemy ich 
zdecydowanie więcej. 
Do tej pory staraliśmy się sami opła-
cać rehabilitację córki, jednak z każ-
dym miesiącem jest coraz trudniej. 
Jako mama poświęciłam się całkowi-
cie opiece nad Oleńką, rezygnując 
tym samym z pracy zarobkowej, po-
nieważ wymaga ona znacznie więcej 
opieki niż zdrowe dziecko. Rehabi-
litacja jest jedyną szansą, aby nasza 
córeczka mogła w przyszłości chodzić 
i prowadzić normalne życie. Dlatego 
piszemy ten apel i prosimy – pomóż 
nam zawalczyć o samodzielną przy-
szłość Oli!

Rodzice Aleksandry

Można również wesprzeć dokonując 
wpłaty na subkonto córki tytułem:
21781 Szczepara Gabriela darowizna 
na pomoc i ochronę zdrowia
Odbiorca:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą
Nr subkonta:
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Fundacja nie pobiera żadnych opłat.

Numer KRS 0000396361
Cel szczegółowy 1% 0166207 Aleksandra

https://www.siepomaga.pl/aleksandra-pyrdol
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Zamkowe szachy

Przeszło 650 lat po swej śmierci król Kazimierz Wielki 
znów stanął na czele armii. Armii wyjątkowej i jedynej 
takiej na świecie. Armii, która wyłoniła się z murów 
średniowiecznego Zamczyska Ogrodzienieckiego. 

Nierealne, kompletnie nierealne - to była pierwsza 
myśl Włodzimierza Seweryna, gdy usłyszał propozy-
cję wyrzeźbienia szachowych figur z kamieni, które 
wyciągnięto z remontowanej wieży bramnej warow-
ni w Podzamczu. Doświadczony artysta doskonale 
zdawał sobie sprawę z trudności takiego przedsię-
wzięcia. Jurajski wapień to kamień wyjątkowo nie-
stabilny i w ogóle nie nadający się do rzeźbienia. On 
po prostu rozsypuje się w trakcie obróbki - tłumaczy 
Seweryn. Mimo wszystko podjął się zadania, a prawie 
rok później niemożliwe stało się rzeczywistością. Bo 
na tym właśnie polega cała sztuka, żeby zrobić coś, co 
jest trudne do zrobienia, a nie pójść na łatwiznę - tłu-

maczy tamtą decyzję. Dla wapiennych głazów trans-
formacja w szachy były jedyną szansą na drugie ży-
cie. Setki lat temu budowniczowie warowni sięgnęli 
po nie, by wznieść mury XIV-wiecznej wieży bramnej 
– jednej z najstarszych części zamku - lecz upływają-
cy czas oraz surowy klimat zrobiły swoje. Powstające 
na przestrzeni stuleci mikrospękania sprawiły, że ka-
mienie nie mogły już dłużej pełnić dotychczasowej 
funkcji. Pokryte patyną i noszące ślady autentycznej 
średniowiecznej zaprawy kawałki murów nieuchronnie 
trafiłyby na śmietnik.

Już pierwsze dni pracy potwierdziły wszystkie naj-
gorsze przypuszczenia co do szans na wyrzeźbienie 
czegokolwiek w wapieniu. W jednym miejscu kamień 
był miękki jak kreda i można w nim było niemalże 
rzeźbić paznokciem, a tuż obok stawał się tak twardy, 
że nie dawały mu rady diamentowe frezy. Na doda-

Kod QR szachy skieruje Cię na stronę Szachów
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tek wewnątrz można było trafić na pustki, skamieliny 
i przerosty. Za ich sprawą figurki rozpadały się na ka-
wałki i to nieraz wówczas kiedy artysta był już o krok 
od ich ukończenia. To sprawiło, że początkowa eks-
cytacja zaczęła przechodzić w znużenie i zwątpienie.

- Na pięć prób zaledwie jedną figurkę udawało się zro-
bić, natomiast cztery się rozsypywały. Kiedy się rzeźbi, 
zawsze trzeba widzieć do przodu - jak podczas gry w 
szachy. Każdy ruch musi być dokładnie przemyślany. 
Tymczasem tutaj niczego nie dało się przewidzieć. 
Tu wszystkim rządził ten kamień. Czasem naprawdę 
spędzało mi to sen z powiek – wspomina Włodzimierz 
Seweryn. 
Problemem była jednak nie tylko specyfika „surow-
ca”, ale i brak odpowiednich narzędzi. Te, które Sewe-
ryn miał w swoim warsztacie nadawały się do pracy z 
drewnem, ale nie z niestabilnym kamieniem. Zgodnie 
z dewizą, że najlepszym narzędziem dla rzeźbiarza jest 
to, które sam sobie wykona, artysta kupił w budowla-
nym markecie kilka przecinaków do metalu, które na-
stępnie przeostrzył i przekuł na dłuta nadające się do 
obróbki wapiennych głazów. Zestaw uzupełniła ręczna 
szlifierka i diamentowe frezy. 
- Tylko one chwytały się tego kamienia, bo inne się 
ślizgały lub paliły. I tak w trudach i pyle powstawały 
kolejne figury. Czasami po pracy wyglądałem jakbym 
wyszedł z młyna – śmieje się rzeźbiarz. Jak dodaje 
mimo towarzyszących mu obaw ostatecznie udało mu 
się w 95 procentach zrealizować to, co sobie założył. 

