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Zrównoważony i stabilny  Budżet Miasta  
i Gminy Ogrodzieniec na rok 2020 

uchwalony jednogłośnie przez Radę Miejską 
w dniu 27 grudnia  2019 roku. 

Więcej o uchwale budżetowej, 
zaplanowanych przedsięwzięciach  

w bieżącym roku na stronie 2.

Budżet Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec 2020
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Jerzego Janoski,  
radnego Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu.

Joanna Piwowarczyk Joanna Piwowarczyk

Z perspektywy 
RADY MIEJSKIEJ

Kilka pytań 
do...

Jest Pan radnym trzecią kadencję. 
Czym jest dla Pana bycie radnym? Co jest 
najważniejsze w pełnieniu tej służby?

Jestem narodowym patriotą, mam obo-
wiązki wobec Polski, dlatego bycie Radnym 
traktuję jako wielkie zobowiązanie wobec 
mieszkańców sołectwa Fugasówki i Marko-
wizny, wobec Gminy Ogrodzieniec, wobec  
kochanej Ojczyzny - wobec Polski. 

W jakich komisjach Pan pracuje?
Udzielam się  w pracę Komisji Budżeto-

wej i Komisji Rewizyjnej.
Jaki okręg wyborczy Pan reprezentuje? 

Jak kontaktuje się Pan z mieszkańcami?
Jestem do dyspozycji mieszkańców 

w dzień i w nocy pod numerem telefonu  
501 252 261.

Proszę przybliżyć czytelnikom GO z ja-
kimi problemami lub propozycjami zwra-
cają się najczęściej do Pana mieszkańcy? 

Przez ostatnie lata udało się wybudować 
nowe oraz  wyremontować gminno-powia-
towe chodniki i drogi, niemniej  Sołectwa, 
które reprezentuję nie mają tzw. terenu 
gminnego,  który możnaby przeznaczyć 
pod budowę tzw. ludowego domu kultury, 
placu zabaw, siłowni na świeżym powietrzu 
czy miejsca  sportowo-rekreacyjnego.

Lokalna społeczność Jury, Gminy, Fuga-
sówki i Markowizny, ożyła i dała widoczny 
objaw sprzeciwu co do planowanej budowy 
kopalni cynku i ołowiu, która niesie za sobą 
zniszczenia środowiskowe, utratę zasobów 
wody, ale i przejęcie przez łapy obcego ka-
pitału naszych polskich surowców natural-
nych.

Jak ocenia Pan zaangażowanie miesz-
kańców w życie lokalnej społeczności?

Co do zaangażowania mieszkańców Fu-
gasówki w lokalne sprawy oceniam jako sła-
be, a niektóre działania wręcz destrukcyjne 

- przykład z ostatnich tygodni to storpedo-
wanie przez część mieszkańców ul. Kocha-
nowskiego zakupu działki pod planowaną 
lokalną drogę pod pretekstem ochrony 
własnych posesji i wydumanych przejazdów 
TIRów pod ich oknami.

W wyborach 13 października 2019 roku 
stratował Pan do Sejmu RP, uzyskując bar-
dzo wysoki wynik: 11421 głosów. Wcze-
śniej startował Pan do Parlamentu Euro-
pejskiego – skąd takie decyzje?

Moje poglądy polityczne są od zawsze 
przejawem osobistej dumy!

Moja działalność społeczno - polityczna 
jest powszechnie znana. Jestem  3. kaden-
cję radnym Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 
Jestem działaczem Zawierciańskiej Inicjaty-
wy Narodowej, współorganizuję Marsz Nie-
podległości w Warszawie i Rajd Szlakiem 
Brygady Świętokrzyskiej. Uczestniczę w 
wielu Marszach, Pikietach i Happeningach 
Środowisk Narodowych. Jestem członkiem 
Rady Politycznej Ruchu Narodowego i 
przez tę aktywność - naturalnym kandyda-
tem  w wyborach w okręgu Zagłębiowskim 
nr 32 z ramienia KONFEDERACJI. 

A Jerzy Janoska prywatnie? Praca, zain-
teresowania, rodzina? 

Prywatnie... jestem w szczęśliwym związ-
ku małżeńskim. Jestem ojcem, dziadkiem, 
prowadzę firmę, lubię muzykę, film, teatr, 
sport, lubię się napić piwa, zabawić - lubię 
życie!  

Czego chciałby Pan życzyć mieszkań-
com?

