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W kolejnym numerze „Gazety Ogrodzienieckiej” szczegółowe podsumowanie czterech lat kadencji 
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, 

które zapewniają liczne inwestycje i ciągły rozwój gminy
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Sesja Rady Miejskiej
Joanna Piwowarczyk

RADA MIEJSKA

W dniu 27 września odbyło się XLVII po-
siedzenie Rady Miejskiej w Ogrodzień-
cu. Jednym z punktów obrad było przy-
jęcie ślubowania Radnych Młodzieżowej 
Rady Miasta i Gminy Ogrodzieniec wy-
branych na okres dwuletniej kadencji. 
Radni MRM przed złożeniem ślubowa-
nia odebrali zaświadczenia o uzyskaniu 
mandatu. Zaświadczenia wręczyła Pani 
Maria Milejska, Przewodnicząca Komisji 
Wyborczej.

W porządku obrad znalazły się następują-
ce projekty uchwał:
- uchwała w sprawie tygodniowego obo-

wiązkowego wymiaru godzin zajęć pe-
dagogów, pedagogów specjalnych, 
psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych, doradców zawodo-
wych zatrudnionych w szkołach i pla-
cówkach prowadzonych przez Gminę 
Ogrodzieniec,

- uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 
XLVIII/377/2018 Rady Miejskiej w Ogro-
dzieńcu z dnia 23 stycznia 2018 r. w 
sprawie zasad i trybu udzielania dotacji 
osobom fizycznym, które wykonały za-
dania służące ograniczeniu niskiej emisji 
na terenie Gminy Ogrodzieniec,

- uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i 
granic aglomeracji Ogrodzieniec,

- uchwała w sprawie zmiany Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Przeciwdzia-
łania Narkomanii oraz innych Uzależnień 
dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na lata 
2022-2025,

- uchwały w sprawie zbycia w drodze prze-
targowej niezabudowanej nieruchomo-
ści gruntowej oznaczonej nr ew. 2856/2, 
2859/1, 3221/4 położonej w Ogrodzień-
cu, nr ew. 425/11 położonej w Ryczowie 
- stanowiących własność Gminy Ogro-
dzieniec,

- uchwały w sprawie  wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy dzierża-
wy części nieruchomości położonej w 
Ogrodzieńcu oznaczonej nr 2976/1, po-
łożonej w Ogrodzieńcu oznaczonej nr 
3030/9, położonej w Ogrodzieńcu ozna-
czonej nr 2976/1, położonej w Mokrusie 
oznaczonej nr 131 - na czas oznaczony 
powyżej trzech lat z dotychczasowym 
dzierżawcą w trybie bezprzetargowym,

- uchwały w sprawie pokrycia części 
kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi,

- uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Ogrodzieniec na 2022r. i w spra-
wie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 
2022 -2032

- Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o 
przebiegu wykonania budżetu Gminy 
Ogrodzieniec za I półrocze 2022 rok 
wraz z informacją o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej.

Radni zapoznali się z informacją o mię-
dzynarodowej współpracy międzyszkolnej 
w ramach projektu Erasmus + oraz infor-
macją o dodatku węglowym i innych pali-
wach stałych.
W drugiej część radni zapoznali się ze 
sprawozdaniem z działalności Burmistrza 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec oraz zgłosili 
interpelacje i zapytania.

W dniu 18 października odbyło się 
XLVIII posiedzenie Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu. Jednym z punktów ob-
rad było przyjęcie ślubowania radnych 
Rady Seniorów Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec wybranych na okres dwulet-
niej kadencji. Radni przed złożeniem 
ślubowania odebrali zaświadczenia o 
uzyskaniu mandatu, które wręczyła 
Pani Magdalena Sitek, Przewodnicząca 
Komisji Wyborczej.
W porządku obrad znalazły się następują-
ce projekty uchwał:
uchwała w sprawie „Informacji o stanie re-
alizacji zadań oświatowych Gminy Ogro-
dzieniec za rok szkolny 2021/22,
uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku 
o wsparcie ze środków Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinan-
sowanie objęcia udziałów w istniejącej 
Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM 
Zagłębie Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnow-
cu,
uchwała w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Ogrodzieniec na 2022r.,
uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzie-
niec na lata 2022-32,
Radni zapoznali się z informacją na temat 
prowadzenia na terenie miasta i gminy ak-
cji „Stop dzik” oraz informacją na temat 
przeprowadzenia na terenie gminy Akcji 
Zima 2022-23.
Treść uchwał i więcej informacji na BIP Ogrodzieniec

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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Młodzi mają głos!
 
W naszej Gminie działa już Młodzieżowa Rada Miasta i Gmi-
ny! Jednym z punktów obrad Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
27 września było przyjęcie ślubowania wybranych radnych. 
Przed tym wydarzeniem młodzi radni odebrali zaświadczenia 
o uzyskaniu mandatu. Dokumenty wręczyła Sekretarz Miasta  
i Gminy, Maria Milejska, która pełniła funkcję przewodniczą-
cej Komisji Wyborczej. Młodzi radni wybrani zostali na dwu-
letnią kadencję. Przewodniczącą została Iga Skrzypiciel,   wi-
ceprzewodniczącymi: Jakub Gryz i Kacper Wnuk. Obowiązki 
sekretarza powierzono Dawidowi Jeziornemu, a rzecznikiem 
MRM została Emilia Waszkiewicz.

OKIEM BURMISTRZA
Anna Pilarczyk

Drodzy Młodzi Radni!
 
Przede wszystkim gratuluję Wam 
wyboru do Rady. Jestem pewna, 
że współpraca będzie nam ukła-
dać się dobrze i wspólnie zrobimy 
dużo dla młodych mieszkańców 
naszej Gminy. Życzę Wam, by 
był to udany początek drogi sa-
morządowej, przyszłość bowiem 
należy do Was. Być może wśród 
Was są przyszli radni Rady Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec, radni Rady 
Powiatu Zawierciańskiego albo 
burmistrzynie i burmistrzowie na-
szej Gminy. Trzymam za Was moc-
no kciuki, powodzenia!
 
Skąd pomysł, by powołać Młodzie-
żową Radę Miasta? Odpowiedź 
jest prosta. Potrzebny jest dialog z 
młodymi. Powołanie takiej rady jest 
swoistym zaproszeniem młodych 
ludzi do uczciwej, szczerej rozmo-
wy na temat ich sytuacji w naszej 
społeczności lokalnej i działań, ja-
kie może podejmować Gmina w ra-
mach możliwości prawnych, finan-
sowych i organizacyjnych na rzecz 
młodych mieszkańców. Młodzieżo-
wa Rada, zgodnie z ustawą o samo-
rządzie gminnym, ma pełnić funkcję 
konsultacyjną. Projekty decyzji, któ-
re będą dotyczyły naszych młodych 
mieszkańców będą przekazywane 
do zaopiniowania Młodzieżowej Ra-
dzie Miasta. Liczymy, że będzie to 

sprzyjać osiągnięciu naszego celu, 
jakim jest stworzenie optymalnych 
warunków do życia wszystkich 
mieszkańców Ogrodzieńca.  Ale 
za powołaniem rady kryje się jesz-
cze jeden cel: edukacyjny. Chcemy 
stworzyć warunki, by młodzi ludzie 
mogli angażować się w życie na-
szej społeczności i poznawali me-
chanizmy działania samorządu. To 
też doskonała okazja, by móc sta-
wiać swoje pierwsze kroki w samo-
rządzie. Mam nadzieję, że na tym 
fundamencie będzie budować się 
przyszłość naszej  lokalnej społecz-
ności. O działalności Młodzieżowej 
Rady Miasta, o podejmowanych 
przez nich inicjatywach, będziemy 
informować na łamach „Gazety 
Ogrodzienieckiej”.
 
 
Seniorzy wybrali swoich przed-
stawicieli
 
Rada Seniorów Miasta i Gmi-
ny Ogrodzieniec to kolejne ciało 
konsultacyjne, które reprezentuje 
konkretną grupę ogrodzieniec-
kiej społeczności. 18 października 
rozpoczęli prace radni seniorzy. 
Ślubowanie od nowo wybranych 
radnych odebrała Małgorzata Ja-
noska, przewodnicząca Rady Miej-
skiej. Radni wybrali na swojego 
przewodniczącego Stanisława  
Ormana. Wiceprzewodniczącymi 
zostali: Maria Cebula oraz Zenon 
Wójcik. Na sekretarza Rady wybra-
no Tadeusza Drążka, a na rzecznika 
prasowego Henrykę Laskowską-
-Sołtysik.

Do zadań Rady Seniorów nale-
ży m.in. rozpoznawanie potrzeb i 
oczekiwań osób 60+, informowa-
nie, animowanie i integrowanie 
środowisk senioralnych. Radni se-
niorzy wiedzą też, jak wydobywać 
oraz podtrzymać potencjał drze-
miący w osobach starszych. Kształ-
tują przestrzeń publiczną tak, aby 
głos seniorów był bardziej słyszal-
ny.
  
Wszystkim nowo wybranym rad-
nym Rady Seniorów gratuluję 
elekcji. Przed Wami wiele wy-
zwań. Wasza rola w dialogu z 
osobami 60+ jest nie do przece-
nienia. Deklaruję, że będę uważ-
nie wsłuchiwać się w Wasz głos.
 

 
Szanowni Mieszkańcy
Wysoka inflacja mocno drenuje 
nasze portfele. Mam świado-
mość, że wielu z Was z każdym 
miesiącem ma coraz większe 
problemy ze spięciem domowe-
go budżetu. Wiele gmin zmu-
szonych jest podnosić opłaty 
komunalne, w tym stawki za od-
biór odpadów, bo koszty z tym 
związane, niestety, szybko ro-
sną. Dlatego, by nie przerzucać 
podwyżek na mieszkańców, za-
proponowałam radnym przyjęcie 
uchwały, aby dopłacić 300 tys. 
złotych do systemu odbioru od-
padów. Radni poparli ten pomysł 
i dzięki podjętej uchwale utrzy-
mamy stawkę za wywóz śmieci 
na dotychczasowym poziomie.  

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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DOFINANSOWANIA Dostępny samorząd – granty

Orkiestra Dęta OSP Ryczów z Nagrodą Ministra

Gmina Ogrodzieniec otrzymała grant w wysokości 250 000, 00 zł w odpo-
wiedzi na konkurs w ramach naboru wniosków o udzielenie grantu w pro-
jekcie pt. „Dostępny samorząd – granty” prowadzonego przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.
Projekt przewiduje modernizacje toalety celem jej dostosowania dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych oraz zakup wyposażenia usprawniającego Urząd 
do funkcjonowania dla osób ze specjalnymi potrzebami.
Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Progra-
mu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 
Ogrodzieńcu Orkiestra Dęta OSP Ryczów otrzymała Nagrodę Okolicznościową przyznaną przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 15 tys. zł za całokształt działalności. Przypominamy, że 
Orkiestra w tym roku obchodzi Jubileusz 35-lecia istnienia. Gratulujemy!

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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Kolejne inwestycje w naszej gminieINWESTYCJE

Budowa Gminnego Centrum Recyklingu  
w Ogrodzieńcu – Serce Jury

Wykonano stopy fundamentowe trzech hal, ułożono ka-
nalizację deszczową, wykonano instalację hydrantową, 
ogrodzono plac budowy ogrodzeniem docelowym, wy-
konano posadzki hali 1 i 2, wykonano podwaliny hali 1 i 
3, rozpoczęto układanie nawierzchni z kostki brukowej na 
parkingach i placach manewrowych, ułożono krawężniki i 
podbudowę warstwa dolna drogi dojazdowej. Termin za-
kończenia : 28.04.2023r.
 

Wschodnia i Wiejska
Przebudowa ul. Wschodniej w miejscowości Żelazko Gmi-
na Ogrodzieniec oraz przebudowa ul. Wiejskiej w miejsco-
wości Śrubarnia Gmina Ogrodzieniec - ułożono dolną war-
stwę podbudowy ul. Wiejska, ułożono 60% dolnej warstwy 
podbudowy ul. Wschodnia, rozpoczęto układanie korytek 
ściekowych ul. Wiejska. Termin zakończenia : 10.11.2022r.
 

Przebudowa dróg: 
ul. Plac Wolności, Krótka, Nowy Świat, Orzeszkowej, 
Cmentarna, Pagórkowa, Bonerów wraz z chodnikami i par-
kingami na terenie Gminy Ogrodzieniec oraz przebudowa 
wodociągu wraz z przyłączami w rejonie ul. Edukacyjnej i 
Częstochowskiej
Termin zakończenia : 02.06 .2023r.
- ul. Orzeszkowej : zakończono prace na w/w ulicy, trwa 
montaż oznakowania i prace porządkowe
- ul. Cmentarna : zakończono wykonywanie nawierzchni 
parkingów i chodników, na ukończeniu jest układanie na-
wierzchni drogi
- ul. Pagórkowa : zakończono prace związane z układaniem 
nawierzchni. Trwają prace porządkowe
- ul. Bonerów : zerwano nawierzchnię asfaltową.
- ul. Nowy Świat : zakończono układanie wodociągu, trwa 
wycinka drzew w pasie drogowym
- ul. Plac Wolności : trwa wycinka drzew w pasie drogowym
 

Paderewskiego i Szeroka
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Pa-
derewskiego i Szerokiej w Ogrodzieńcu.
Przekazano plac budowy wykonawcy. Termin zakończenia: 
30.11.2022r.
 
Przebudowa ul. Narutowicza w Ogrodzieńcu
Przekazano plac budowy Wykonawcy. Termin zakończenia: 
31.05.2023r
 

Przebudowa ul. Folwarcznej w Gulzowie
Trwa korytowanie i układanie dolnej warstwy podbudowy 
tłuczniowej Termin zakończenia:15.11.2022r.

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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Kriokomora i masaż limfatycznySPZOZ INFORMUJE

REJESTRACJA
32 67 32 021
32 67 32 210

PUNKT SZCZEPIEŃ
503 754 217

PORADNIA PEDIATRYCZNA
32 67 32 545

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
32 67 33 731

REHABILITACJA LECZNICZA
32 64 66 062

Kontakt:

Informujemy, że od 12.09.2022r Przychodnia SP-ZOZ w Ogro-
dzieńcu zakontraktowała z Narodowym Funduszem Zdrowia za-
biegi rehabilitacyjne w zakresie:

• Kriokomora
• Masaż limfatyczny (BOA)

Serdecznie zapraszamy wszystkich pacjentów ze skierowaniem.

Zapisy pod numerem: 32 64 66 062

Terapia zimnem, nazywana inaczej krioterapią, polega na od-
działywaniu na ciało niskiej temperatury. Krioterapia może wspo-
magać leczenie wielu schorzeń i oddziaływać pozytywnie na ludzi 
zdrowych. Temperatury kriogeniczne przyczyniają się do odnowy 
biologicznej.

Zabieg odbywa się w kriokomorze, czyli w niewielkiej, podobnej 
do sauny kabinie. Temperatury w komorze głównej wahają się od 
-110°C do -160°C, w zależności od placówki oferującej zabieg. 
Wyższa temperatura panuje w przedsionku i oscyluje w granicach 
od -40°C do -60°C. Aby uzyskać w kriokomorze temperaturę sto-
sowaną przy terapii zimnem, najczęściej wykorzystuje się ciekły 
azot lub ciekłe powietrze.

Urządzenie do masażu limfatycznego - BOA jest to nowocze-
sny sprzęt wykorzystywany w celu wykonania masażu uciskowe-
go oraz masażu limfatycznego. Posiada mankiety uciskowe na 
kończyny górne, kończyny dolne, kurtkę uciskową oraz spodnie 
uciskowe. Ten innowacyjny aparat umożliwia przeprowadzenie za-
biegów masażu pneumatycznego. Posiada szerokie zastosowanie 
w:
-leczeniu obrzęków kończyn górnych np. po mastektomii
-leczeniu obrzęków kończyn dolnych
-leczeniu niewydolności limfatycznej
-profilaktyka niewydolności żylnej
-rehabilitacja po urazach i kontuzjach
-profilaktyka przeciwzakrzepowa
-pomaga likwidować uczucie zmęczonych i ciężkich nóg
przeciwwskazaniem do stosowania jest:
- zakrzepica
- posiadanie rozrusznika serca
- zapalanie naczyń i węzłów chłonnych
- zdiagnozowana padaczka

Poradnia 
Ginekologiczno-Położnicza

Uprzejmie informujemy że w SP-ZOZ Ogro-
dzieniec w Poradni Ginekologiczno-Położ-
niczej świadczeń w ramach kontraktu z NFZ 
udziela lekarz Natalia Jainta.