- Tylko 5 procent zostało dla kamienia – mówi rzeź-
biarz. 
Figury, które wyłoniły się spod ręki i dłuta Włodzi-
mierza Seweryna nawiązują do historii zamku. Dowo-
dzący szachową armią król przypomina zatem postać 
władcy, za sprawą którego warownia ta powstała – 
Kazimierza Wielkiego. W szatach królowej uważny 
obserwator zauważy podobieństwo do stroju żony 
Kazimierza – heskiej księżniczki Adelajdy, przedsta-
wionej tak na jednym z kościelnych malowideł. Sto-
jące w narożnikach szachownicy wieże wykonane 
zostały na podobieństwo wieży bramnej warowni. 
Obok nich stoją skoczki – tutaj jako bojowe ruma-
ki z rozwianymi grzywami. Sąsiadujący z nimi gońcy 
przedstawiają rycerzy. Dzierżącymi miecze i tarcze 
zbrojnymi są także stojące w pierwszej linii piony. Co 
istotne, żadna z tych postaci nie jest w całości figurą. 
Część każdej z nich nadal stanowi oryginalny zamko-
wy kamień z zachowaną na nim patyną - „pieczątką 
wieków”, jak mówi o niej sam artysta.

Unikatowe szachy autorstwa Włodzimierza Sewe-
ryna niebawem zyskają nieśmiertelność. Pierwszy 
krok ku temu został uczyniony w Tychach. To właśnie 
tam, za sprawą firmy Oberon 3D, cały komplet wa-
piennych figur został zeskanowany w procesie tzw. 
inżynierii odwrotnej. Dzięki temu, jeśli oryginalne 
szachy zostaną sprzedane, będzie je można wiernie 
odtworzyć z drewna i następnie wystawić taką replikę 
na Zamku Ogrodzienieckim.
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#FERIEZDUCHAMI – II edycja
Od 1 do 27 lutego na Zamku Ogrodzienieckim w Po-
dzamczu startuje 2 edycja pełnych wrażeń spotkań 
z duchami oznaczona hasztagiem #feriezduchami. 
Akcję kierujemy głównie do młodych ludzi, których 
chcemy wyciągnąć z domów, zza komputerów. Pro-
ponujemy im grę terenową - dobrą zabawę, zwiedza-
nie połączone z detektywistycznym elementem, czyli 
poszukiwanie ducha.

Każdy kto chce poznać historię zamku, spotkać na 
szlaku legendarne zjawy, zdobyć cenne nagrody, a 
przy tym połączyć pasje z ciekawym sposobem na 
spędzanie wolnego czasu zachęcamy do odwiedze-
nia naszej warowni podczas ferii – zaprasza Łukasz 
Fajferek, prezes Spółki Zamek.

Podczas ferii zimowych Zamek Ogrodzieniecki w Po-
dzamczu będzie czynny od 10 do 20. Duchy będą 
pojawiać się codziennie, w różnych miejscach. Za 
każdym razem będzie to też inna pora dnia, a więc 
trzeba mieć dużo szczęścia, wykazać się spostrze-
gawczością i zmysłem detektywa, żeby wytropić 

Białą Damę, Anzelma, Czarnego Psa czy Skarbimira. 
Warunkiem udziału w zabawie jest wrzucenie na In-
stagrama zdjęcia, krótkiego filmiku, wywiadu, relacji 
z duchem w roli głównej i otagowanie go #feriezdu-
chami. 

Jest o co walczyć, bowiem dla najbardziej kreatyw-
nych uczestników czekają atrakcyjne nagrody.
Co będziemy oceniać? 
Przede wszystkim zaangażowanie, pomysł i kreatyw-
ność. Zatem otwierajcie umysły na pomysły i do dzie-
ła. 
Macie pełną dowolność na wykonanie zadania i pa-
miętajcie  #feriezduchami.  

Zeskanuj kod QR i posłuchaj legend o duchach, któ-
re będzie można spotkać na Zamku Ogrodzienieckim 
w Podzamczu

Zachęcamy do wysłuchania legend i wyłapania szcze-
gółów, które mogą okazać się cenną podpowiedzią 
w trakcie zamkowej przygody.  