Mieszkańcom sołectw Fugasówka i Mar-
kowizna, mieszkańcom Gminy Ogrodzie-
niec, znajomym w kraju i zagranicy, Ojczyź-
nie Miłej życzę w Nowym Roku Obfitych 
Łask Bożych, Do Siego 2020 Roku. Czołem 
Wielkiej Polsce!

Na sesji, która odbyła się 27 grudnia 2019r. Rada Miejska przyjęła 
jednogłośnie uchwałę budżetową. Jest to jedna z najważniejszych uchwał, 
która determinuje pracę samorządu w bieżącym roku. Na budżet Gminy 
Ogrodzieniec w 2020 roku składają się dochody w łącznej kwocie 
52.330.266,78 zł. oraz wydatki w kwocie 52.330.266,78 zł. Przychody w 
kwocie 1.150.406,50 zł oraz rozchody w kwocie 1.150.406,50 zł. 

Szczegółowy wykaz planowanych inwestycji oraz plan budżetu na 2020 rok znajduje się na 
BIP Ogrodzieniec (www.ogrodzieniec.bip.jur.pl)

Wydatki majątkowe na 2020 r.
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OKIEM
BURMISTRZA

Anna Pilarczyk-Sprycha

Na sesji 27 grudnia 2019 r. Rada Miejska 
przyjęła budżet Miasta i Gminy na rok 2020. 
Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz został 
zaaprobowany przez Komisję Budżetu, Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej. 
Uchwała budżetowa została przyjęta jednogłośnie, 
za co dziękuję wszystkim Radnym. Jest to 
jedna z najważniejszych uchwał, która będzie 
determinowała pracę samorządu w kolejnych 
miesiącach. Tegoroczny budżet pozwala na 
stabilny i zrównoważony rozwój gminy, umożliwi  
realizację przedsięwzięć zgłaszanych przez radnych 
i mieszkańców.

Ostatnie tygodnie starego roku obfitowały w 
liczne wydarzenia, uroczystości i niezwykle ważne 
spotkania z mieszkańcami gminy. 

Podobnie jak w ubiegłym roku z wychowankami 
gminnych świetlic środowiskowych spotkał się 
Michał Wiśniewski, popularny muzyk i przyjaciel 
Ogrodzieńca, który w ramach zainicjowanej przez 
siebie akcji Wiśnia Dzieciom od lat angażuje się w 
pomaganie dzieciom i młodzieży z domów dziecka. 
To, że Michał Wiśniewski otoczył swoją opieką 
podopiecznych naszych świetlic środowiskowych, 
spotyka się z młodzieżą i stara się obdarować 
każdego gwiazdkowym upominkiem, przyjmujemy 
jako wyraz szczególnego wyróżnienia i sympatii dla 
naszego miasta, za co bardzo dziękujemy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu 
zorganizował Wigilię dla osób samotnych z terenu 
Gminy Ogrodzieniec. Spotkanie odbyło się w hali 
sportowej w Cementowni. Serwowano wigilijne 
potrawy, były życzenia, wspólne kolędowanie i 
wzruszające rozmowy przy świątecznym stole. 
Występy artystyczne zespołów działających 
przy MGOKiS Ogrodzieniec: dzieci ze Studia 
Wyobraźni, Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Zespołu 
Echo oraz uczennic reprezentujących Samorząd 
Uczniowski SP nr 1 w Ogrodzieńcu zbudowały  
prawdziwą świąteczną atmosferę. Dla wszystkich 
uczestników wydarzenia przygotowano świąteczne 
upominki.

Po raz pierwszy zorganizowaliśmy Kiermasz 
Świąteczny na Placu Targowym przy ul. Słowackiego, 
gdzie można było kupić ozdoby świąteczne, ciasta, 
miody, wędzone i świeże ryby. Tydzień wcześniej, 
na Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu, odbył się 
Jarmark Bożonarodzeniowy, który cieszył się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców Ogrodzieńca. 
Tegoroczne wydarzenie zostało objęte wsparciem 
LGD Perła Jury, za co serdecznie dziękujemy.