Terminy przyjęć

Listopad
08.11.2022r od 15:30 do 20:00
15.11.2022r. od 15:30 do 20:00
22.11.2022r. od 15:30 do 20:00

Grudzień
13.12.2022r. od 15:30 do 20:00
20.12.2022r. od 15:30 do 20:00
27.12.2022r. od 15:30 do 20:00

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt pod 
numerem: 32 67 33 731

LEKARZ OKULISTA

Lekarz Okulista Lidia Stachowicz przyjmuje:
piątek od godziny 9.30 do 11.30

Lekarz Okulista Barbara Szczygieł przyjmuje:
środa od 8.00 do 13.00

czwartek od 15.00 do 18.00
Serdecznie zapraszamy!

Zapisy w rejestracji: tel. 32 673 20 21

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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Forum sołtysów
INFORMACJE

Sołtysi z województwa śląskiego uczestniczyli 
w Forum Sołtysów w dniach 6-7 października w 
Wiśle.  Jest to impreza cykliczna organizowana 
co roku przez Departament Terenów Wiejskich 
Województwa Śląskiego. W obradach forum 
uczestniczyli przedstawiciele gminy Ogrodzie-
niec - Janusz Łypaczewski sołtys Gulzowa, Leszek 
Janus sołtys Ryczowa i Sławomir Szlachta sołtys 
Mokrusa.

Jak możemy wygrać?
Każdy, kto w dniach od 19 paź-
dziernika 2022 roku do 20 listo-
pada 2022 roku kupi dowolny 
produkt LOTTO, otrzyma wy-
druk z Kodem Promocyjnym, 
który upoważnia do oddaniu 
głosu za pośrednictwem strony 
https://gramywygrywamy.pl/

A najlepsze jest to, że głosujący 
też mogą wygrać fantastyczne 
nagrody:
25x piłka Adidas Rihla 2022 

z autografem 
Roberta Lewandowskiego

25x koszulka 4F X RL9 
z autografem 

Roberta Lewandowskiego

300x karta podarunkowa 4F 
400zł

Wygrywamy zaczyna się na 
WY, a kończy się na MY!  

To MY możemy 
spowodować, że projekt 

Zamku zwycięży.

Uwaga, konkurs!
 

Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu zakwalifikował się do 2 etapu konkursu „Sportowo 
Kulturalnie Lokalnie” realizowanego przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej. 
Walczymy o utworzenie strefy kulturalnej - m.in. kina plenerowego wraz z halą namioto-
wą i oświetleniem.

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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Piknik sąsiedzki 

Z Ogrodzieńca w kulturalną 
podróż dookoła świata

WYDARZENIA

Piknik sąsiedzki połączony z prze-
kazaniem tężni solankowej do użyt-
ku oraz otwarty dzień Domu Se-
niora na osiedlu bloków przy ulicy 
Słowackiego w Ogrodzieńcu w dniu 
26 sierpnia. 

W tym dniu plac w centrum osie-
dla zamienił się w miejsce pełne 
atrakcji przeznaczonych dla dzieci 
i dorosłych – dmuchańce, mobil-
ny plac zabaw, szachy plenerowe, 
stoiska edukacyjne, wata cukrowa i 
popcorn, muzyka i dobra zabawa. 

Każdy mógł skorzystać z prozdro-
wotnych i relaksujących właściwości 
nowo otwartej tężni solankowej. 
Dla wszystkich uczestników wyda-
rzenia przygotowane zostały pra-
żonki. Było miło, wesoło i kolorowo 
– pogoda i mieszkańcy dopisali!

Tym razem zabraliśmy Was w niecodzienną 
edukacyjną podróż do kilku krajów w Azji w 
celu poznania kultury i obyczajów Dalekie-
go Wschodu. Zawitaliśmy m.in. do Złote-
go Miasta w Chinach, gdzie podziwialiśmy 
„terakotową armię”. Odwiedziliśmy Wielki 
Mur Chiński, z Mandarynem usiedliśmy do 
chińskiego stołu, by „napić się herbaty”. 
Wizytę w Chinach zakończyliśmy rozgryw-
ką w „chińczyka”. W Japonii przywitał nas 
samuraj w towarzystwie kota szczęścia. To 
z nimi poznaliśmy m.in. tradycje samurajów 
oraz sztukę walki kendo.
Każdy miał okazję wziąć do ręki katanę, czyli 
legendarny miecz samurajów, a pod czuj-
nym okiem instruktora i przy użyciu bokke-
na, nauczyć się podstawowych cięć mieczem 
i rzutem nożami shuriken do tarczy. Podróż 
po dalekiej i środkowej Azji zakończyliśmy 
w Indiach – gdzie przebrani w tradycyjny 
strój prosto z Boolywood, mogliśmy zasiąść 
przy stole pod namiotem przed Tai Mahal. A 
chwila zadumy w tym „sanktuarium” umoż-
liwiła poznać  kulturę, obyczaje i historię in-
nych religii wyznawanym w dalekiej Azji.
 
Zadanie realizowane przez MGOKiS w 
Ogrodzieńcu w ramach programu Edukacja 
Kulturalna 2022, dofinansowanego ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury.

Nowo powstała tężnia solankowa jest 
ogólnodostępna dla wszystkich miesz-
kańców naszej gminy w okresie od 15 
kwietnia do 15 listopada. Zachęcamy 
do korzystania z jej leczniczego dzia-
łania i jednocześnie bardzo prosimy, 
aby nie nabierać wody ze zbiornika do 
butelek i wiaderek, nie moczyć rąk w 
zbiorniku, itp. Dzięki temu wszyscy bę-
dziemy mogli cieszyć się leczniczą mocą 
solanki znacznie dłużej.

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
wystawa grzybów, na której znalazło się 
ponad 200 gatunków grzybów, wystę-
pujących nie tylko w Polsce, ale rów-
nież na Węgrzech i Słowacji (jadalnych i 
ich odpowiedników trujących, grzybów 
rzadkich i będących pod ochroną ga-
tunkową). Dla zainteresowanych osób 
organizatorzy przygotowali prelekcje 
i pogadanki z grzyboznawcami: panią 
Krystyną Głuszczyk-Nowak, organiza-
torem wystawy edukacyjnej i panem 
Justynem Kołkiem. Były konkursy z na-
grodami, rękodzieło, tematyczne ma-
lowanie twarzy oraz stoiska regionalne 
i edukacyjne, m.in. stoisko leśników 
oraz  Maraton Grzybiarza. Na scenie 
odbywały się występy artystyczne - wy-
stąpiła m.in. Angela Wawrzyk- Koszyc-
ka oraz Zespół ECHO, który w biesiad-
nym nastroju piosenką „Przyjeżdżaj na 
grzybobranie” zaprosił wszystkich do 
odwiedzenia Ogrodzieńca i okolic bo-
gatych w grzyby.

Organizatorem wydarzenia był Gmina 
Ogrodzieniec, Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu przy współ-

pracy z Zarządem Oddziału Miejsko-Gmin-
nego Związku OSP w Ogrodzieńcu i Przed-
siębiorstwa Komunalnego Ogrodzieniec.

Jurajski Festiwal GrzybówWYDARZENIA
W ostatnią niedzielę sierpnia na Krępie po raz pierwszy w naszej gminie odbył Jurajski Festiwal Grzybów. 
Honorowym patronatem wydarzenie objął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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TVP w OgrodzieńcuWYDARZENIA Reportaż w cyklu: 
Alarm! Z pasjąW naszej gminie gościliśmy ekipę telewizyj-

ną TVP, która przygotowała program zwią-
zany z grzybobraniem. W reportażu udział 
wzięli mieszkańcy naszej gminy wraz z  Bur-
mistrzem Anną Pilarczyk. Jakie potrawy z 
grzybami lubimy najbardziej? Jakie są zasa-
dy zbierania grzybów w lesie? Ile jest gatun-
ków grzybów? Które okazy można zbierać? 
O tym mogliśmy się dowiedzieć, oglądając 
program „Alarm” TVP1 wyemitowany w dniu 
24 września o godz. 20:10.
Nasze panie z Zespołu Folklorystycznego 
„Wrzos” z Ryczowa Kolonii zaprezentowały 
sposoby przyrządzania marynat z grzybów, 
m.in. marynowanych kurek. Burmistrz Ogro-
dzieńca, Anna Pilarczyk zaprezentowała 
przepis na placki ziemniaczane z sosem kur-
kowo-śmietanowym.
Telewizyjna ekipa odwiedziła także wydarze-
nie „Jurajski festiwal grzybów”, który odby-
wał się na Krępie.  
Grzybobranie to hobby narodowe - tak na-
prawdę jest to fantastyczne wstać rano, 
pojechać do lasu i szukać pięknych okazów 
grzybów – mówi Krystyna Głuszczyk-Nowak, 
grzyboznawca, organizator wystaw eduka-
cyjnych.
Ogrodzienieckie lasy bogate są w różnego 
rodzaje grzybów – występują tu m.in. praw-
dziwki, podgrzybki, koźlarze, maślaki,  kurki, 
rydze i wiele innych smacznych gatunków 
grzybów. To gatunki jadalne, jednak w lasach 
spotkać można także te trujące, których zbie-
rać nie należy.
Wszystkie grzyby śmiertelnie trujące są ła-
godne w smaku, przyjemne w zapachu, 
przysmak zwierząt leśnych dziko żyjących 
roślinożernych i nie da się ich wygotować – 
przestrzega grzyboznawca Justyn Kołek.
Ważne! Wybierając się do lasu, pamiętajmy, 
aby zabrać naładowany telefon. Posługujmy 
się mapą, aby się nie zgubić.

Placki:
ziemniaki 1 kg, 1 cebula, 1 jajko, 3 łyżki mąki pszennej, sól, 
przyprawy do smaku
Farsz:
Kurki 500 g, 300 ml śmietanki 36% , cebula, sól, pieprz bia-
ły do smaku
Ścieramy ziemniaki, cebulę, dodajemy do nich jajko, mąkę 
oraz przyprawy wg uznania. Rozgrzewamy olej na patelni i 
smażymy placki.
Przygotowujemy kurki:
Kurki (szczególnie te przyniesione z lasu) dokładnie czyści-
my i myjemy. Przy kurkach bardzo ważne jest, żeby nie mia-
ły goryczki musimy je sparzyć wrzątkiem.
Na rondel wykładamy masło, na nie pokrojoną cebulkę i 
kurki. Smażymy dość długo, dodajemy biały pieprz, który 
powoduje zupełnie inny smak tej potrawy niż czarny.
Na koniec dodajemy śmietanę i doprawiamy solą, tak żeby 
nam smakowało.

Placki ziemniaczane w sosie kurkowym  
wg przepisu Pani Burmistrz Anny Pilarczyk

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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Piknik Wielopokoleniowy w Gieble-Kolonii

W ostatnią sobotę sierpnia mieszkańcy Giebła-Kolonii pikniko-
wo zakończyli wakacje. Przy altanie, w sąsiedztwie bukowego 
lasu, pojawiły liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych: dmucha-
ny zamek, mobilny plac zabaw, plenerowe szachy, stragany 
z zabawkami. Można było skosztować wielu słodkości, waty 
cukrowej, popcornu, potraw przygotowanych przez miesz-
kańców.
Podsumowaniem dnia była zabawa taneczna na trawie, która przy-
wołała sentymentalne wspomnienia zabaw organizowanych w 
przeszłości w Bukowcu. Kto był, wie o czym mowa. 
Dodatkową atrakcją był widok na baloniadę organizowaną w Po-
dzamczu, a także samochód strażacki jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Gieble. Druhowie włączyli się w grillowanie oraz ser-
wowanie potraw.
Zorganizowanie wydarzenia było możliwe dzięki zaangażowaniu 
wielu osób oraz instytucji: Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
Anna Pilarczyk, Sołtys Edward Grzebieluch, Rada Sołecka Giebło-
-Kolonia, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzień-
cu, Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o., Lokalna 
Grupa Działania „Perła Jury”

Iwona Rajca

1 września. Pamiętamy!WYDARZENIA

Uczciliśmy 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Delegacje skła-
dające się z przedstawicieli władz samorządowych oraz szkół Gminy 
Ogrodzieniec złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikami pole-
głych w czasie II wojny światowej w Lasku, na Cmentarzu Komunal-
nym w Ogrodzieńcu, pod pomnikiem Poległych Członków Ruchu 
Oporu w Kiełkowicach i pod pomnikiem Poległych w czasie Pacyfika-
cji w Ryczowie.

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec



12 gazetagazeta
OGRODZIENIECKA

1 stycznia 2023 - 50 lat 
ODZYSKANIA PRAW MIEJSKICH - OGRODZIENIEC 1973 - 2023

50
LAT

Narodowe CzytanieWYDARZENIA

W sobotę, 3 września, w sali lustrzanej Domu Kultury 
w Ogrodzieńcu odbyło się spotkanie podsumowujące 
udział mieszkańców w 11. edycji Narodowego Czytania 
– akcji, która popularyzuje najwybitniejsze dzieła pol-
skiej literatury. Lekturą tegorocznej edycji Narodowego 
Czytania  były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza 
- zbiór utworów, których wydanie uważa się za początek 
polskiego romantyzm. W pierwszej części spotkania wy-
słuchaliśmy wykładu i obejrzeliśmy prezentację zatytu-
łowaną „Rok 1822”, którą przygotowała i przedstawiła 
pani Anna Lipka, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej. Następnie obejrzeliśmy inscenizację „Kró-
lestwo Ballady” na motywach prozy Jadwigi Chamiec. 
W roli Adama Mickiewicza, zafascynowanego urokiem 
Świtezi, zobaczyliśmy pana Krystiana Dudę. Jakub Gryz 
wcielił się w postać Michała Wereszczaki, właściciela 
Tuhanowicz i brata Maryli, którą wykreowała pani Mar-
tyna Duda. Pani Martyna Sawicka-Selejdak odegrała 
rolę Julii, przyjaciółki Maryli, a ksiądz Robert Tomasik 
podbił serca widowni kreacją Starego Jędrzeja, sługi i 
przyjaciela domu Wereszczaków. W roli narratora opo-
wieści wystąpiła pani Katarzyna Romańska-Bujak, która 
po mistrzowsku oprowadziła widzów po tuhanowickim 
dworze - „królestwie ballady”. Kostimy przygotowane 
przez panią Annę Musialską dopełniły całości i nadały 
inscenizacji niezwykły charakter. Punktem kulminacyj-
nym spotkania była prezentacja filmu „Czytamy bal-
lady”.   Balladę „Świteź” czytali: Małgorzata Janoska, 
Grażyna Gołuchowska, Maria Cebula, Zenobia Bednarz, 
Czesław Czarnojańczyk, Edward Grzebieluch, Elżbieta 
Stanek, Burmistrz Anna Pilarczyk, Sekretarz Maria Mi-
lejska, Henryka Laskowska-Sołtysik, Zenon Wójcik, Zbi-
gniew Fabiańczyk, Ilona Guzik, Bożena Bednarz, Wanda 
Bednarz, Beata Pawełczyk, Karolina Matuszewska, Iwo-
na Znamirowska. Spotkanie zakończono wręczeniem pa-
miątkowych statuetek i symbolicznych upominków dla 
wszystkich uczestników wydarzenia.

Dziękujemy serdecznie nauczycielom Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Ogrodzieńcu: Małgorzacie Michalskiej, Iwo-
nie Znamirowskiej, Dorocie Piwowarskiej - za współpra-
cę przy realizacji projektu.

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKO-GMINNY 
OŚRODEK KULTURY I SPORTU W OGRODZIEŃCU 

Narodowym Czytaniem Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Ogrodzieńcu rozpoczął realizację 
projektu „Ballady i romanse wca-
le nie muszą być nudne”. Jest to 
cykl różnorodnych działań poświę-
conych dziełu Adama Mickiewicza. 
Program dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Fun-
duszu Promocji Kultury.

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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Zarząd Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” i Komendy Chorągwi
Śląskiej Związku Harcerstwa Polskiego odznaczył Burmistrza Annę Pilarczyk 
złotą odznaką za zasługi na rzecz Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” i Komendy Chorągwi 
Śląskiej Związku Harcerstwa Polskiego odznaczył Sekretarza Miasta i Gminy 
Marię Milejską srebrną odznaką za zasługi na rzecz Stowarzyszenia.