Kod QR skieruje 
Cię na youtube 
gdzie znajdziesz 

legendy o Zamku
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Z KSIĘGI KONDOLENCYJNEJ

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
dla Krystyny Żak

pracownika Urzędu Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec

z powodu śmierci 

Mamy 
składa 

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk

Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Maria Milejska

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy  
w Ogrodzieńcu

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa otuchy i wsparcia
dla Anny Musialskiej

lokalnej projektant i rekonstruktor 
z powodu śmierci 

Mamy 
składa 

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk

W imieniu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Janoska

Łączymy się w bólu i składamy 
wyrazy głębokiego współczucia 

Pani Annie Musialskiej
lokalnej projektant i rekonstruktor 

z powodu śmierci 

Mamy 
Dyrektor wraz z pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 

i Sportu w Ogrodzieńcu

Wyrazy szczerego współczucia i bólu

Rodzinie oraz Bliskim z powodu śmierci 

śp. Kazimierza Barczyka 
składa 

Anna Pilarczyk
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Wyrazy szczerego współczucia 
Rodzinie oraz Bliskim

z powodu śmierci 

Wacława Kijasa 
Radnego Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu w latach 

1990-1994

składają 
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Anna Pilarczyk

W imieniu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Janoska

Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Radna Powiatu Zawierciańskiego

Maria Milejska

Wspomnienie

W dniu 23 grudnia 2021r. w wieku 69 lat zmarł Wacław 
Kijas, Radny Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu I kadencji w 
latach 1990 – 1994, mieszkaniec Podzamcza.
Był jednym z pierwszych radnych, działał bezinteresownie, 
ważny dla Niego był człowiek i identyfikował się z Gminą. 
Był gorącym patriotą Podzamcza. Na forum sesji zawsze wy-
stępował w interesach swojej lokalnej społeczności. Był lu-
bianym w swoim środowisku, zawsze myślał o mieszkańcach 
Podzamcza i ich potrzebach. 
Pasjonował się medycyną naturalną i stolarstwem. W wielu 
domach naszej gminy pozostały po Nim pamiątki w postaci 
przedmiotów z drewna, wykonanych przez Niego. 
Prywatnie był kochanym, wrażliwym, bardzo pracowitym, 
pomocnym człowiekiem, wierzył w życie i dobro. 
Wacław Kijas pozostał w miłych wspomnieniach wielu ludzi, 
m.in. pani Marii Cebula, koleżanki z ówczesnej Rady Miej-
skiej w Ogrodzieńcu.
Pogrążonej w żałobie rodzinie składamy najszczersze kondo-
lencje i wyrazy głębokiego współczucia.
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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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Twoją
REKLAMĘ
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TEL. CAŁODOBOWY 602 106 837; 32 67 32 451
OGRODZIENIEC UL. PADEREWSKIEGO 4

WIĘŹBY DACHOWEWIĘŹBY DACHOWE
TARCICATARCICA
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-PŁYTY GK, PROFILE
-FARBY
-ART. METALOWE
-ART.GOSPODARSTWA DOMOWEGO
-ART.WODNO-KANALIZACYJNE
-PIASEK, GRYS, SZLAKA, KAMIEŃ
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Obecnie w fabryce w Kluczach pracują już trzy maszyny papierni-
cze, które dostarczają surowiec dla wydziału przetwórstwa, w któ-
rym produkowane są papiery toaletowe, ręczniki papierowe i chus-
teczki. W związku z rozbudową zakładu cały czas potrzebujemy 
nowych pracowników. 
Od kandydatów oczekujemy chęci do pracy i uczenia się oraz goto-
wości do pracy w systemie zmianowym (czterobrygadowym). Mile 
widziane jest doświadczenie na produkcji w innych zakładach. Od 
samego początku zapewniamy umowę o pracę na pełen etat oraz 
atrakcyjne wynagrodzenie. Zaczynamy na stanowisku Operator 
Urządzeń Rozwłókniających. Już po 3 miesiącach taki pracownik 
może zostać II Operatorem Warstwownicy. Następnie I Operato-
rem Warstwownicy, Mielarzem a nawet Maszynistą Maszyny Pa-
pierniczej. Na każdym etapie rozwoju można liczyć na pomoc ze 
strony bardziej doświadczonych pracowników. I co ważne, każda 
zmiana stanowiska wiąże się ze zmianą stawki. Już po 3 miesiącach 
pracownik może otrzymać ok. 4800 zł brutto. Po 3 latach pracy, 
pracownicy Działu Wytwórstwa, średnio mogą liczyć na 8000 zł 
brutto (uwzględniając premie i dodatki). Firma organizuje i po-
krywa koszt uprawnień np. do obsługi suwnic czy energetycznych. 
Ponadto każdy pracownik ma prawo korzystać z bogatego pakietu 
socjalnego – „wczasy pod gruszą”, dodatkowa opieka medyczna, 
karta sportowa czy zakup produktów higienicznych w sklepiku pra-
cowniczym. 