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Ogrodzieniec, 
za nami pierwszy miesiąc nowego roku, w który wchodzimy pełni nadziei i optymizmu.  
Wierzę, że dzięki Państwa poparciu i życzliwości uda nam się zrealizować wiele inicjatyw  
i zadań, które sprawią, że nasza gmina stanie się miejscem jeszcze piękniejszym, jeszcze bardziej 
przyjaznym swoim mieszkańcom. Praca na rzecz naszego wspólnego dobra, troska o Państwa 
bezpieczeństwo i podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości życia każdego 
mieszkańca gminy, jest dla mnie - jako burmistrza i jednej z Was -  zadaniem najważniejszym. 
Wierzę, że szczęście, radość i wszelka pomyślność wypełni każdy kolejny dzień nowego roku, 
czego życzę Państwu z całego serca. 

Cieszę się, że mieszkańcy tak licznie 
zaangażowali się w akcję „Ubierzmy wspólnie 
choinkę”, dzięki której świąteczne drzewka 
rozbłysły w całej Gminie. Dziękuję każdej gminnej 
społeczność, mieszkańcom Giebła, Giebła Kolonii, 
Fugasówki, Markowizny, Kiełkowic, Gulzowa, 
Mokrusa, Ryczowa, Ryczowa Kolonii, Żelazka, 
Śrubarni, Podzamcza, miasta Ogrodzieniec, 
Cementowni i Józefowa, że znaleźli chwilę czasu, 
by spędzić go razem, połamać się opłatkiem, 
zaśpiewać kolędę i złożyć sobie życzenia.  

Gmina Ogrodzieniec wspólnie z Nadleśnictwem 
Siewierz i Fundacją Kropla Życia im. Agaty Mróz-
Olszewskiej przystąpiła do akcji „Dar za dar”. 
Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem 
mieszkańców naszej gminy. Czterdzieści osób 
wsparło akcję, oddając krew - najcenniejszy dar, 
bezcenny „lek”, który ratuje ludzkie życie. Każdy 
krwiodawca otrzymał w prezencie od Nadleśnictwa 
Siewierz choinkę. 

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, 
w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego w 
Ogrodzieńcu mieliśmy przyjemność wziąć udział 
w koncercie kolęd i świątecznych piosenek 
w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Ogrodzieniec prowadzonej przez kapelmistrza 
Karola Skórę oraz Andrzeja Kaima. W święto 
Trzech Króli parafianie mogli wziąć udział w 
koncercie w wykonaniu uczestników zajęć nauki 
gry na skrzypcach prowadzonych przy M-GOKiS w 
Ogrodzieńcu. 

Po raz pierwszy tak hucznie (chociaż bez 
fajerwerków!) powitaliśmy Nowy Rok. Dziennikarze 
TVP 3: Aneta Chwalba i Marek Durmała prosto 
z ogrodzienieckiego Zamku relacjonowali 
przygotowania do sylwestrowego wieczoru i 
uczestniczyli w historycznej zabawie w zamkowych 
piwnicach. Tymczasem mieszkańcy Ogrodzieńca, 
wraz z Karolem Hadrychem oraz zespołem 
Universe, bawili się na na Placu Wolności. 
Nowy Rok 2020 przywitaliśmy z mieszkańcami, 
przedstawicielami władz samorządowych 
Ogrodzieńca, a za  pośrednictwem TVP 3 - z 
całą Polską! Po północy odbył się pokaz Teatru 
Tanecznego Ognia. (Więcej na łamach GO)

W dniu uroczystości Objawienia Pańskiego, 6 
stycznia, przez Kiełkowice przeszedł Orszak Trzech 
Króli. W imprezie licznie wzięli udział mieszkańcy 
sołectwa oraz zaproszeni goście. Orszak miał 
niezwykłą oprawę – bogatą w stroje i rekwizyty. 
Wydarzenie uświetniła Orkiestra Dęta OSP 

Giebło, Zespół Malwinki ze Szkoły Podstawowej w 
Gieble oraz Zespół Echo, działający przy MGOKiS 
w Ogrodzieńcu. (Szerzej o wydarzeniu na łamach 
GO)

Jednostka OSP Ogrodzieniec wzbogaciła się 
o nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy zakupiony 
przez Gminę Ogrodzieniec w ramach środków 
pozyskanych z Ministerstwa Sprawiedliwości (kwota 
300 tysięcy złotych z Funduszu Sprawiedliwości). 
Uroczyste przekazanie sprzętu odbyło się 11 stycznia 
br. podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego 
OSP Ogrodzieniec. W przekazaniu sprzętu wziął 
udział Marcin Kozik z Ministerstwa Sprawiedliwości, 
który odczytał skierowany do druhów strażaków list 
intencyjny od ministra Zbigniewa Ziobry.