Rocznica akcji ZAMONIT XIII Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskie-
go „Czuwaj”, Harcerzy i Kadry Instruktor-
skiej Chorągwi ZHP z okazji 60 rocznicy Har-
cerskiej Akcji ZAMONIT w dniu 3 września.

Joanna Piwowarczyk

Pierwsza część Zlotu, którego organizatorem było Sto-
warzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” oraz Gmina 
Ogrodzieniec i Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowi-
cach odbyła się na Zamku Ogrodzienieckim w Podzam-
czu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Gminy 
Ogrodzieniec - Maria Milejska, Sekretarz Miasta i Gmi-
ny oraz Zbigniew Fabiańczyk, Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej.

Maria Milejska - Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
powitała uczestników zlotu i podziękowała za działal-
ność harcerzy na rzecz mieszkańców naszej gminy.
Podczas wydarzenia dokonano odsłonięcia nowej tabli-
cy, upamiętniającej akcję medyczną Zamonitu przepro-
wadzoną wśród mieszkańców na terenie Jury Krakow-
sko-Częstochowskiej.

Organizatorzy odznaczyli osoby zasłużone dla harcer-
stwa. Decyzją Komendantki Chorągwi Śląskiej ZHP zło-
tą odznakę za zasługi dla Chorągwi Śląskiej przyznano 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec Annie Pilar-
czyk, a srebrną odznakę za zasługi dla Chorągwi Śląskiej 
przyznano Sekretarzowi Miasta i Gminy Marii Milejskiej.
Druga części Zlotu odbyła się na Krępie, gdzie harce-
rze zgromadzeni przy ognisku śpiewali i wspominali 
dawne czasy z obozów i swojej działalności. Odczytano 
także listy druhów, którzy nie mogli uczestniczyć w te-
gorocznym zlocie. Uczestników wydarzenia pożegnała 
pani Sekretarz Maria Milejska, która podziękowała har-
cerzom i organizatorom za zaangażowanie i udział w 
wydarzeniu oraz zaprosiła wszystkich do odwiedzania 
naszej Gminy. Uczestnicy Zlotu podziękowali władzom 
Gminy Ogrodzieniec za tak miłe przyjęcie i pomoc w 
organizacji wydarzenia oraz zapewnili, że zawsze tu z 
wielkim sentymentem powracają.

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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Piknik pokoleniowo-rodzinny 
sołectwa Ryczów-Kolonia

Dzień Ziemniaka w Kiełkowicach

WYDARZENIA

Iwona Rajca„Rykomania” to od kilku lat tradycyjny 
piknik pokoleniowo-rodzinny sołec-
twa Ryczów-Kolonia. 10 września po-
goda była kapryśna ale za to atmosfe-
ra przyjacielska, rodzinna i smaczna... 
Mieszkańcy i goście dopisali. Uczest-
ników zabawy odwiedziła Pani Sekre-
tarz Maria Milejska. 
Najmłodsi uczestnicy mogli skorzy-
stać z licznych atrakcji plenerowych 
tj.: dmuchany zamek, mobilny plac 
zabaw, szachy oraz skosztować waty 
cukrowej i popcornu. Dla wszystkich 
miała miejsce degustacja potraw przy-
gotowanych przez mieszkańców oraz 
zabawa taneczna. Chętni fotografo-
wali się w wozie strażackim.
Wydarzenie zorganizowano dzięki 
zaangażowaniu wielu osób oraz in-
stytucji: Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec Anna Pilarczyk, Soł-
tys Ryczowa-Kolonii i Radna Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu Beata Ja-
kacz, Rada Sołecka Ryczowa-Ko-
lonii, Ochotnicza Straż Pożarna w 
Ryczowie-Kolonii, Koło Gospodyń 
Wiejskich „Koniczynki” w Ryczowie-
-Kolonii, Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu, Przed-
siębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec  
Sp. z o.o.

W sobotę, 24 września w sołectwie Kieł-
kowice mieszkańcy i goście wspólnie 
spędzali czas podczas kolejnej edycji 
„Dnia Ziemniaka”. W tym dniu plac wo-
kół remizy strażackiej w Kiełkowicach 
zamienił się w wielki piknik - nie zabra-
kło tradycyjnych pieczonek.
Oprócz degustacji pieczonek, ciast i potraw przygo-
towanych przez mieszkańców plac był pełen innych 
atrakcji dla osób w każdym wieku. Podczas pikniku 
dzieci mogły bawić się na dmuchańcach, czy sko-
rzystać z malowania buzi. Mogły także skorzystać z 
przejażdżek samochodzikami lub mobilnego placu 
zabaw, zagrać w szachy, poczęstować się cukrową 
watą lub popcornem. Dodatkową atrakcją była 
maskotka psa Marshalla oraz samochodzik z OSP 
w Marciszowie, samochody strażackie OSP Kiełko-
wice, z którymi chętnie fotografowali się nie tylko 
najmłodsi uczestnicy pikniku. Wydarzenie uświetnił 
występ artystyczny Zespołu Mażoretek „Fantazja”. 
W miłej i przyjaznej atmosferze, przy zespole mu-
zycznym wszyscy bawili się do późnego wieczora.
Organizatorzy wydarzenia: Sołectwo Kiełkowice, 
OSP Kiełkowice. Współorganizatorzy: Burmistrz 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu, Radna 
Rady Miejskiej z terenu sołectwa Kiełkowice, Sołtys 
i Rada Sołecka Kiełkowic, „Zamek” Sp. z o.o.

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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Bitwa Regionów Martyna Duda

W całej Polsce trwa Bitwa Regionów 
czyli liczne Pikniki z PRODUKTEM 
POLSKIM, których organizatorem jest 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
wraz z Krajowym Ośrodkiem Wspar-
cia Rolnictwa przy wsparciu Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego oraz Powiatowych Ze-
społów Doradztwa Rolniczego.
W dniu 29.08.2022 Bitwa Regionów 
rozegrała się w Szczekocinach, gdzie 
liczne reprezentacje kół gospodyń 
wiejskich powiatu zawierciańskiego 
rywalizowały o przejście do kolejnego 
etapu konkursu kulinarnego. Naszą 
Gminę reprezentowały: Koło Gospo-
dyń z Mokrusa „Mokrusianki”, Perły 
Jury z Ryczowa, KGW Gulzów, KGW 
Koniczynki z Ryczowa Kolonii oraz 
Żelazne Śrubki. Był to czas wspaniałej 
rywalizacji oraz niezwykłej integracji. 
Panie przyszykowały stoły zastawione 
barwnymi i oryginalnymi potrawami.

Maszkiety
i Konkrety

W dniu 17 września na Zamku Ogro-
dzienieckim koła gospodyń wiejskich 
wzięły udział w konkursie „Maszkiety i 
Konkrety - przegląd śląskiej kultury re-
gionalnej”. Naszą gminę reprezento-
wały: KGW Gulzów, KGW Perły Jury, 
KGW Mokrusianki, KGW Żelazne 
Śrubki. Panie przygotowały liczne po-
trawy, i pięknie przystroiły stoły. Naj-
smaczniejsze dania zostały nagrodzo-
ne. Pierwsze miejsce otrzymało KGW 
Mokrusianki, drugie miejsce KGW 
Borowianki w Zdowie, trzecie miej-
sce KGW Żelazne Śrubki, pozostałe 
koła zajęły ex aequo czwarte miejsce. 
Wszystkim Paniom serdecznie gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Martyna Duda

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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Czwarte Zawody MTB

• URZĄD MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC 
• Hurtownia BUD-MAR w Sławkowie  
• Viessmann - partner Instal - Latacz
• INSTAPRIL - Radosław Kwiecień 
• DAKO - partner M-TECH Pilica 
• HAK-MAR 
• „POD FIGURĄ” - Hotel & Restauracja 
• SHOT Ogrodzieniec SHOT Premium Alkohole Ogrodzieniec 
• PRZYSTANEK KEBAB 
• FIL-MED 
• EKO GWAJM 
• „ZUZANKA” 

• BISTRO KRĘPA Bistro Krępa Ogrodzieniec 
• STALMET 
• STUDIO FORMA 20 
• JURA RESCUE TEAM 
• DZIEŃ DOBRY ZAWIERCIE - miesięcznik społeczno-kulturalny 

Szczególne podziękowania dla OSP BZÓW za pomoc w 
zabezpieczeniu trasy oraz special thx-y dla Emila z Suzuki 
Jimmy i Lesia. Jesteście wielcy!

DZIĘKUJEMY, 
ZESPÓŁ RDNR OGRODZIENIEC

Wiemy, że w pojedynkę trudna jest organizacja, dlatego też opieramy się na godnych zaufania ludziach, na których możemy liczyć

18 września 2022 odbyła się kolejna edycja zawodów organizowa-
nych przez RDNR Ogrodzieniec. 4 Zawody MTB „Crime Scene” 
o Puchar Burmistrza MiG Ogrodzieniec Anny Pilarczyk okazały 
się swego rodzaju rewolucją i odejściem od schematu typowych 
wyścigów MTB. Tym razem oprócz kategorii rowerowych włączy-
liśmy także biegaczy. Wisienkę na torcie stanowiła kategoria re-
tro MTB. Zawody nie bez powodu otrzymały przydomek „Sceny 
zbrodni”. Startujący zawodnicy mogli się przekonać, co to zabój-
cze podjazdy i mordercze zjazdy na złamanie karku. Tegoroczna 
trasa biegu liczyła 13km. Zawodnicy startowali w kategoriach wie-
kowych M16-18, M19-39, M40+ oraz kategorie kobiet K16-18, 
K19-39 i K40+. 

Szczegółowe wyniki: /www.rdnr.pl

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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Echo na jubileuszu Jaworznika

Echo pożegnało lato

WYDARZENIA
Fot. Paweł Trefon/fb wojkowice

Zespół ECHO uświetnił okrągły Jubileusz 50 lat 
istnienia Regionalnego Zespołu Folklorystycznego 
„Jaworznik” z Wojkowic. Członkowie naszego ze-
społu to wieloletni przyjaciele „Jaworznika”, któ-
rych łączy wspólna pasja do muzyki i śpiewu. 

Dziękujemy za zaproszenie i życzymy kolejnych 
owocnych lat działalności!

Członkowie Zespołu „Echo” i Stowarzyszenia „Re-
tro” tradycyjnie pożegnali lato. Uczestników spo-
tkania odwiedziła Pani Sekretarz Maria Milejska. 
Spotkanie na Krępie upłynęło w miłej i wesołej at-
mosferze – przy muzyce, śpiewie i smacznych pra-
żonkach.

Wiatr wolności
Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Anny Pilarczyk 
gościliśmy Teatr Nie Teraz, który wystąpił ze spektaklem pt. 
„Wiatr Wolności” w reżyserii Tomasza Antoniego Żaka.
„Wiatr wolności” to wzruszająca opowieść o polskim żołnierzu. To 
opowieść o spełnieniu marzeń wielu pokoleń Polaków, którzy pod 
zaborami czekali na swej Ojczyzny zmartwychwstanie. Czekali na 
polskiego żołnierza w polskim mundurze z polskim orzełkiem na 
czapce....
Dziękujemy za wzruszającą opowieść o wierze, o nostalgii, o miło-
ści do ojczyzny...

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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10 lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu
Inauguracja roku akademickiego 2022-23

Studenci ogrodzienieckiego UTW wraz 
z zaproszonymi gośćmi przywitali nowy 
rok akademicki i uczcili jubileusz 10-le-
cia istnienia. W dniu 14 października 
hymnem studenckim  Gaudeamus Igi-
tur sekcja wokalna Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Ogrodzieńcu rozpoczę-
ła spotkanie inauguracyjne. Ważnym i 
doniosłym momentem inauguracji no-

wego roku akademickiego była imma-
trykulacja studentów i ceremonia zło-
żenia przez nich ślubowania. Następnie 
nowi studenci otrzymali indeksy, wrę-
czone przez  Panią Burmistrz Annę Pi-
larczyk, Przewodniczącą Rady Miejskiej 
Małgorzatę Janoskę, Pana prof. Mar-
ka Sitarza oraz Dyrektora MGOKiS w 
Ogrodzieńcu Karolinę Matuszewską.

Wręczono także dyplomy i upominki 
dla najwytrwalszych słuchaczy oraz 
przekazano podziękowania dla wi-
cestarostów, rady słuchaczy, szefów 
sekcji. 
W imieniu starosty UTW Marii Mi-
lejskiej wicestarosta Maria Cebula 
oczytała list gratulacyjny wraz z po-
dziękowaniami za 10 lat działalności 
ogrodzienieckiego uniwersytetu.
W części artystycznej wystąpiła An-
gela Wawrzyk-Koszycka oraz Le-
opold Stawarz i Anita Maszczyk 
wraz z akompaniatorem Michałem 
Rusem. Uczestnicy spotkania zostali 
poczęstowani jubileuszowym torem 
ufundowanym przez starostę Marię 
Milejską. Organizatorzy przygoto-
wali również fontannę czekoladową 
oraz fotobudkę, aby uwiecznić jubi-
leusz.

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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Mokrus – zaproś sąsiadaWYDARZENIA

W sobotę, 15 października w Mokru-
sie odbył się piknik pt. „Zaproś są-
siada” pod honorowym  patronatem 
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec. Z tej okazji Koła Gospodyń Wiej-
skich z terenu gminy Ogrodzieniec: 
KGW Mokrusianki, Perły Jury z Ryczo-
wa, KGW Gulzów, Żelazne Śrubki z 
Żelazka i Koniczynki z Ryczowa Kolonii 
przygotowały przepyszne potrawy ku-
linarne. Perły Jury przyrządziły: śledzie 
z rodzynkami i w śmietanie, tort szwar-
cwaldzki, ciasteczka, bułeczki. KGW 
Mokrusianki: bigos, żurek, carpaccio 
z burakow czerwonych, smalec, cia-
sta – miodownik, ciasto królewskie, 
wiśniowe i marchewkowe. Żelazne 
Śrubki: roladka z kurczaka i z pieczar-
kami, sałatka z kalfiora, wiejskie ogórki 

małosolne, jajeczka „od szczęśliwych 
kurek”, szarlotka. KGW Mokrus: ciasto 
„mech” i ptasie mleczko, tortilla, sa-
łatka jarzynowa, sałatka z makaronem, 
śledzie w śmietanie, koreczki, paszte-
ciki z grzybami i kapustą. Koniczynki: 
pasztet z selera, koreczki, sałatka z 
tortellini, roladki z szynki konserwoej 
z almette, makowiec. Wszystkie dania 
były przepszne – uczestnicy spotkania 
degustowali i zachwalali smaki. Dla 
najmłodszych były atrakcje przygoto-
wane przez Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu - wata 
cukrowa i popcorn oraz dmuchana 
zjeżdżalnia i mobilny plac zabaw.
Na piknik zaprosili organizatorzy: soł-
tys Mokrusa Sławomir Szlachta wraz z 
Radą Sołecką, Radna Rady Miejskiej 

Wioletta Baran, KGW Mokrusianki i 
OSP w Mokrusie.
Zadanie zrealizowano w ramach pro-
jektu „BO W KGW TKWI SIŁA- GO-
SPODYNIE RAZEM!” dofinansowa-
nego ze środków Programu „Działaj 
Lokalnie” 2022 Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego 
przez Akademię Filantropii w Polsce 
oraz Centrum Inicjatyw Lokalnych - 
ODL w Zawierciu i Gminę Ogrodzie-
niec.
W ramach zadania zrealizowano też 
warsztaty kulinarne podczas pikników 
w Gieble-Kolonii 27 sierpnia, Ryczo-
wie-Kolonii 10 września i w Kiełkowi-
cach 24 września przy współpracy z 
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury 
i Sportu w Ogrodzieńcu.

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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Jubileusz 25-lecia Zespołu Echo
Zespół ECHO od 25 lat nieustannie reprezentuje Gminę Ogrodzieniec podczas konkursów, festiwali i prze-
glądów i uświetnia wydarzenia patriotyczne, religijne, strażackie, gminne, charytatywne i inne związane z 
życiem społecznym. Działalność artystyczna zespołu została doceniona Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego
Z okazji jubileuszu 25-lecia życzymy wszystkiego najlepszego, dużo sukcesów i kolejnych jubileuszy.