Osoby zainteresowane rozwojem osobistym na pewno  
w Velvet CARE znajdą takie możliwości.

Adam: W kluczewskiej papierni pracuję od 2017 r. Obecnie  zaj-
muję stanowisko Zastępcy Kierownika Wydziału Wytwórstwa, ale 
zaczynałem jako stażysta. W ciągu nieco ponad trzech lat przesze-
dłem drogę od Mielarza, przez Maszynistę Maszyny Papierniczej 
– Lidera Zmiany, następnie Inżyniera Procesów Produkcyjnych aż 
do obecnego stanowiska, dzięki czemu kompleksowo poznałem 
procesy zachodzące w Dziale Wytwórstwa.

Velvet CARE gwarantuje rozwój 
i atrakcyjne 
wynagrodzenie!
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Ferie z kulturą

I tydzień 

14.02.2022r. (poniedziałek)
10.00 do11.00 zajęcia kreatywne „Lots of love” kartki walentynkowe 

(sala lustrzana MGOKiS)
11:30 do 12:30 – zajęcia plastyczne w Gieble

15.02.2022r. (wtorek)
10.00 – Spotkanie ze strażakami OSP Ogrodzieniec (sala lustrzana MGOKiS) 

od 11:30 do 12:30 – zajęcia plastyczne w Gieble

16.02.2022r. (środa)
10.00 – 11.30 - „Fun dance” zajęcia taneczne z elementami tańca mażoretkowego 

 (sala lustrzana MGOKiS)
14:00 do 15:00 – zajęcia plastyczne w MGOKiS

17.02.2022r. (czwartek)
od 10:00 do 11:00 – zajęcia plastyczne w MGOKiS

16.00 – 19.00 – zajęcia indywidualne członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
(sala narad Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu)

18.02.2022r. (piątek)
12:00 do 13:00 – zajęcia gastronomiczne w MGOKiS

19.02.2022r. (sobota)
9.00 – 12.00 – zajęcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej (sala lustrzana MGOKiS)

II tydzień 

21.02.2022r. (poniedziałek)
11:30 do 12:30 – zajęcia plastyczne w Gieble

22.02.2022r. (wtorek)
10.00 – „Jak dokarmiać ptaki zimą” - spotkanie z panią weterynarz Moniką Bogatek 

(zbiórka sala lustrzana MGOKiS) 
11:30 do 12:30 – zajęcia plastyczne w Gieble

23.02.2022r. (środa)
14:00 do 15:00 – zajęcia plastyczne w MGOKiS

24.02.2022r. (czwartek)
10:00 do 11:00 – zajęcia plastyczne w MGOKiS

16.00 – 19.00 – zajęcia indywidualne członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
(sala narad Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu)

25.02.2022r. (piątek)
12:00 do 13:00 – zajęcia gastronomiczne w MGOKiS

26.02.2022r. (sobota)
 10:00– 12.00 – zajęcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej (sala lustrzana MGOKiS)

Wszystkie zajęcia są prowadzone zgodnie z reżimem sanitarnym. 
Pamiętajcie o maseczkach! Organizator zastrzega sobie prawo do zmian  

w harmonogramie. Szczegóły na plakatach oraz stronie i fb MGOKiS

MIEJSKO GMINNY
OŚRODEK KULTURY
i SPORTU
W OGRODZIEŃCU

Walentynki `22

Brunetki, blondynki i wszystkie dziewczynki,
Pamiętajcie o tym, że dziś Walentynki
A wszyscy Panowie, bądźcie znowu młodzi,
Bo kochać się dzisiaj, nikomu nie szkodzi.

Niech się żaden z Panów, nie czuje dotknięty,
Bo mu przyjdzie z pomocą, dziś Święty Walenty,
Wioseneczek dzisiaj niech nie liczą Panie,
Gdyż najlepsze na Świecie przecież jest kochanie.

Święto Walentynek, spadło nam jak z Nieba,
Przypomina wszystkim, że się kochać trzeba.
Bo w codziennej gonitwie, i kochaniu w biegu,
Święto Zakochanych zawdzięczamy Niebu.

Nie dościgniesz czasu, nie zatrzymasz w dłoni,
Nie znajdujesz szczęścia za życia - w pogoni,
Warto przyhamować, zważyć należycie,
Marząc tylko o szczęściu, wciąż ucieka życie.

Jeśli w Walentynki uczucia obudzisz,
Przystań i rób w życiu tylko to co lubisz.
A co jest najlepsze Panowie i Panie,
Ciężka praca na co dzień, czy łatwe Kochanie?

Ogro. Styczeń 2022r. M. W.