Gmina otrzymała informację z Urzędu 
Wojewódzkiego o wpisaniu na listę projektów do 
dofinansowania w 2020 roku  ze środków Funduszu 
Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego 
zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych Mostowa, 
Kopernika, Szkolna w Ogrodzieńcu w celu poprawy 
dostępności do centrum administracyjno – 
kulturalno - oświatowego”.  Przewidywany koszt 
zadania to kwota. 1.977.262,00 zł, a okres realizacji 
– do 20 listopada 2020 r.

Mam nadzieję, że spodoba się Państwu nasza 
nowa inicjatywa, którą nazwaliśmy „Skarby 
Ogrodzieńca”. Każdego nowo narodzonego 
małego obywatela Ogrodzieńca witamy specjalnym 
listem gratulacyjnym skierowanym do dumnych 
Rodziców, a maluszkowi wręczamy niemowlęce 
body z logo „Skarby Ogrodzieńca”. 

Serdecznie zapraszam Państwa na II Koncert 
Karnawałowy, który w tym roku przybierze zupełnie 
odmienny charakter. Tym razem postanowiliśmy 
wrócić wspomnieniami do minionych lat i 
zorganizować imprezę w stylu PRL-u. Podczas 
wydarzenia zaprezentują się zespoły artystyczne 
oraz młodzież szkolna z terenu gminy Ogrodzieniec. 
Gościem specjalnym, który uatrakcyjni wieczór, 
będzie Ronnie Ferrari. Nie zabraknie też 
niespodzianek. Impreza zaplanowana została  na  
22.02.2020 r. Rozpoczynamy od godz. 16.00,  a 
zakończymy „peerelowską” zabawą taneczną.  Mile 
widziane przebranie w stylu PRL. Każda przebrana 
osoba otrzyma kartki, by móc ustawić się do 
kolejki po „smakołyki”, oczywiście, rodem z PRL-u. 
Wszystkich serdecznie zapraszam.



4 STYCZEŃ 2020

zagrała
w OgrodzieńcuW O Ś P 

Uroczyste przekazanie sprzętu nastąpi-
ło w dniu 11 stycznia br. podczas Walnego 
Zebrania Sprawozdawczego OSP Ogrodzie-
niec. Druhowie otrzymali komplety ubrań 
specjalnych, kominiarki, komplety bielizny 
termoaktywnej, skórzane buty bojowe, heł-
my oraz sprzęt niezbędny do akcji ratowni-
czych, m.in. nożyco-rozpieracze, piły, agre-
gat prądotwórczy.

W dokonaniu wręczenia sprzętu z ramie-
nia Ministra Sprawiedliwości uczestniczył 
pan Marcin Kozik, który odczytał skierowany 
do druhów strażaków list intencyjny od Mi-
nistra Sprawiedliwości, Prokuratora General-
nego Zbigniewa Ziobro oraz pan Łukasz Zia-
ja. W obecności druhów oraz zaproszonych 
gości nastąpiło podpisanie umowy przeka-

zania sprzętu. W imieniu Gminy Ogrodzie-
niec podpis złożyła Burmistrz Anna Pilar-
czyk-Sprycha, a w imieniu jednostki umowę 
podpisał Prezes OSP Ogrodzieniec Łukasz 
Marczyk. 

W spotkaniu uczestniczyli także: Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Ja-
noska, radni Rady Miejskiej: Ilona Guzik, 
Bożena Bednarz, Beata Pawełczyk, Karolina 
Adamus, Martyna Brożek, Sekretarz Miasta 
i Gminy Maria Milejska, Komendant PSP 
Zawiercie Artur Łągiewka, Komendant M-G 
Zarządu OSP Henryk Karcz, Karolina Matu-
szewska dyrektor MGOKiS Ogrodzieniec, 
Grzegorz Wałek dyrektor ZGK i Marek Kwo-
czała UMiG Ogrodzieniec.

Nowy sprzęt dla 
strażaków

Jednostka OSP Ogrodzieniec wzbogaciła się o nowy sprzęt 
ratowniczo-gaśniczego zakupiony przez Gminę Ogrodzieniec  
w ramach środków pozyskanych z Ministerstwa Sprawiedliwości 
(Fundusz Sprawiedliwości) w kwocie 300 tysięcy złotych. 