Dziękujemy, że jesteście z nami! Two-
rzycie piękną historię naszej Gminy!
Zespół Echo reprezentuje gminę w 
kraju i za granicą. Jest aktywny pod-
czas corocznych wydarzeń organizo-
wanych w Gminie jak: Święto Trzech 
Króli, Koncert Karnawałowy, Walen-
tynki, Jarmarki świąteczne, Święto 
3 Maja, Odpusty Parafialne, Święto 
Wojska Polskiego, Obchody 11 li-
stopada, Dzień Matki, Dzień Babci i 
Dziadka, Jarmark Bożonarodzeniowy, 
Złote Gody czy uroczystości strażac-
kie. W 2019r.  Zespół wziął udział w 
największym Święcie Jury Krakowsko-
-Częstochowskiej - Juromania. Człon-
kowie zespołu z ogromnym zaanga-
żowaniem współpracowali z Domem 
Kultury przy realizacji zamówienia 
strojów, w których później zaprezen-
towali się podczas uroczystego po-
chodu. Podczas wydarzenia pn. ,,W 
czasach ogrodzienieckiego Cudu nad 
Wisłą” w sierpniu 2020r. członkowie 
uczestniczyli w pochodzie ze 100-me-

trową biało-czerwoną flagą na zam-
kowy dziedziniec, a potem uświetnili  
mszę św. w biało-czerwonej patrio-
tycznej scenerii zamku.
Kierownikiem zespołu jest pani Ewa 
Pilarska, osoba niezwykle energicz-
na i znana w środowisku lokalnym. 
Obecnie Zespół liczy 25 członków i 
nie skupia się wyłącznie na  kultywo-
waniu tradycji, ale  jest zawsze gotowy 
do podejmowania nowych wyzwań.  Z 
ogromnym zaangażowaniem współ-
pracuje z Miejsko-Gminnym Ośrod-
kiem Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu 
przy organizacji szeregu wydarzeń 
kulturalnych, w tym przedsięwzięć do-
finansowanych ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 
ostatnich latach część męska zespo-
łu występuje również jako trio OLD 
BOYS. Ponadto członkowie założyli 
Stowarzyszenie RETRO, w ramach któ-
rego realizują  dodatkowe zaintereso-
wania i starają się aplikować o środki 
zewnętrzne na działania bieżące - w 

tym niezbędne doposażenie Zespołu. 
Z bogatego dorobku artystycznego 
wymieniamy tylko nieliczne, podczas 
których zespół zdobył nagrody i wy-
różnienia, m.in.: zespół wielokrotnie 
reprezentował Gminę na Festiwalu 
Artystycznym Seniorów ,,Międzyzdroj-
skie Barwy Jesieni”, gdzie zawsze zna-
lazł się w pierwszej trójce najlepszych 
zespołów. Czołowe miejsca przypada-
ły zespołowi podczas Świętojańskiego 
Festiwalu Pieśni Zalotnych i Miłosnych 
w Preczowie i w Jurajskim Festiwa-
lu Kultury Ludowej w Szczekocinach 
oraz wyróżnienia m.in. w Jura Senior 
Festiwal w Porębie i „XXV Wojewódz-
kim Festiwalu Pieśni Patriotycznej” 
w Myszkowie. Ciężka praca Zespołu 
jest wynagradzana  nie tylko  nagro-
dami na konkursach, przeglądach, ale 
przede wszystkim  aplauzem i uśmie-
chem publiczności, który mobilizuje 
do jeszcze większego zaangażowania 
i pracy.

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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Strażackie szkolenie wyjazdowe za nami

Zawody strażackie

Wręczenie promes dotacji celowej dla OSP

druhna Iwona Rajca

Przedstawiciele Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 
OSP RP w Ogrodzieńcu oraz jednostek OSP wzięli udział w trzy-
dniowym szkoleniu wyjazdowym.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z dobrymi praktykami 
strażaków zawodowych na przykładzie Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Żywcu, spotkali się z Komendantem 
bryg. Łukaszem Węglińskim. W spotkaniu uczestniczył również Wi-
ceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach 
Michał Urbaniec.
Druhowie i druhny poznali również wyposażenie oraz zakres działa-
nia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku, o których opowiedział 
Prezes jednostki Adam Tracz, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP w Zakopanem.

Elementem integracyjnym były wspólne wędrówki po szlakach gór-
skich oraz zabytkach, możliwość zwiedzenia m.in. Żywiecczyzny i 
Podhala.

W dniu 24 września na stadionie w Zawierciu obyły się XII Po-
wiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży 
Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Za-
wierciańskiego w kategoriach grupy A – męskie drużyny po-
żarnicze, grupy C – kobiece drużyny pożarnicze i młodzieżowe 
drużyny pożarnicze. W rywalizacji wzięły udział 24 najlepsze 
drużyny z terenu powiatu zawierciańskiego. Naszą gminę re-
prezentowała Ochotnicza Straż Pożarna Ogrodzieniec, która 
zajęła 10 miejsce w grupie A – męska drużyna pożarnicza w 
składzie: Kamil Szymusik, Jakub Rudy, Krystian Ceglarski, Ka-
mil Biedrowski, Andrzej Dudek, Rafał Moś, Wiktor Grzebie-
luch, Dawid Wróbel.
Zawody zorganizowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożar-
nej w Zawierciu. Ze strony gminy Ogrodzieniec organizatorów 
wsparli członkowie KGW „Mokrusianki”, OSP Mokrus i Ryczów 
wraz z komendantem Miejsko-Gminnym ZOSP RP Henrykiem 
Karczem, którzy przygotowali i wydawali posiłki dla zawodni-
ków. Zmaganiom zawodników dopingowali zaproszeni goście, 
m.in. Maria Milejska - Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec, 
która podziękowała naszej reprezentacji za świetne wytreno-
wanie i uczciwą rywalizację.

24 października br. to ważne wydarzenie dla czterech jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ogrodzieniec 
- OSP Gulzów, OSP Mokrus, OSP Ryczów i OSP Ryczów-Ko-
lonia spośród 39 uhonorowanych jednostek z terenu powiatu 
zawierciańskiego.
W tym dniu w strażnicy w Ryczowie miało miejsce uroczyste 
wręczenie promes dotacji celowej dla OSP na zakup sprzętu 
dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Gminę Ogrodzieniec reprezentowała Sekretarz Miasta i Gmi-
ny Maria Milejska, która podziękowała za wspieranie OSP oraz 
pogratulowała wszystkim otrzymanych promes.
Wręczenia dokonali Posłowie na Sejm PR - Ewa Malik, Da-
nuta Nowicka, Waldemar Andzel oraz Śląski Komendant 
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Jacek 
Kleszczewski.
W spotkaniu uczestniczył Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Zawierciu starszy brygadier Artur Łągiewka 
oraz asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wi-
śniewskiej - Marcin Woś.
Gratulujemy nagrodzonym!

Iwona Rajca
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Zakup węglaINFORMACJE

Wandalizm na terenie 
szkoły w Podzamczu

Pomoc bezdomnym

Nieznani sprawcy dokonali licznych de-
wastacji na terenie przyległym do Szkoły 
Podstawowej „Elementarz” w Podzamczu. 
Zniszczyli elewację budynku szkoły oraz 
urządzenia służące do rekreacji dzieci i 
młodzieży, m.in: mobilny plac zabaw; drew-
nianą lokomotywę, urządzenia mini siłowni, 
boisko; rozbito i wyrwano kilkanaście krze-
seł z widowni; odkręcono zamek w furtce 
prowadzącej na boisko; wyrwano płytki ze 
schodów przy głównym wejściu do szkoły. 
Zauważono próby włamania do garażu.

Apelujemy do mieszkańców - jeżeli widzi-
cie, że ktoś niszczy nasze mienie, prosimy o 
zgłoszenie tego na numer alarmowy Policji. 
Jest to nasze wspólne dobro i wspólnie po-
winniśmy o niego dbać.

W związku  z prowadzonymi działaniami w zakresie ochrony ludności  podczas nadchodzącej zimy przez Zespół Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu z dniem 1 listopada b.r.

 uruchomiona zostanie infolinia o bezpłatnym numerze telefonu 987  obsługiwana całodobowo.

Pod wskazanym numerem można uzyskać informację o możliwości pomocy  
w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32 67 09 710.

Burmistrz Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu  w oparciu o Usta-
wę z dnia 27 października  2022r. o zakupie preferencyj-
nym paliwa stałego dla gospodarstw  domowych na pod-
stawie art. 34 ust. 1 informuje, że gmina przystępuje do 
zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla  gospodarstw 
domowych w okresie do dnia  31 grudnia 2022 r. ( z możli-
wością przedłużenia na kolejny rok).
1. Gmina  przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznacze-
niem dla gospodarstw domowych za pośrednictwem Przedsię-
biorstwa Komunalnego Ogrodzieniec w Ogrodzieńcu i będzie 
sprzedawać paliwo stałe  w ramach  zakupu preferencyjnego 
po cenie nie wyżej niż 2000 zł.
2. Na podstawie art. 8.ust. 1. Ustawy; Do dokonania zakupu 
preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospo-
darstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające 
do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z 
dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
3.Na podstawie  art. 2  ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) gospodarstwie domowym- rozumie się   przez to gospodar-
stwo domowe prowadzone przez:
a) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (go-
spodarstwo domowe jednoosobowe) albo;
b) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespo-
krewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią 
zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwa domowe wie-
loosobowe)
3.Na podstawie art. 10. ust. 1. Wniosek o zakup zawiera:
1)    imię i nazwisko wnioskodawcy;
2)    adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domo-

we, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyj-
ny;

3)    adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wniosko-
dawcy;

4)    określenie ilości paliwa stałego, o zakup której występuje 
wnioskodawca w ramach zakupu preferencyjnego;

5)    informację, czy wnioskodawca dokonał już zakupu pre-
ferencyjnego wraz z podaniem ilości paliwa stałego 
nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego;

6)    Oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego 
gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokony-
wany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na se-
zon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie 
niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej 
jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 
ust. 2:

a)     pkt 1 – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 
31 grudnia 2022 r., ( 1.5 tony)

b)     pkt 1 i 2 łącznie – w przypadku gdy wniosek dotyczy zaku-
pu od dnia 1 stycznia 2023 r. (1.5 tony )

2. Informacje przedstawione we wniosku o zakup składa się 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny. Składający oświadczenie jest obowią-
zany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszy-
wego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświad-
czeń.

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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Etno PolskaKULTURA

W związku z realizacją projektu 
„Powrót do ryczowskich korzeni. 
Uchronić tradycję od zapomnienia” 
w ramach programu ETNOPOLSKA 
2022 dofinansowanego z funduszy 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Narodowego 
Centrum Kultury, Miejsko – Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Ogro-
dzieńcu zorganizował cykl spotkań 
międzypokoleniowych z przedstawi-
cielkami Zespołu Folklorystycznego 

„Wrzos” z Ryczowa – Kolonii.
Podczas spotkań z dziećmi i mło-
dzieżą Panie z Zespołu zaprezen-
towały imponujący dorobek po-
cząwszy od strojów, publikacji oraz 
artykułów gospodarstwa domowe-
go. Opowiedziały o historii Zespołu 
oraz lokalnych tradycjach i obycza-
jach. Jak podkreślają nauczyciele 
i przede wszystkim sami uczniowie 
spotkania były niezwykłą lekcją lo-
kalnej historii.

W spotkaniach uczestniczyły: Prze-
wodnicząca Zespołu Henryka Pi-
larczyk, zastępca Przewodniczącej 
Kazimiera Kołton, opiekun mery-
toryczny Jolanta Sprężak–Wawrzyk 
oraz najstarszy członek zespołu Ste-
fan Pilarczyk.
 
Dziękujemy, że mogliśmy gościć w 
gminnych szkołach i przekazać Wam 
cząstkę historii, która jest bogac-
twem naszego terenu.
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Nowocześnie roztańczona Gmina Ogrodzieniec

Mażoretki w nowych koszulkach

KULTURA

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu w Ogrodzieńcu przy współpracy 
ze Stowarzyszeniem „Retro” realizowało 
zadanie pod nazwą „Nowocześnie roztań-
czona gmina – nie zwalniamy tanecznego 
tempa”, którego głównym celem była 
promocja Zespołu Mażoretek „Fantazja” 
w Ogrodzieńcu. Seniorki Aleksandra 
Brzozowska i Zuzanna Kula odwiedziły 
wszystkie gminne placówki oświatowe 
tj. Szkołę Podstawową w Ogrodzieńcu, 
Szkołę Podstawową Fundacji „Elemen-
tarz” w Podzamczu, Szkołę Podstawową 
w Gieble, Szkołę Podstawową w Ryczo-
wie, Przedszkole Publiczne w Ogrodzień-
cu – Cementowni, a także Gminny Żłobek 
„Jurajskie Maluszki”. Zespół otrzymał 
również specjalne zaproszenie do Przed-
szkola nr 6 w Zawierciu. Podczas spotkań 
dziewczęta w ciekawy i prosty jak dla 

maluszków sposób przedstawiły historię 
zespołu, pokazały medale, oczywiście nie 
wszystkie, bo warto przypomnieć, że ze-
spół od 2012 roku z każdych Mistrzostw 
Polski Mażoretek przywozi medale. Dla 
dziewczynek najciekawszym punktem 
spotkania była możliwość przymierzenia 
kilku kompletów strojów mażoretkowych 
z dość pokaźnej kolekcji. 
Młodzi uczestnicy spotkania wzięli udział 
w mini rozgrzewce oraz aktywnie praco-
wali z rekwizytem tzn. pałką czyli fachowo 
batonem oraz pom-ponem. W zajęciach 
brali również udział chłopcy, ponieważ 
coraz częściej w dyscyplinach mażoret-
kowych w składach zespołów pojawiają 
się chłopcy, którzy są często ważnym i 
silnym elementem choreografii. Dziękuje-
my za liczny udział w spotkaniach, mamy 
nadzieję, że zainteresowaliśmy dzieciaki 

naszym zespołem i czekamy na Was. Zaję-
cia grupy przygotowawczej odbywają się 
w każdą środę i piątek o godz. 16.30 w 
sali lustrzanej M-GOKiS w Ogrodzieńcu. 
Szczegółowe informacje pod numerem 
telefonu 32/6732044. Dołącz do naszej 
mażoretkowej rodziny i przeżyj niezwykłą 
taneczną przygodę.

„Nowocześnie roztańczona gmina - nie 
zwalniamy tanecznego tempa” - zadanie 
realizowane przez Stowarzyszenie Zwy-
kłe „Retro” we współpracy z Miejsko-
-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w 
Ogrodzieńcu, dofinansowane ze środków 
Programu „Działaj Lokalnie” 2022 Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności reali-
zowanego przez Akademię Filantropii w 
Polsce oraz Centrum Inicjatyw Lokalnych 
w Zawierciu.
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Kulturalnie i edukacyjnie z Domem Kultury

Warsztaty edukacyjne 
na fermie strusi

Warsztaty artystyczne
w MGOKiS w Ogrodzieńcu

KULTURA

„Pippi” w Teatrze Ludowym, historyczny rynek i zabytki, 
muzeum pod „złotymi łukami”, Kopiec Kościuszki, mu-
zeum figur woskowych – to kilka punktów wyjazdu edu-
kacyjno-kulturalnego do Krakowa, który miał miejsce 15 
września br. Wycieczka została zrealizowana w ramach za-

dania pn.: „W pogoni za kulturą na Jurze - cykl wyjazdów 
do instytucji kultury” w programie Kultura Dostępna 2022.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 
– państwowego funduszu celowego.

W dniu 8 września dzieci były z wizytą w Gospodarstwie 
Agroturystycznym – Ferma strusi w Kiełkowicach. Wypra-
wa okazała się wspaniałą przygodą! Dzieci miały okazję 
nakarmić strusie oraz wykonać oryginalną biżuterię.
Dziękujemy Panu Leszkowi Czerwińskiemu oraz Paniom 
Sylwii i Mai za ciepłe przyjęcie i mile spędzony czas! Do 
zobaczenia!

Warsztaty wokalne
Poniedziałek 15.00–16.30

Środa 15.00–16.30

Zajęcia plastyczne
Poniedziałek i środa godz. 16.00

– sala plastyczna MGOKiS w Ogrodzieńcu
Wtorek 16.00 Dworek w Gieble

Taniec nowoczesny
Wtorek 16.00-17.00 - (sala taneczna) - gr. I (dzieci od 4 lat)

Wtorek 17.00-18.00- (sala taneczna) gr. zaawansowana

Mażoretki
Środy 16.30 – 18.30 – (sala taneczna) gr. początkująca, kadetki

Piątki 16.30-18.30 (sala taneczna) gr. początkująca, kadetki
Soboty 8.00-12.00 (hala) – juniorki, seniorki

 
Zajęcia dla orkiestry

Czwartki 16.00 (MGOKiS) – zaj. indywidualne nauki gry na instrumen-
tach dętych

Soboty 8.00-11.00 (sala lustrzana) próby Orkiestry Młodzieżowej
 

Balet
Zajęcia w ramach projektu pn. „Nowocześnie roztańczona gmi-
na - nie zwalniamy tanecznego tempa”. Zadanie realizowane 
przez Stowarzyszenie Zwykłe „Retro” we współpracy z Miej-
sko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu, 
dofinansowane ze środków Programu „Działaj Lokalnie” 2022 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez 
Akademię Filantropii w Polsce oraz Centrum Inicjatyw Lokal-
nych w Zawierciu i Gminę Ogrodzieniec.
Informacje: tel. 32 67 32044
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Rada Seniorów

Młodzieżowa Rada Miasta i Gminy Ogrodzieniec

INFORMACJE

W dniu 18 października odbyło się XLVIII posiedze-
nie Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu. Jednym z punk-
tów obrad było przyjęcie ślubowania radnych Rady 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec wybranych na okres 
dwuletniej kadencji. Radni przed złożeniem ślubo-
wania odebrali zaświadczenia o uzyskaniu manda-
tu. Zaświadczenia wręczyła Pani Magdalena Sitek, 
Przewodnicząca Komisji Wyborczej.

Radni Rady Seniorów Miasta i Gminy Ogrodzieniec złoży-
li ślubowanie. Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata 
Janoska odebrała ślubowanie od radnych Rady Seniorów 
Ogrodzieniec.
W wyniku naboru do Rady Seniorów w Ogrodzieńcu na lata 
2022-2024 skład Rady Seniorów przedstawia się następują-
co: Zenobia Bednarz - Ogrodzieniec, Maria Cebula – Ogro-
dzieniec, Tadeusz Drążek– Kiełkowice, Edward Grzebieluch 
– Giebło-Kolonia, Lech Jaros – Podzamcze, Henryk Karcz– 
Ogrodzieniec, Kazimiera Kołton– Ryczów Kolonia, Henryka 
Laskowska-Sołtysik – Ogrodzieniec, Maria Milejska– Ogro-
dzieniec, Stanisław Orman – Ogrodzieniec, Henryka Pilar-
czyk – Ryczów Kolonia, Ewa Pilarska – Ogrodzieniec, Stefan 
Selejdak– Fugasówka, Małgorzata Szlachta – Mokrus, Zenon 
Wójcik– Ogrodzieniec.
Radni wybrali zarząd. Przewodniczącym został: Stanisław 
Orman, wiceprzewodniczący: Maria Cebula, Zenon Wójcik, 
sekretarz: Tadeusz Drążek, rzecznik prasowy: Henryka La-
skowska-Sołtysik.
Radni przyjęli gratulacje od Burmistrza Miasta i Gminy Anny 
Pilarczyk, Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Radnych 
obecnych na XLVIII sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu.

W dniu 27 września 2022 r. Radni Młodzieżowej Rady Mia-
sta i Gminy Ogrodzieniec złożyli ślubowanie. Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Małgorzata Janoska odebrała ślubowanie od 
radnych Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
Kacper Dziuba (Ryczów), Jakub Gryz (Ogrodzieniec), Jeziorny 
Dawid (Ogrodzieniec), Alexandra Kania (Fugasówka), Michał 
Ptaś (Ogrodzieniec), Iga Skrzypiciel (Podzamcze), Szymon 
Smok (Fugasówka), Emilia Waszkiewicz (Fugasówka) i Kacper 
Wnuk (Cementownia) otrzymali od Przewodniczącej Komisji 
Wyborczej pani Marii Milejskiej zaświadczenia stwierdzające 
uzyskanie przez nich mandatu Radnego Młodzieżowej Rady 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec I kadencji na lata 2022 – 2024.
Młodzi radni wybrali Prezydium MRM.
Przewodniczącą MRM została Iga Skrzypiciel. Funkcje Wice-
przewodniczących MRM objęli: Jakub Gryz i Kacper Wnuk. 
Sekretarzem MRM został Dawid Jeziorny, a stanowisko Rzecz-
nika MRM powierzono Emilii Waszkiewicz.
Młodzi radni przyjęli gratulacje od Burmistrza Miasta i Gminy 
Anny Pilarczyk, Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Radnych 
obecnych na XLVII Sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu.
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Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu
Jesteśmy już po wakacyjnych eventach. 
Dla Zamku Ogrodzienieckiego był to intensywny czas - dużo się działo!
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    Mamy ważną informację: zakończono remont
jednego ze sklepień Kurzej Stopy.                              
Inwestycja dofinansowana w kwocie                                    
50 000 zł netto ze środków Śląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków. 

 JESIENNE GODZINY OTWARCIA: 

od 9:00 do 17:00 

Podobnie jak w ubiegłym roku na przedzamczu
zamkowym stanie wyjątkowa i ogromna
choinka.

Możemy już dziś uchylić rąbka tajemnicy,              
że związane z nią będą ciekawe zabawy              
i atrakcje.

Nie zapomnimy też o Mikołajkach - Święty
Mikołaj będąc na Zamku w zeszłym roku
obiecał, że wróci do nas za rok.

        Przed nami II edycja Ogrodzienieckiej
Twierdzy Światła. Zamek ponownie zabłyśnie
milionem świateł. 

   Przypominamy, że ze względu na jesienną
aurę zmieniają się godziny otwarcia zamku. 
W październiku Zamek jest dostępny dla
zwiedzających od 9:00 do 17:00.

W sezonie jesienno-zimowym także zadbamy                    
o ciekawe propozycje dla sympatyków Zamku.

Z pewnością nie zabraknie dodatkowych atrakcji
na długi listopadowy weekend czy Andrzejki. KONTAKT:

      biuro@zamek-ogrodzieniec.pl
       (32) 67 32 220 wew.14
       (32) 67 32 285 - KASA ZAMKOWA
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Od czasów starożytnych uważano, że dobre
jedzenie i miła atmosfera sprzyja spotkaniom                   
i ich powodzeniu. Jeśli szukacie miejsca do
organizacji kameralnych uroczystości tj. np.
urodziny, komunie, chrzciny, konsolacje - to
serdecznie polecamy Restaurację Bonera                      
i Karczmę Rycerską. 
 
Restauracja Bonera mieści się w Gościńcu pod
Lilijką w Podzamczu przy ul. Wojska     
 Polskiego 21. Znajdują się tam dwie sale – sala
barowa (18 osób) i sala konferencyjna             
 (25 osób). Wynajmując jedną z sal np. do celów
gastronomicznych, druga może posłużyć do
tańczenia. 

Restauracja Bonera jest miejscem, które
powstało z pasji, a profesjonalna obsługa
gwarantuje powodzenie każdego spotkania.
Przygotujemy menu zgodnie z Waszymi
oczekiwaniami. Dołożymy wszelkich starań,
abyście Wy i Wasi goście wspominali pobyt                    
w tym miejscu przez długie lata. 

Zamkowy Gościniec pod Lilijką
Restauracja BONERA 

Karczma Rycerska ulokowana jest w samym
sercu Zamku Ogrodzieniec – tuż przy dziedzińcu
zamkowym. Tworzą ja trzy przechodnie sale –
barowa, kominkowa i rycerska. W niezwykle
klimatycznej sali z kominkiem              
zmieści się 18 osób, w sali rycerskiej - 36.
Wynajmując jedną z sal, druga może być
wykorzystana do tańczenia. 

Niezależnie od charakteru uroczystości, obsługa
Karczmy Rycerskiej stanie na wysokości zadania
i postara się, by pobyt w tym miejscu okazał się
dla Was i Waszych towarzyszy wyjątkowy. Jeśli
chcecie spędzić czas w miłym gronie,
skosztować smakowitych dań i poczuć
atmosferę minionych epok, to koniecznie
wybierzcie to miejsce!

 Każde, nawet najbardziej wyszukane
zamówienie, jest dla Nas wyzwaniem, któremu
będziemy starali się sprostać na jak
najwyższym poziomie.

 Serdecznie zachęcamy do kontaktu.               
Z przyjemnością spotkamy się z Wami               
i zaprezentujemy naszą ofertę, pokażemy
wszystkie sale. W trakcie spotkania podpytamy
o Wasze sugestie i oczekiwania. Wyróżnia nas
to, że do każdego klienta podchodzimy
indywidualnie.

Karczma Rycerska na Zamku
Ogrodzienieckim

KONTAKT:
      recepcja@podlilijka.pl
       32 67 32 145
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BIBLIOTEKA Uroczyste wręczenie nagród w konkursie: 
„Król Maciuś Pierwszy”

Narodowe Czytanie 
w Gieble

 
W dniu 05.09. 2022r w filii bibliotecz-
nej w Gieble odbyło się Narodowe 
Czytanie. W tegorocznej XI edycji 
lekturą były „Ballady i romanse” Ada-
ma Mickiewicza. Z tej okazji do na-
szej biblioteki przybyła klasa VI wraz 
z polonistką Panią Grażyną Kowalską 
ze Szkoły Podstawowej w Gieble. 
Uczniowie po powitaniu wysłuchali 
listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
po czym czytali głośno „Świteziankę” 
oraz „Powrót taty”. Nie zabrakło pa-
miątkowego zdjęcia oraz słodkiego 
poczęstunku.

 W dniu 26.08.2022r. w Miejsko-Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Ogrodzieńcu 
odbyło się uroczyste wręczenie nagród 
uczestnikom konkursu „Król Maciuś 
Pierwszy”. Konkurs został zorganizowa-
ny przez bibliotekę w ramach projektu 
„Biblioteka kulturalnym sercem Gminy 
– cykl działań animujących czytelnictwo 
dzieci i młodzieży oraz osób w wieku 

60+” w ramach programu „Partnerstwo 
dla książki” Instytutu Książki.
Konkurs przeznaczony był dla mieszkań-
ców gminy Ogrodzieniec (dzieci, mło-
dzieży, dorosłych i seniorów). Zgłaszać 
można było prace plastyczne (przed-
stawiające postaci stworzone przez 
Janusza Korczaka) oraz literackie (twór-
czość literacka inspirowana twórczością 

autora/ recenzje jego książek) w dwóch 
kategoriach wiekowych: do 18 lat oraz 
osoby powyżej 18 roku życia.
Serdecznie zapraszamy do udziału w ko-
lejnych konkursach.
„Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego po-
chodzących z Funduszu Promocji Kul-
tury”

Narodowe Czytanie w filii bi-
bliotecznej w Ryczowie

 
Czytelnicy filii bibliotecznej w Ryczowie, w 
dniu 5 września 2022 r. odkrywali wybitną war-
tość literacką i bogactwo kulturowe „Ballad i 
romansów” Adama Mickiewicza oczywiście 
w ramach Narodowego Czytania. W pięknej 
scenerii uroczej swojej małej ojczyzny czytali 
balladę Adama Mickiewicza „Powrót taty”.
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Wycieczka z przewodnikiem po ruinach Zamku 
Ogrodzienieckiego w Podzamczu

W dniu 10.09.2022r. odbyła się zorgani-
zowana przez Miejsko-Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Ogrodzieńcu wycieczka z prze-
wodnikiem po ruinach Zamku Ogrodzie-
nieckiego w Podzamczu. W wyciecze mo-
gli wziąć udział zainteresowani uczestnicy 
konkursów, które zostały zorganizowane w 
Bibliotece w ramach Projektu Promocja Czy-
telnictwa. Pan Wojciech Latacz (przewodnik) 
w bardzo ciekawy i zarazem zabawny spo-
sób opowiadał o historii Zamku.
Wycieczkę zorganizowano w ramach projek-

tu: Promocja Czytelnictwa 2022 „Książka 
lekarstwem na nudę – cykl działań wzmac-
niających rolę książki i biblioteki”. „Dofi-
nansowano ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego pochodzących z 
Funduszu Promocji Kultury”

Warsztaty dziennikarsko-
literackie dla młodzieży

 
W dniu 12.09.2022r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Ogrodzieńcu odbyły się Warsztaty dziennikarsko-literackie 
dla młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogro-
dzieńcu. W warsztatach wzięła udział klasa 8 wraz z Panią Iza-
bellą Szczygieł oraz Panią Barbarą Ciszek. Wykład został prze-
prowadzony przez Pana Krzysztofa Petka - autora powieści i 
dziennikarza śledczego, instruktora survivalu i organizatora wy-
praw. Pan Krzysztof Petek jest adeptem amerykańskich szkoleń 
technik konstrukcji fabularnej powieści, systemów wizualizacji, 
budowy i zarządzania rekwizytem.
Na warsztatach młodzież poznała zasady pracy dziennikarza.
Poruszono takie kwestie jak: gatunki dziennikarskie, zagrożenia 
dla dziennikarstwa, cele dziennikarstwa oraz etyka dziennikar-

ska. Uczestnicy warsztatów wzmocnieni słodyczami i pizzą spędzili 
czas zdobywając nową wiedzę przedstawioną w interesujący spo-
sób.
Warsztaty zorganizowano w ramach projektu: Partnerstwo dla Książki 
2022 „Biblioteka kulturalnym sercem Gminy - cykl działań animują-
cych czytelnictwo dzieci i młodzieży oraz osób w wieku 60+ „. „Dofi-
nansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Warsztaty Jak zorganizować 
grę – kolejne spotkanie

 

W dniu 12.09.2022r. W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Ogrodzieńcu odbyło się kolejne spotkanie wchodzące 
w skład Warsztatów dla osób w wieku 60+ „Jak zorganizować 
grę”.
Uczestnicy Warsztatów pod okiem prowadzącego Pana Krzysz-
tofa Petka  wspólnie rozważali takie tematy jak: wskazówki, za-
gadki dla uczestników, temat przewodni, trasy gry. Spotkanie 
poprowadził Pan Krzysztof Petek (pisarz, podróżnik, detektyw. 
Autor książek sensacyjno-przygodowych dla wszystkich poko-
leń. Adept amerykańskich szkoleń technik konstrukcji fabularnej 
powieści, systemów wizualizacji, budowy bohatera i zarządzania 
rekwizytem). Warsztaty Jak zorganizować grę przeprowadzone 
zostały w ramach projektu: Partnerstwo dla Książki 2022 „Bi-
blioteka kulturalnym sercem Gminy - cykl działań animujących 
czytelnictwo dzieci i młodzieży oraz osób w wieku 60+ „. „Dofi-
nansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Spotkanie autorskie 
z Anitą Demianowicz

 

W środę 14.09.2022 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Ogro-
dzieńcu odbyło się spotkanie autorskie z Anitą Demianowicz – podróż-
niczką, blogerką i fotografką, autorką książki „Końca świata nie było”. 
Podróżniczka jest absolwentką polskiej Szkoły Reportażu, prowadzi kursy 
fotograficzne dla kobiet Wyzwolone Migawki. W spotkaniu udział wzięła 8 
klasa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu.  Autorka przedsta-
wiła prezentację z podróży przez Amerykę Środkową „Kobieta (i) wulkan”. 
Opowiadała o Świętach Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy w Gwatemali, 
kobietach, które poznała w trakcie swoich podróży, organizacji Dom Kobiet, 
walkach kogutów i wielu innych sprawach. Nie zabrakło również opowieści o 
wulkanach (między innymi o: Wulkanie Pacaya 2569 m n.p.m., Acatenango 
3976 m n.p.m. i  Fuego 3763 m n.p.m.). Pod koniec spotkania podróżniczka 
odpowiadała na zadawane przez młodzież pytania.
Zapraszamy na stronę Anity Demianowicz:  www.banita.travel.pl .
Spotkanie autorskie zorganizowano w ramach projektu: Promocja Czytelnic-
twa 2022 „Książka lekarstwem na nudę – cykl działań wzmacniających rolę 
książki i biblioteki”. „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”
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Gminny Dzień PrzedszkolakaWYDARZENIA

Na hali sportowej w Ogrodzieńcu-Ce-
mentowni przedszkolaki z całej gminy 
miały swoje święto. Wydarzenie za-
początkowało uroczyste ślubowanie 
naszych milusińskich oraz pasowanie 
na przedszkolaka. Pani Burmistrz oraz 
Pani Sekretarz wraz z przedstawicie-
lami Rady Miejskiej uhonorowały 
wszystkie dzieci upominkami w związ-
ku z tym ważnym dla nich dniem. Po 
zakończeniu uroczystej części wyda-
rzenia na dzieci czekały liczne atrak-

cje. Jedną z największych atrakcji było 
poznanie kultury Ameryki Południo-
wej (taniec samba, karnawał w Rio) 
oraz ciekawostki przyrodnicze rodem 
z bieguna południowego i północne-
go, czyli z Antarktydy i Arktyki. Dzieci 
mogły do woli korzystać z dmuchane-
go zamku, pograć w piłkę na mobil-
nym dmuchanym boisku, skosztować 
waty cukrowej i popcornu, skorzystać 
z fotobudki. Wielką niespodzianką 
były dla nich odwiedziny Elsy i Olafa 

z Krainy Lodu oraz Kici Koci, bohater-
ki najpoczytniejszych obecnie książe-
czek dla dzieci.
Organizatorzy wydarzenia: Gmina 
Ogrodzieniec, Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu, 
Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu, 
Szkoła Podstawowa w Gieble, Szko-
ła Podstawowa w Ryczowie, Szkoła 
Podstawowa Fundacji Elementarz w 
Podzamczu, Przedsiębiorstwo Komu-
nalne Ogrodzieniec.
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Gminny Dzień Edukacji Narodowej WYDARZENIA

Uczniowie i nauczyciele z całej gmi-
ny spotkali się w dniu 14 paździer-
nika na Hali Sportowej w Ogro-
dzieńcu Cementowni, by wspólnie 
świętować Dzień Edukacji Narodo-
wej.

Pasowanie pierwszoklasistów, wy-
stępy artystyczne uczniów, poczę-
stunek, przedstawienie pt. „Śpiąca 
królewna” w wykonaniu aktorów 
studia teatralnego Art-Krak z Kra-
kowa oraz wręczenie nagród Bur-
mistrza i Dyrektorów szkół z oka-

zji  Dnia Edukacji Narodowej. Dla 
uczniów klas pierwszych, którzy 
aktem pasowania zostali włączeni 
do społeczności szkolnej pani Bur-
mistrz Anna Pilarczyk wręczyła słod-
kie upominki oraz zaproszenia Do 
Bajki Pana Kleksa.
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EDUKACJA
PODZAMCZE

GIEBŁO

W Szkole Podstawowej Fundacji „Ele-
mentarz” w Podzamczu powitano 
nowy rok szkolny. W uroczystym apelu 
uczestniczyli uczniowie, rodzice, na-
uczyciele oraz zaproszeni goście: Se-
kretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
Maria Milejska i Sołtys Podzamcza 
Jarosław Gruca. Dyrektor szkoły Mał-
gorzata Szar powitała uczniów oraz 
przedstawiła grono pedagogiczne na 
rok szkolny 2022/23. Pani Sekretarz 
Maria Milejska w imieniu władz samo-
rządowych obdarowała uczniów sło-
dyczami oraz złożyła wszystkim życze-
nia sukcesów i pomyślnego nowego 
roku szkolnego.

Ratownicy czytelnictwa
 W czerwcu z wielką radością przyję-
liśmy informację o przyznaniu Szkole 
Podstawowej w Gieble certyfikatu 
potwierdzającego udział w ogólno-
polskim programie Ratownicy Czy-
telnictwa. Fundacja Powszechnego 
Czytania, która była organizatorem 
akcji, zaproponowała podejmowanie 
działań na rzecz upowszechniania czy-
telnictwa w następujących obszarach: 
działania skierowane do  dzieci; akcje 
rozwijające kompetencje nauczycie-
li; inicjatywy czytelnicze skierowane 
do rodziców uczniów; budowanie 
wspólnoty szkolnej wokół czytelnic-
twa; współpraca szkoły z instytucjami 
zewnętrznymi.
 
Szkolne wydarzenia
Dzięki zaangażowaniu nauczycie-
li, uczniów i rodziców udało nam się 
przeprowadzić w szkole ciekawe  kon-
kursy i przedsięwzięcia. Warto wspo-
mnieć Dzień Głośnego Czytania, 
„Książki wędrowniczki”, konkurs pla-
styczny - „Rzeźby z książek” i czytanie 
metodą bostońską. Na temat  mocy 
płynącej z czytania  książek  rodzice 
dyskutowali z wychowawcami klas. 
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli 
w spotkaniach z pisarzami. Z inicjaty-
wy Miejsko - Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Ogrodzieńcu odbyło się 
spotkanie z Panią  Edytą Zarębską. 
Skorzystaliśmy z zaproszenia Księgar-
ni Edukacyjnej w Zawierciu i  uczest-

niczyliśmy spotkaniu z Panią Joanną 
Olech. Cieszymy się ogromnie, że w 
sprawy upowszechniania czytelnictwa 
włączyło się duże grono nauczycie-
li i rodziców. Nie wszystkie pomysły 
zostały zrealizowane, ale przed nami 
nowy rok szkolny i kolejna edycja pro-
gramu zapowiedziana przez Fundację 
Powszechnego Czytania.
 
Narodowe Czytanie „Ballad i 
romansów” Adama Mickiewicza
5 września uczniowie klasy szóstej 
wzięli udział w Narodowym Czytaniu 
„Ballad i romansów” Adama Mickie-
wicza. Spotkanie z utworami  Poety 
odbyło się filii bibliotecznej w Gieble. 
Czytaliśmy dwie ballady  - „Powrót 
taty” i „Świteziankę”. Po zapoznaniu 
się z treścią utworów uczniowie przed-
stawili swoje wrażenia oraz obejrzeli 
różne wydania dzieł Adama Mickie-
wicza. Poznali również regulamin kon-
kursu literackiego „Miej serce i patrzaj 
w serce. Moja opowieść”. Konkurs ten 
ogłoszony został z okazji 200. roczni-
cy wydania „Ballad i romansów” A. 
Mickiewicza. Organizatorem konkursu 
jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultu-
ry i Sportu w Ogrodzieńcu. Cieszymy 
się, że XI edycja Narodowego Czyta-
nia mogła zaangażować uczniów szkół 
podstawowych. Organizatorowi spo-
tkania - Pani Teresie Stasiło dziękuje-
my za miłe i serdeczne przyjęcie.

Grażyna Kowalska

RATOWNICY-
czytelnictwa --

CERTYFIKAT 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

za udział w programie Ratownicy Czytelnictwa
w roku szkolnym 2021/2022 i aktywny udział 

w upowszechnianiu czytelnictwa.

Fundacja 
Powszechnego 
Czytania 

Maria Deskur 

Prezeska Fundacji 
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I 

dla
 Szkoły Podstawowej w Gieble

Pani Grażyna Kowalska
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RYCZÓW

Wszyscy wiemy, jak ważna w życiu jest 
aktywność fizyczna. Po okresie pan-
demii szczególnie istotne jest, aby za-
chęcić dzieci do uprawiania sportów, 
ruchu na świeżym powietrzu. Właśnie 
dlatego wrzesień w naszej szkole 
upłynął pod hasłem sportu.
Rozpoczęliśmy od włączenia się do 
akcji organizowanej przez Polski Ko-
mitet Olimpijski pod hasłem „Bieg 
Fair Play”. Zanim nadszedł ten ważny 
dzień w szkole pojawiła się gazetka 
przypominająca podstawowe zasady, 
takie jak konieczność podejmowania 
zdrowej rywalizacji, cieszenia się ze 
zwycięstwa, ale też umiejętności god-
nego znoszenia porażki, pomagania 
sobie podczas gry i okazywania sza-
cunku przeciwnikowi. Na szczęście 9 
września pogoda nam dopisała, więc 
wszyscy uczniowie w strojach sporto-
wych spotkali się na placu szkolnym. 
Nauczyciel w-f przypomniał wszystkim 
zasady fair play obowiązujące zarów-
no w życiu jak i w sporcie, a następ-
nie po krótkiej rozgrzewce zawodnicy 
stanęli na starcie. Wszystkim udało 
się przebiec wyznaczony dystans, nie 

zabrakło zwycięzców ani tych, którym 
nie udało się wygrać, ale przecież nie 
o to chodziło w tej rywalizacji. Cho-
dziło o zasady fair play i umiejętność 
współpracy, a to okazało się kluczem 
do zwycięstwa.
Natomiast 30 września przyłączyliśmy 
się do obchodów Międzynarodowego 
Dnia Sportu Szkolnego. Klasy młod-
sze rywalizowały między sobą tocząc 
bój o laur zwycięstwa podczas wyści-
gów. Natomiast klasy starsze rozwijały 
szybkość, celność, równowagę i koor-
dynację. Tym razem pogoda nie była 
dla nas łaskawa, więc wszystkie zma-

gania musieliśmy ograniczyć do sali 
gimnastycznej, ale nie przeszkodziło 
nam to w podjęciu zdrowej rywaliza-
cji. Uczniowie wykonywali różne za-
dania sportowe: rzucanie gumowym 
kółkiem do celu, skakanie na skakan-
ce, przenoszenie piłki na lasce gimna-
stycznej, zawody hula-hop. Wiele było 
śmiechu podczas rzucania woreczka-
mi z grochem a zwłaszcza podczas gry 
„stopy – dłonie” , która wymagała od 
uczestników nie lada zwinności. Ca-
łość zakończyła belgijka zatańczona 
przez chętnych uczniów. To był bardzo 
przyjemny dzień.

Co nowego u Zerówki?
Wrzesień w Zerówce obfitował w mnóstwo atrakcji, cieka-
wych zajęć i wesołej zabawy. 
Na początku miesiąca dzieci stworzyły „Ścieżkę sensorycz-
ną z recyklingu”.
Tego typu pomoce dydaktyczne mają na celu nauczyć 
dzieci czytać świat za pomocą zmysłów i w ten sposób je 
rozwijać. Doznania dotykowe będą stymulować ośrodko-
wy układ nerwowy i prowokować mózg do efektywniejsze-
go działania, czyli rozwijać coraz to nowsze obszary. 
15 września zaroiło się w grupie Zerówki od kropek. Krop-
ki na ubraniach, tablicy, pracach plastycznych i w różnych 
miejscach sali. A wszystko związane z obchodami Dnia 
Kropki –The Dot Day, które od kilku lat staje się bardzo 
popularne na całym świecie. Skąd się wzięło? Z książki P. 
Reynoldsa „The Dot”, która opowiada o losach małej Va-
shti, która dzięki malutkiej kropce i  nauczycielce plastyki 
uwierzyła w swoje możliwości. Dzień Kropki to święto kre-
atywności, talentu i odwagi w pokonywaniu trudności. 
W dniu 29 września obchodziliśmy w zerówce Dzień Jabł-
ka. Celem zajęć i wspólnej zabawy była integracja wszyst-
kich dzieci oraz zachęcanie ich do spożywania owoców, a 
w szczególności jabłek z powodu walorów zdrowotnych i 
odżywczych.
Dzień później swoje święto odchodzili wszyscy panowie. 
Również nie zabrakło atrakcji z tej okazji. Były różne kon-
kurencje, zabawy i dużo uśmiechu.

Anna Barczyk
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Dzień Przedszkolaka

Bezpieczny przedszkolak

PRZEDSZKOLE
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka jak co roku obchodziliśmy 
20 września. Święto to zostało ustanowione, aby podkreślić 
wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci.
W tym roku przedszkolaki obejrzały występ iluzjonisty, któ-
ry wprowadził dzieci w świat iluzji, humoru i dobrej zabawy. 
Magiczne sztuczki zapierały dech w piersiach i wywoływały 
zachwyt na twarzach dzieci. Przedszkolaki wypowiadały za 
czarodziejem zaklęcia, a wybrani asystenci brali udział w ma-
gicznych sztuczkach. Po występie każda grupa udała się do 
swojej sali na pyszny poczęstunek i zabawy przy muzyce.

Aneta Filosek

21 września dzieci z Przed-
szkola Publicznego w Ogro-
dzieńcu spotkały się z poli-
cjantem  z Komisariatu Policji 
w Ogrodzieńcu z Panem Se-
bastianem Molikiem. Pod-
czas spotkania funkcjonariusz 
przybliżył przedszkolakom 
zadania, jakie najczęściej 
wykonują policjanci podczas 
służby.  Szczególnym zain-
teresowaniem wśród dzieci 
cieszyła się prezentacja wy-
posażenia jakimi dysponuje 
policjant w swojej codziennej 
pracy.  Następnie Pan po-
licjant omówił zagadnienia 
związane z ruchem drogo-
wym. 

Podczas wizyty przedszkolaki 
utrwaliły zasady bezpieczne-
go poruszania się po drodze, 
przypomniały symbole ko-
lorów świateł sygnalizatora, 

znaczenie charakterystycznych znaków drogowych i ozna-
kowanie przejścia dla pieszych. Policjant przypomniał także 
numery alarmowe i sytuacje w jakich należy z nich korzy-
stać.  Na koniec spotkania dzieci poznały maskotkę policji 
- psa Sznupka. Bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas.

Aneta Filosek
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Pasowanie na ŻłobkowiczaJURAJSKIE MALUSZKI

Pasowanie na Żłobkowicza to niezwykłe wydarzenie u  Jurajskich Maluszków. To dzień pełen wra-
żeń i atrakcji. Były prezenty, malowanie buzi i pyszne babeczki, a Pani Burmistrz Anna Pilarczyk i 
Pani Sekretarz Maria Milejska przeczytały dzieciom bajki, inicjując tym samym cykl „Bajkoczytanie” 
w żłobku. Radości nie było końca, bo maluszki odwiedziła też dwójka wyjątkowych gości- Kicia 
Kocia i Olaf z „Krainy Lodu”.

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.

Maria
córka 

Jagody i Adama 
zamieszkała 

w Podzamczu

SKARBY OGRODZIEŃCA
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Inauguracja Uniwersytetu DziecięcegoUDO

Hymnem studenckim  Gaudeamus Igitur sekcja wokalna Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Ogrodzieńcu zainaugurowała w dniu 22 października VIII edycję Uniwersytetu Dziecięcego 
w Ogrodzieńcu pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

Ważnym i doniosłym momentem była 
immatrykulacja, czyli akt przyjęcia do 
grona studentów i ceremonia złoże-
nia przez nich ślubowania. Następnie 
nowi studenci otrzymali indeksy, wrę-
czone przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Annę Pilarczyk, Dyrektora MGOKiS w 
Ogrodzieńcu Karolinę Matuszewską 
oraz prof. Marka Walancika, przed-
stawiciela Akademii WSB w Dąbrowie 
Górniczej.
Studenci wysłuchali ciekawego wy-
kładu o niezwykłej substancji jaką jest 
woda, który wygłosił dr inż. Paweł 
Sobczak.
Woda. Wiemy, że może występować 
w stanie lotnym, ciekłym i stałym, 
ale że może tańczyć? Czy wiemy, że 
istnieją ciecze, które w niemal ma-
giczny sposób, zmieniają się w ciało 
stałe? Mogą się też „kruszyć”, ale 
gdy przestaniemy je ruszać spłyną 
nam między palcami... To nie magia, 
a nauka.
Inaugurację swą obecnością za-
szczycili przedstawiciele samorządu 
gminnego: Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec Anna Pilarczyk, Wice-
przewodniczący Rady Miejskiej Zbi-
gniew Fabiańczyk wraz z radnymi Ilo-
ną Guzik, Karoliną Adamus, Bożeną 
Bednarz oraz Dyrektor Żłobka Juraj-
skie Maluszki Marzena Kowalczyk.
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu zorganizował wyjazd  edukacyjno-
-kulturalny dla pierwszoklasistów z całej gminy do  Bajki Pana Kleksa w Katowicach – w ramach 
projektu pn. „Śladami Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej w Ogrodzieńcu” w programie 
Promocja Czytelnictwa 2022 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W Bajce Pana KleksaKULTURA

Bajkę Pana Kleksa odwiedzili uczniowie klas pierwszych Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu, Szkoły Podstawowej w 
Gieble, Szkoły Podstawowej w Ryczowie, Szkoły Podstawo-
wej Fundacji Elementarz w Podzamczu.
Było to wydarzenie pełne wrażeń i dobrej zabawy! Bajka Pana 
Kleksa to wyjątkowe miejsce na mapie atrakcji dla dzieci - jest 
tu przestrzeń na zabawę, edukację, odkrywanie świata i roz-
wiązywanie zagadek.

Spotkanie dzieci z terenu Gminy Ogrodzieniec z Kicią 
Kocią w ramach promocji projektu pn. „Śladami Marii 
Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej w Ogrodzieńcu” w pro-
gramie Promocja Czytelnictwa 2022 ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Spektakl dla dzieci pt. „Śpiąca królewna” w ramach pro-
mocji projektu pn. „Śladami Marii Konopnickiej i Elizy 
Orzeszkowej w Ogrodzieńcu” w programie Promocja Czy-
telnictwa 2022 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.
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Z życia placówek Senior +SENIORZY
Dorota Słodek

Człowiek w każdym wieku potrzebuje ruchu, by zachować zdrowie, do-
bre samopoczucie i dobry humor. W ofercie Dziennego Domu Senior + w 
Ogrodzieńcu zagościły wyjazdy na basen.

W wodzie każdy jest szczęśliwy, ponieważ kojarzy nam się ona z beztroską 
dzieciństwa. A każdy z nas chce być sprawny i spowolnić proces starzenia 
się, nie w sensie dosłownym, ale odczuwalnym. I właśnie dzięki regularne-
mu uprawnianiu sportu organizm pozostaje dłużej w lepszej formie, a przy 
tym każdy dzień jest nową szansą na przezwyciężenie swoich słabości.

Uczestniczki placówek Senior plus tworzą artystyczne dzieła – tym razem 
powstały maty, które zdobią stół.
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Pomoc żywnościowa

Jurajski Uniwersytet Ludowy

OPS

JUL

W dniu 13 września do Gminy Ogrodzieniec dotarła kolejna do-
stawa żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żyw-
nościowa. Bezpośrednią obsługą Programu zajmują się pracownicy  
Ośrodka Pomocy Społecznej. W miesiącu wrześniu pomoc trafiła 
do 233 mieszkańców potrzebujących pomocy.

Laboratorium mody
Środy godz. 16.30

Prowadzący Anna Musialska

Makijaż i charakteryzacja w sztuce
filmowej i teatralnej
Soboty – godz. 11.30

Prowadzący Justyna Strawa
 

Fotografia
Poniedziałki – godz. 16.00

Prowadzący Grzegorz Maciąg
 

Malarstwo
Poniedziałki godz. 18.00

Czwartki godz. 18.00
Prowadzący Anna Studzińska

 
Taniec

18.00-19.00- Zumba  
19.00- 20.00- Latino dance
Prowadzący Anna Łągiewka

 
Dziedzictwo Jury 

Krakowsko-Częstochowskiej
Środy godz. 9.30

Prowadzący Marek Trzepla

W naszej gminie swą działalność zainaugurował Jurajski 
Uniwersytet Ludowy w Ogrodzieńcu - projekt współfinan-
sowany przez Fundację Europa House oraz Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To inicjatywa, w którą 
angażują się  m.in. wykładowcy Akademii Górnośląskiej. 
Rektorem JUL został dr Patryk Szczygieł, wykładowca AG, a 
zarazem prezes Fundacji Europa House, zaś funkcję kancle-
rza objęła dr Anna Staszewska, wykładowczyni AG.
Uniwersyteckie spotkania i warsztaty z pewnością pomogą 
w rozwijaniu pasji naszych mieszkańców. Zapraszamy na za-
jęcia z: fotografii, aktorstwa, malarstwa, kulinariów, woka-
listyki, sztuki filmowej, rycerstwa i średniowiecznych sztuk 
walki czy dziedzictwa przyrodniczego. Lista  zajęć nie jest 
zamknięta - organizatorzy projektu są otwarci na propozy-
cje zainteresowanych osób.
Aby zostać studentem JUL  wystarczy spełnić dwa wyma-
gania- być pełnoletnim i mieszkać w gminie Ogrodzieniec. 
Nauka w nim jest bezpłatna.
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Gruszki w cynamonowej kruszonce z sosem 
karmelowym

PRZEPIS MIESIĄCA
Marta Lipka

Zaduszki

Cmentarze -
Pogrąz�one w zadumie i wspomnieniach,

Przyozdobione niezliczoną ilos�cią stroiko� w,

Pomysłowo wyszukanych sztucznych kwiato� w,

I ogromnych, kopiastych, doniczkowych chryzantem

Rozs�wietlone tysiącami wypasionych zniczy,

Lub nowoczesnych elektrycznych lampek.

Unoszący się dookoła zapach jesieni,

Oraz won�  topionego wosku i stearyny,

Stwarza wyjątkowy i specyficzny nastro� j S)więta.

Migotliwe kolorowe s�wiatełka,

Odbijają się od wypolerowanych, nagrobko� w,

Oz�ywiając w ten dzien� , jakoby - "umarłe miasta",

Tworząc niewidzialny pomost z zas�wiatami.

Ż. aden inny dzien� , nie przybliz�a bardziej tych,

Kto� rzy odeszli do innego niepojętego S)wiata.

Tu i o� wdzie daje się słyszec� ciche szepty modlitw,

Jako wsparcie dla dusz zmierzających do celu,

Wyznaczonego ziemskim, doczesnym z�yciem,

Żnanego jedynie z domysło� w i wyobraz�ni.

Niezgłębiona dotychczas tajemnica - "z�ycia po z�yciu",

Przewyz�sza pojmowanie ludzkiego rozumu,

Bo nie podlega ziemskim prawom ani wymiarom,

Że szczego� lnym uwzględnieniem czasu,

Kto� rego prawdopodobnie jest tam brak.

Szkoda tylko, 

Ż. e nawet tak powaz�ne i dostojne S)więto, 

Żostało zawładnięte przez biznes i komercję,

Jako specyficzny, rodzimy - "Halloween",

Co zaciera coraz bardziej,

 Jego religijne znaczenie.

Marian Witczak

Sos karmelowy:
100 g cukru
100 g śmietanki 30%
50 g masła
Szczypta soli
Do garnka z grubym dnem wsy-
pujemy cukier tak, aby równo-
miernie pokrył całe jego dno. 
Wstawiamy na średni ogień i 
karmelizujemy cukier pilnując, 
aby nie zbrązowiał zbytnio ( 
Przypalony cukier robi się gorz-
ki). Pamiętajmy, że cukru nie 
wolno niczym mieszać! Ewentu-
alnie możemy delikatnie poru-
szać całym garnkiem, aby cukier 
roztapiał się równomiernie. Kie-
dy cukier zrobi się bursztynowy 
w kolorze, dodajemy do niego 
masło. W tym momencie możemy już całość mieszać (najlepiej drewnianą 
łyżką), aż do połączenia masła z karmelem. Kiedy to nastąpi, dolewamy 
śmietankę i znowu mieszamy aż do połączenia całości. Po chwili wyłącza-
my ogień i mieszamy sos do uzyskania gładkiej konsystencji. Na koniec 
wsypujemy sól i przelewamy do czystego słoiczka. (Taki sos nadaje się do 
wszelkich deserów, ciast i lodów, a nawet do owsianki lub budyniu).
Kruszonka cynamonowa:
8 łyżek mąki pszennej
7 łyżek cukru
Płaska łyżeczka mielonego cynamonu
Opakowanie cukru waniliowego
80 g masła
Wszystkie składniki wyrabiamy razem i rozkruszamy między palcami, aż do 
uzyskania kruszonki.
Syrop do gruszek:
3 l wody
Gwiazdka anyżu
Kawałek kory cynamonowej
4 goździki
1 cukier waniliowy
300 g cukru
Sok z jednej cytryny (dodajemy do wywaru pod koniec gotowania gruszek)
 
Osiem gruszek „konferencja” myjemy, wycinamy ostrożnie gniazda na-
sienne i obieramy je ze skórki obieraczką do warzyw, zostawiając ogonki.
Składniki syropu zagotowujemy razem, a następnie wrzucamy do niego 
przygotowane gruszki. Od chwili zagotowania, owoce muszą się gotować 
przez 5 minut. Odcedzamy ostrożnie gruszki i zostawiamy je na cedzaku 
do ostudzenia. W międzyczasie nagrzewamy piekarnik razem z naczyniem 
żaroodpornym, w którym będziemy piec deser, do 180 st. C.
Do każdej gruszki wkładamy łyżkę nutelli, układamy owoce w pozycji sto-
jącej w naczyniu, a następnie wykładamy na nie kruszonkę. Zapiekamy 
przez 20 min. Gotowy deser polewamy wcześniej przygotowanym sosem 
karmelowym, podajemy z gałką lodów waniliowych lub łyżką serka ma-
scarpone.

Życie

Życie Tak szybko płynie
tak szybko biegną lata;
Rok za rokiem szybko mija
i wciąż zmienia się data.
Bo życie płynie wciąż do przodu
I nigdy nie ogląda się wstecz.
Dlatego życie tak szybko mija
gdyż życie człowieka takie jest.
A kiedy jeszcze po wielu latach
z bagażem dziesiątek lat na grzbiecie -
O czym pomyśleć warto,
myślę na pewno wiecie…
Bo życie jest niewiadomą
nigdy nie wiemy co nas czeka -
Czy dożyjemy później starości,
czy w kwiecie wieku odejść potrzeba.
Cóż życie jest zagadką
której rozwiązać nie może nikt;
Nikt swego życia przewidzieć nie potrafi
ani zatrzymać swych ostatnich chwil.
Więc trzeba zawsze o tym pamiętać,
że życie nie trwa wiecznie.
Lecz każdy człowiek,
kiedyś odejdzie z tego świata -
o tym pamiętajmy koniecznie.

Zenona Fiutak
20.10.2022r.
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KONDOLENCJE

Z głębi serca płynące wyrazy współczucia 
i żalu dla  Beaty Stypy-Rus

z powodu śmierci

Taty
składają

dyrektor i pracownicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 

i Sportu w Ogrodzieńcu
Beatko, łączymy się z Tobą w bólu...

Wyrazy szczerego współczucia i żalu dla
Beaty Stypy-Rus

Radnej VII kadencji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu w latach 2014-18
Instruktora kulturalno-oświatowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  

i Sportu w Ogrodzieńcu
z powodu śmierci 

TATY
składają:

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anna Pilarczyk

W imieniu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
Przewodnicząca Małgorzata Janoska

Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Maria Milejska

Z głębi serca płynące wyrazy współczucia dla Beaty Stypy-Rus
z powodu śmierci

Taty
składają

Dyrektor i Pracownicy 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu

Wyrazy współczucia dla Rodziny naszej zamarłej Koleżanki
Emilii Kuźniak

składają
Dyrektor i Pracownicy

Miejsko-Gminnego Ośrodka  Kultury i Sportu  w Ogrodzieńcu
Zespół Wrzos z Ryczowa Kolonii

Z przykrością informujemy, że zmarła
Danuta Musialska

Członkini Zespołu Seniorzy 
z Ogrodzieńca

Wyrazy głębokiego współczucia
dla Męża, Syna i całej Rodziny

składają
Koleżanki i Koledzy z Zespołu Seniorzy  

z Ogrodzieńca
Dyrektor i Pracownicy 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Ogrodzieńcu

Wyrazy współczucia i żalu dla Jerzego Jurczaka
członka Orkiestry Dętej OSP Giebło z powodu śmierci

Mamy
składają:

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

Koleżanki i Koledzy z Orkiestry Dętej OSP Giebło 
wraz z Kapelmistrzem

Wyrazy współczucia i żalu dla Karola i Kamila Piwowarskich
członków Orkiestry Dętej OSP Giebło z powodu śmierci

TATY
składają:

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

Koleżanki i Koledzy z Orkiestry Dętej OSP Giebło wraz z Kapelmistrzem

Z głębi serca płynące wyrazy współczucia dla
ks. Mariusza Olejnika

z powodu śmierci 

TATY
składają:

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk

W imieniu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Przewodnicząca Rady 
Małgorzata Janoska

Sekretarz Miasta i Gminy
Maria Milejska

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
Rodzinie i Bliskim
z powodu śmierci

Danuty Musialskiej
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Anna Pilarczyk
W imieniu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Przewodnicząca Rady 
Małgorzata Janoska

Sekretarz Miasta i Gminy
Maria Milejska
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Małżeńskie jubileuszeZ ŻYCIA GMINY

W dniu 28 października w sali lustrza-
nej Domu Kultury odbyła się uroczy-
stość jubileuszy długoletniego poży-
cia małżeńskiego, wśród których były 
pary świętujące 50-lecie, 55-lecie, 
60-lecie pożycia małżeńskiego. Wrę-
czenie medali poprzedzone zostało 
odnowieniem przysięgi małżeńskiej 
przed panią Burmistrz. Były gratulacje 
i życzenia, wspólne zdjęcia, koncert 
zadedykowany Jubilatom, a także po-
częstunek i wspomnienia oraz zabawa 

przy muzyce. Popołudnie upłynęło w 
rodzinnej, radosnej atmosferze.
Złote Gody obchodzili: Wanda i 
Stefan Selejdak z Fugasówki, Alicja i 
Stanisław Mędreccy z Giebła Kolonii, 
Janina i Tadeusz Podgórscy z Ogro-
dzieńca, Kazimiera i Bronisław Rzepka 
z Ogrodzieńca, Anna i Kazimierz Paw-
likowscy z Fugasówki, Teresa i Cze-
sław Kula z Kiełkowic, Zofia i Zygmunt 
Lenartowicz z Kiełkowic, Jadwiga i Je-
rzy Kołodziej z Ogrodzieńca, Danuta 

i Marian Bednarczyk z Ogrodzieńca, 
Lucja i Edward Więckowscy z Giebła 
Kolonii, Jadwiga i Tadeusz Drążek z 
Kiełkowic
Szmaragdowe Gody: Jadwiga i Ma-
rek Wróbel ze Śrubarni.
Diamentowe Gody: Bożena i Je-
rzy Matysek z Ogrodzieńca, Wanda i 
Adam Sokołowscy z Ogrodzieńca.
 
A jaka jest recepta na trwały związek? 
Nasi jubilaci udzielili odpowiedzi.

Wspierać się i ustępować jeden 
drugiemu. Ważne jest, żeby w chwi-
lach trudnych dać szansę tej drugiej 
osobie. Teraz młodzi ludzie o tym 
często zapominają i dlatego jest  
tyle rozstań - Zofia i Zygmunt Lenar-
towicz.

Nie ma gotowego przepisu na uda-
ny związek małżeński. Najważniej-
sze to wzajemne zaufanie. Nie ma 
wtedy zazdrości i niepotrzebnych 
nieporozumień. A dziś cieszymy się, 
że doczekaliśmy pięknego jubile-
uszu -  Teresa i Czesław Kula.

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 -  Alicja i Stanisław 
Mędreccy.

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec
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W życiu trzeba być wyrozumiałym, 
czasami należy ustąpić, żeby było w 
porządku. Trzeba się darzyć uczu-
ciem, bo ono pomaga przetrwać 
trudne chwile. Czasami trzeba iść 
na kompromis i przede wszystkim 
rozmawiać ze sobą - Lucja i Edward 
Więckowscy.

Chodzi o wyrozumiałość, miłość i 
zrozumienie. Gdy jeden drugiego 
słucha nie ma niepotrzebnych nie-
porozumień i sporów. Nie kłócić 
się, nie ranić, tylko iść przez życie 
razem i wspierać się -  Janina i Ta-
deusz Podgórscy.

Bycie razem - może to jest w genach 
zapisane? Jesteśmy aktywni, pomoc-
ni, wspieramy się. Jako młodzi ludzie 
udzielaliśmy się w zespołach arty-
stycznych, w kabareciku, chodziliśmy 
na dancingi.  Nadal lubimy się bawić, 
żyć aktywnie, spotykać się z przyja-
ciółmi -  Bożena i Jerzy Matysek.

Zaufanie, wzajemny szacunek, miłość i ro-
dzina jest ważna. Dzieci scementowały na-
sze życie. 
Wskazaliśmy im najważniejsze cechy, żeby 
idąc w świat byli dobrymi ludźmi. Mój mąż 
jest podporą mojego życia – podał mi rękę, 
a kiedy on był w potrzebie, to ja podałam 
mu rękę - Jadwiga i Tadeusz Drążek.

W małżeństwie najważniejsza jest 
wyrozumiałość, zgoda i miłość, 
a także wzajemne pomaganie i 
wspieranie się w trudnych chwilach. 
Jesteśmy zadowoleni z tego, co 
udało nam się osiągnąć przez te 50 
lat wspólnego życia -  Wanda i Ste-
fan Selejdak

Bywało różnie jak to w życiu. Ale ra-
zem dotrwaliśmy do 55 lat. Upartość 
nie pomaga, ale wspólne wybacze-
nie i zrozumienie. Zawsze mogłem 
liczyć na wyrozumiałość żony. Razem 
łatwiej pokonywać trudności. Dodał-
bym jeszcze jedną ważną rzecz – wia-
ra! - Jadwiga i Marek Wróbel. 

W życiu najpierw jest fascynacja 
i zauroczenie drugą osobą. Po-
tem przychodzi miłość, przyjaźń, 
itd. Najważniejsze, żeby iść razem 
przez życie pod rękę, a gdy jest 
źle, wspierać się -  Anna i Kazimierz 
Pawlikowscy.

Najważniejsze to wzajemne zaufa-
nie, spokojne życie - bez kłótni i 
niepotrzebnych zgrzytów, zdrowie 
oraz rodzina. Wychowaliśmy dzieci, 
doczekaliśmy nawet prawnuka Kac-
perka i to nas cieszy - Kazimiera i 
Bronisław Rzepka.

Drodzy 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

 
Burmistrz Miasta i Gminy

Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk

 
Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Małgorzata Janoska

wraz z Radnymi
 

Sekretarz
Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Maria Milejska

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec



46 gazetagazeta
OGRODZIENIECKA

1 stycznia 2023 - 50 lat 
ODZYSKANIA PRAW MIEJSKICH - OGRODZIENIEC 1973 - 2023

50
LAT

WIĘŹBY DACHOWEWIĘŹBY DACHOWE
TARCICATARCICA

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

ARKADIA

jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę

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

TEL. 695 729 499

rok założenia 1993

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

RE
KL

AM
A

RE
KL

AM
A

RE
KL

AM
A

MIEJSCE NA

Twoją
REKLAMĘ

ZAKŁAD POGRZEBOWY

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

TEL. CAŁODOBOWY
602 106 837
32 67 32 451

OGRODZIENIEC, UL. PADEREWSKIEGO 4,
UL. CMENTARNA 2

NAGROBKI GRANITOWE

REKLAM
A

REKLAM
A
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REKLAM
A

tel. 32 672 37 12
Zawiercie

ul. Paderewskiego 112 a

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

REKLAM
A

RE
KL

AM
A

• Okna aluminium oraz PCV: Veka, Salamander, Rehau, Schuco, Aluplast
• Markizy: balkonowe, tarasowe, zaciemniające
• Rolety zewnętrzne,
• Rolety wewnętrzne: plisy, dzień/noc, materiałowe, wolno wiszące, rzymskie, 

rolety do okien dachowych Fakro – BARDZO DUŻY WYBÓR TKANIN
• Żaluzje: drewniane, bambusowe, aluminiowe,
• Moskitiery: okienne, balkonowe, plisowane, przesuwne
• Akcesoria: klamki, kotwy montażowe, pochwyty balkonowe, odwodnienia, 

uszczelki
 

PROFESJONALNA OBSŁUGA I MONTAŻ     DORADZTWO     USŁUGA POMIARU
 Zapraszamy:

• poniedziałek- piątek 8:00- 19:00
• sobota 9:00-14:00

 
Zawiercie ul.  Żabia 39 ( przy PSB Mrówka-Format), tel.: 531721000

www.budoluxokna.pl , www.budo-lux.pl

Wszystkim Klientom sklepu ABC na Fugasówce pragniemy złożyć 
serdeczne podziękowania za 18 lat współpracy i bycia razem,  

za życzliwość i wyrozumiałość, ciepłe słowa i rodzinną atmosferę.
Szczególne podziękowania dla pań: Doroty Antoniak i Grażyny 

Malinowskiej-Kańka,
za ich sumienną pracę i zaangażowanie.

Grażyna i Jarosław Stuglik

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec



48 gazetagazeta
OGRODZIENIECKA

1 stycznia 2023 - 50 lat 
ODZYSKANIA PRAW MIEJSKICH - OGRODZIENIEC 1973 - 2023

50
LAT

Przedsiębiorstwo Komunalne
Ogrodzieniec Sp. z o.o.

Szczegółowa oferta na www.pkogrodzieniec.pl

KONTAKT
Plac Wolności 42 w Ogrodzieńcu 

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

Kontakt w sprawie zamówień  usługi 
733 777 235

e-mail: odpady@pkogrodzieniec.pl
Zgłaszanie wodomierza

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

Mailowo: w.turlej@ogrodzieniec.pl
Kasa czynna

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

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

516 047 017 

Drodzy Mieszkańcy,
Problem generowania każdego dnia olbrzymiej ilości odpadów jest powszechnie znany. Często nie zdajemy sobie spra-
wy, że statystyczny Polak wytwarza w ciągu roku nawet 350 kg śmieci. Dlatego tak ważna jest segregacja u źródła, czyli 
w gospodarstwach domowych.

Jakie odpady segregujemy?
- tworzywa sztuczne
- papier
- szkło
- odpady biodegradowalne
 

ABC SEGREGACJI ODPADÓW
W tym numerze gazetki zajmiemy się 
METALAMI I TWORZYWAMI SZTUCZ-

NYMI
 
Pamiętaj, że nie segregujemy opakowań z resztka-
mi jedzenia, czy kartonów z płynami w środku. Dobrą 
praktyką jest również zgniatanie plastikowych butelek, 
kartonów, puszek przez co oszczędzamy dużo miejsca.
Zapoznaj się z Naszym Mini vademecum i segreguj bez 
wysiłku!
 
Metale i tworzywa sztuczne - WOREK ŻÓŁTY
WRZUCAMY:
• Nakrętki
• Plastikowe opakowania po produktach spożyw-

czych

• Opakowania wielomateriałowe (np. kartony po 
mleku i sokach)

• Opakowania po środkach czystości
• Opakowania po kosmetykach
• Plastikowe torby, worki, reklamówki, i inne folie
• Aluminiowe puszki po napojach i sokach
• Puszki po konserwach
• Odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po 

napojach
 
NIE WRZUCAMY:
• Zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
• Puszek i pojemników po farbach i lakierach
• Zużytych baterii i akumulatorów
• Części samochodowych
• Opakowań po olejach
• Opakowań po lekach i zużytych artykułów me-

dycznych
• Plastikowych zabawek
• Butelek i pojemników z zawartością
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U S ŁU G I  O F E R O W A N E  P R Z E Z  P R Z E D S I ĘB I O R S T W O
K O M U N A L N E  O G R O D Z I E N I E C  S P .  Z  O . O .

ciągnik z przyczepą/pługiem
koparka
minikoparka JCB

WYNAJEM SPRZĘTU: 

 

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

USŁUGI OGRODNICZE:

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

GOSPODARKA ODPADAMI:

       i zagospodarowanie odpadów 
       z firm

USŁUGI ASENIZACYJNE 
  BECZKI O POJEMNOŚCI 10 M3

wywóz  nieczystości płynnych, 
opróżnianie szamb,
opróżnianie przydomowych 

      oczyszczalni 

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

ZGŁASZANIE STANU WODOMIERZA

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

lub mailowo: w.turlej@ogrodzieniec.pl

PROMOCYJNE CENY DO KOŃCA ROKU !
 

USŁUGI ASENIZACYJNE 
  BECZKI O POJEMNOŚCI 10 M3

wywóz  nieczystości płynnych, 
opróżnianie szamb,
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      oczyszczalni 
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6:00 - 14:00 pod numerem telefonu 733 777 235.

ZGŁASZANIE STANU WODOMIERZA

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

lub mailowo: w.turlej@ogrodzieniec.pl

PROMOCYJNE CENY DO KOŃCA ROKU !
 

USŁUGI ASENIZACYJNE 
  BECZKI O POJEMNOŚCI 10 M3

wywóz  nieczystości płynnych, 
opróżnianie szamb,
opróżnianie przydomowych 

      oczyszczalni 

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

ZGŁASZANIE STANU WODOMIERZA

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

lub mailowo: w.turlej@ogrodzieniec.pl

PROMOCYJNE CENY DO KOŃCA ROKU !
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 10 listopada 2022r. 10 listopada 2022r.
 
   godz. 16.00
   SALA LUSTRZANA  budynku  Miejsko-Gminnego  Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu
 
- ,,To oni walczyli o wolność i niepodległość. Śladami naszych przodków- bohaterów” - wykłady i prelekcje przygotowane przez sekcje - Historyczną  oraz Literacką  Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- ,,O bohaterach I wojny” -prelekcje przygotowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Olkusz  
- Występ Sekcji Wokalnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Zespołu Echo i Seniorzy z Ogrodzieńca
- Pokaz mody z lat 20. XX wieku
-”Z miłości do ojczyzny”- wystawa prac artystycznych oraz zdjęć autorstwa naszych mieszkańców bądź zachowanych w archiwach domowych
- Mini recital piosenki patriotycznej 

 Zamek Ogrodzieniec - 11 listopada 2022r. Zamek Ogrodzieniec - 11 listopada 2022r. „Droga ku Niepodległej – multiepokowe spotkanie z historią”
 

Na podsumowanie każdego wydarzenia przygotowano wojskowy poczęstunek.

PIĄTEK 11 Listopada 2022r. godz. 11:00 do 16:00
11:00 – 12:00 – POWSTANIA NARODOWE  

WYSTAWA UMUNDUROWANIA I UZBROJENIA POLSKICH FORMACJI WOJSKOWYCH XVIII – XIX WIEKU. PRELEKCJE NA TEMAT 
PRZEBIEGU POWSTAŃ: KOŚCIUSZKOWSKIEGO, LISTOPADOWEGO, STYCZNIOWEGO I OKRESU KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO

12:00 – 13:00 -  POKAZ MODY HISTORYCZNEJ
WYSTAWA I POKAZ  MODY HISTORYCZNEJ Z OMAWIANYCH OKRESÓW

13:00 – 14:00 – I WOJNA ŚWIATOWA
WYSTAWA UZBROJENIA , UMUNDUROWANIA Z CZASÓW I WOJNY ŚWIATOWEJ. PRELEKCJA NA TEMAT DZIAŁAŃ WOJENNYCH 
PROWADZONYCH NA JURZE, ZWYCIĘSKIEGO POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W KONTEKŚCIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

14:00 – 15:00 - WRZESIEŃ 39R.
WYSTAWA UMUNDUROWANIA I UZBROJENIA ORAZ PRELEKCJE NA TEMAT:     POLSKICH ŻOŁNIERZY WALCZĄCYCH W KAMPANII 
WRZEŚNIOWEJ 39R. , POWSTAŃ ŚLĄSKICH, NIEMIECKICH FORMACJI WOJSKOWYCH

15:00 – 15:30 - SARMACI XVII – XVIII W.
WYSTAWA UZBROJENIA XVII i XVIII WIECZNYCH, POLSKICH FORMACJI WOJSKOWYCH. PRELEKCJA NA TEMAT UTRATY 
NIEPODLEGŁOŚCI I DZIAŁAŃ POLSKICH PATRIOTÓW TEGO OKRESU

15.30 – 16.00 ZWIEDZANIE ZAMKU Z   PRZEWODNIKIEM

HAPPENING HISTORYCZNO-MILITARNY 
(obozowisko wojskowe,  rodzinne gry i zabawy, patriotyczne warsztaty)
ok. godz. 16.30 - uroczyste zakończenie pochodu mieszkańców z flagą 
(przejście z kościoła na Plac Piłsudskiego)
Podniesienie flagi państwowej na maszt oraz odśpiewanie hymnu

od godz. 14.00- 18.00od godz. 14.00- 18.00
Plac Piłsudskiego w OgrodzieńcuPlac Piłsudskiego w Ogrodzieńcu
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11 LISTOPADA 2022r.11 LISTOPADA 2022r.
 
godz. 7.30 - Kościół Parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ryczowie, ul. Armii Krajowej 44  

(msza święta, część artystyczna: występ Zespołu Ryczowianki oraz laureatów Gminnego Konkursu Piosenki 
Patriotycznej, uroczysty pochód mieszkańców z flagą z udziałem Orkiestry Dętej OSP Ryczów, KGW  
w Ryczowie ,,Perły Jury”, KGW  Koniczynki-Ryczów Kolonia, KGW Żelazne Śrubk oraz Jednostek OSP)

ok. godz. 9.10 - Ryczów- złożenie kwiatów pod pomnikiem Poległych podczas Pacyfikacji w Ryczowie
ok. godz. 9.40 - Kiełkowice- złożenie kwiatów pod pomnikiem Poległych Członków Ruchu Oporu  

w czasie II wojny światowej
godz. 10.00 - Kościół  Parafialny pw. Świętego Jakuba Apostoła w Gieble, ul. Częstochowska 72 (msza święta, 

część artystyczna: występ Zespołu MALWINKI ze Szkoły Podstawowej w Gieble  oraz laureatów Gminnego 
Konkursu Piosenki Patriotycznej, uroczysty pochód mieszkańców z flagą z udziałem Orkiestry Dętej OSP 
Giebło, KGW w Gulzowie, KGW w Mokrusie ,,Mokrusianki” oraz Jednostek OSP)

ok. godz. 11.40 - Lasek Ogrodzieniec- złożenie kwiatów pod pomnikiem Pomordowanych w czasie II wojny światowej  
godz. 12.00 - Kościół  Parafialny pw. Świętego Wojciecha B.M. w Zawierciu Bzowie i na Fugasówce,  

ul. Żołnierska 17 (msza święta, część artystyczna: występ Andrzeja Kaima oraz laureatów Gminnego Konkursu 
Piosenki Patriotycznej, uroczysty pochód mieszkańców z flagą, złożenie kwiatów,)

ok. godz. 13.20 - Fugasówka-  złożenie kwiatów pod pomnikiem Pamięci Powstańców Styczniowych
ok. godz. 13.35 - Ogrodzieniec, Cmentarz Komunalny -  złożenie kwiatów pod pomnikiem  ku czci poległych 

żołnierzy w czasie II wojny światowej
godz. 14.00 - Kościół Parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu, ul Kościuszki 33 (msza święta, 

część artystyczna: występ Zespołu Echo z Ogrodzieńca, Zespołu Seniorzy z Ogrodzieńca, Sekcji Wokalnej 
UTW Ogrodzieniec, laureatów Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej, koncert organowy w wykonaniu 
Tadeusza Barylskiego,  koncert patriotyczny w wykonaniu Mateusza Mijala, pochód mieszkańców  z flagą  
z udziałem Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ogrodzieniec, Zespołu Mażoretek ,,Fantazja” oraz Jednostek OSP  
na Plac Piłsudskiego w Ogrodzieńcu

ok. godz. 16.30 - Plac Piłsudskiego w Ogrodzieńcu (uroczyste podniesienie na maszt flagi państwowej)

Na podsumowanie każdego wydarzenia przygotowano wojskowy poczęstunek.
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Drogie Dzieci, Szanowna Młodzieży, osoby aktywne zawodowo niebędące jeszcze Drogie Dzieci, Szanowna Młodzieży, osoby aktywne zawodowo niebędące jeszcze 
Seniorami przyjdźcie i wspólnie z Seniorami świętujcie ten dzień!Seniorami przyjdźcie i wspólnie z Seniorami świętujcie ten dzień!

Jednostki Oświatowe 
z terenu Miasta i Gminy 

Ogrodzieniec
Koła Gospodyń Wiejskich 

Gminy Ogrodzieniec
SPZOZ

OGRODZIENIEC

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY 

i SPORTU
w OGRODZIEŃCU

MŁODZIEŻOWA
RADA MIASTA i GMINY

OGRODZIENIEC

PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE 

OGRODZIENIEC
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Ogrodzieńcu

MIASTO I GMINA
OGRODZIENIEC

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk
serdecznie zaprasza 

na

GMINNY DZIEŃ SENIORA
Hala Sportowa w Ogrodzieńcu- Cementowni

godz. 16.00 - OFICJALNE ROZPOCZĘCIE WYDARZENIA, 
występy artystyczne wielopokoleniowe

13 listopada 2022r.

godz. 18.00
KONCERT ŚWIATOWEJ SŁAWY 

MEZZOSOPRANISTKI  
ALICJI WĘGORZEWSKIEJ

Aplikacja mobilna Gminy Ogrodzieniec