Joanna Piwowarczyk

Joanna Piwowarczyk

W tym dniu od rana kwestowali wolontariu-
sze na rzecz WOŚP, a  po południu  w Zespo-
le Szkolno – Przedszkolnym w Ogrodzieńcu 
odbywały się  występy artystyczne i licytacja 
przedmiotów podarowanych przez darczyń-
ców na rzecz WOŚP. Przed licznie zgroma-
dzoną publicznością wystąpili: Andrzej Kaim, 
Seniorzy z Ogrodzieńca, Zespół Echo, Zespół 
Mażoretek „Fantazja” (Kadetki, Juniorki, Se-
niorki), Orkiestra Dęta Giebło, Zespół Malwin-
ki oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w 
Gieble i Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu. 

Licytację, poprowadził niezawodny 
Krzysztof Uglorz – tym razem jako Pirat ze 
swoją drużyną, ale w łagodnym, szantowym 
stylu. Dzień zakończyło słodkie świateł-
ko do nieba, czyli pyszny tort, którym po-
częstowani zostali uczestnicy wydarzenia. 
Imprezę poprowadził DJ Domson. Ludzi 
dobrej woli w naszej gminie nie zabrakło, 
o czym świadczy zebrana suma na rzecz 
WOŚP, która w tym roku zebrane środki 
przeznaczy na rzecz dziecięcej medycyny 
zabiegowej.

28 Finał WOŚP w Ogrodzieńcu za nami. Zebraliśmy 26486,90 złotych. 
Brawo Sztab i Wolontariusze! Brawo Darczyńcy!
W niedzielę, 12 stycznia ogrodzieniecki Sztab Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zorganizował 28 Finał, który zagrał w sali 
gimnastycznej SP nr 1 w Ogrodzieńcu.

Całkowita wartość zadania to: 434.822,15 zł, z czego dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Rozwoju na lata 2014-2020 to 369.599,07 zł.

Tytuł wniosku wybranego do dofinansowania brzmi „Kompleksowa likwidacja niskiej 
emisji w budynku remizo-świetlicy w Ogrodzieńcu”, a zakres realizacji zadania obejmuje 
wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz kotła c.o. wraz z wymianą instalacji i grzejników. W efekcie 
spowoduje to zmniejszenie emisyjności budynku oraz oszczędności energii pierwotnej, a 
także poprawę wizerunku obiektu, który znajduje się w centralnym punkcie Ogrodzieńca.

Inwestycja zostanie zrealizowana w 2020r.

GMINA OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE 
NA TERMOMODERNIZACJĘ 

REMIZY OSP W OGRODZIEŃCU

Zarząd oraz Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej 
składają serdeczne podziękowania

Burmistrz Miasta i Gminy Annie Pilarczyk - Sprycha,
Sekretarz Miasta i Gminy Marii Milejskiej 

za pozyskanie środków z Funduszu Sprawiedliwości, zaufanie  
i przekazanie naszej jednostce zakupionego sprzętu, który znacznie 

poprawi skuteczność prowadzonych działań ratowniczych 
i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 

naszego regionu.

Zarząd oraz Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej 
składają serdeczne podziękowania 

wszystkim Mieszkańcom, którzy wsparli naszą jednostkę podczas rozpro-
wadzania kalendarzy 

strażackich na rok 2020.

Zachęcamy również do przekazania 1% podatku  
Nr KRS 0000116212

Cel szczegółowy 1% – OSP Ogrodzieniec, 
Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie
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Jasełkowy czar

Joanna Piwowarczyk

Joanna Piwowarczyk

Alicja Kmita-Żak

Joanna Piwowarczyk

Barwny i radosny korowód wyruszył główną ulicą miejscowości w kierunku kaplicy p.w. 
Miłosierdzia Bożego. W orszaku prowadzonym przez Orkiestrę Dętą z Giebła szli kolędnicy z 
gwiazdami i chorągwiami, Maryja z Dzieciątkiem i święty Józef oraz trzej królowie z darami. 
W role postaci orszaku wcielili się mieszkańcy i przedstawiciele władz samorządowych 
i zaproszeni goście. Młodsi mieszkańcy przybrali stroje aniołków i pastuszków. Po drodze 
śpiewano kolędy. Orszak miał bardzo bogatą oprawę w rekwizyty, m.in. korony, nalepki 
okolicznościowe, sztandary i śpiewniki. Przed kaplicą uczestników korowodu przywitał 
ksiądz proboszcz Krzysztof Knap, który zaprosił wszystkich do udziału we mszy świętej. Po 
nabożeństwie wystąpił Zespół Echo oraz Zespół „Malwinki” z repertuarem kolęd i piosenek 
świątecznych. Nad bezpieczeństwem w czasie przemarszu czuwali druhowie OSP Kiełkowice. 
Uczestników orszaku swą obecnością zaszczycił Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel. Po 
uroczystości wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na gorący poczęstunek przygotowany 
przez Spółkę Zamek. 

Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anna Pilarczyk-
Sprycha, Radna Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Elżbieta Stanek, Sołtys Kiełkowic Leszek 
Brzozowski wraz z Radą Sołecką, Jednostka OSP Kiełkowice oraz Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu.

Orszak Trzech Króli 
w Kiełkowicach

W dniu uroczystości Objawienia Pańskiego 6 stycznia br. przez Kiełkowi-
ce przeszedł Orszak Trzech Króli z udziałem mieszkańców i przedstawi-
cieli władz samorządowych oraz zaproszonych gości. Tegoroczny orszak 
miał niezwykłą oprawę – bogatą w stroje i rekwizyty. Wydarzenie uświet-
niła Orkiestra Dęta OSP Giebło, Zespół Malwinki ze Szkoły Podstawowej 
w Gieble oraz Zespół Echo, działający przy MGOKiS w Ogrodzieńcu.

Okres świąteczno-noworoczny obfituje w różnorodne spotkania, kiermasze, występy 
jasełkowe. W naszej gminie także odbywały się szkolne jasełka we wszystkich szkołach.  
Przedstawienia przyciągnęły wielu widzów. Dodatkowymi atrakcjami podczas spotkań były 
kiermasze ciast i rękodzieła organizowane przez rodziców i samorządy uczniowskie. 

W drugi dzień Świąt suma celebrowana przez kanonika Jacka Furtaka miała piękną oprawę. 
Uczestniczyła w niej Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Wśród licznie zgromadzonych wiernych 
byli przedstawiciele władz samorządowych naszej Gminy. Po nabożeństwie rozpoczęło 
się świąteczne kolędowanie. Z chóru dobiegały tony melodyjne kolęd, którym wtórował 
piękny męski głos. Przed wielkim ołtarzem pastorałki prezentował jak zawsze nasz tenor 
Andrzej Kaim. Ksiądz proboszcz obdarzony równie pięknym głosem dyrygował wiernymi, 
zachęcając do wspólnego przeżywania radości z Narodzenia  Bożego Dzieciątka. Na jego 
prośbę członkowie orkiestry zeszli z chóru, by zaprezentować się wiernym. Mogliśmy poznać 
dyrygenta orkiestry  Karola Skórę. To on śpiewał w czasie mszy na chórze i teraz, z zapałem 
dyrygując orkiestrą. Brawa o bis sprawiły młodym członkom wiele radości. Oklaskuje się 
przecież i nagradza młode pokolenie muzykantów.

Kolędowanie orkiestry

W święto Trzech Króli, 6 stycznia 
2020 roku w Kościele Parafialnym 
pw. Przemienienia Pańskiego w 
Ogrodzieńcu odbył się koncert, 
podczas którego wystąpili  
uczniowie sekcji skrzypiec, 
działającej przy Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w 
Ogrodzieńcu wraz z instruktorami 
Kają Kossowską i Krzysztofem 
Woźniczko. Koncert przybrał 
formę wspólnego kolędowania, 
do  którego przyłączył się ksiądz 
proboszcz Jacek Furtak wraz z 
parafianami. 

Koncert skrzypcowy
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Zumba dla dzieci i młodzieży w ramach Ferii  
z Kulturą w Cementowni – hala sportowa.

Ferie z Kulturą 2020

Akademia młodego dziennikarza - warsztaty 
dziennikarskie dla dzieci i młodzieży.

Warsztaty - karaoke dla dzieci i młodzieży  
w ramach Ferii z Kulturą 2020. 

Wizyta u Strażaków OSP Ogrodzieniec.
Warsztaty kulinarne w  Restauracji w Ratuszu  
i szybki kurs wypieku pizzy dla małych amato-
rów tego smakołyku.

Zajęcia plastyczne - tak dzieciaki przygotowały 
prezenty na Dzień Babci i Dziadka.

Towarzyszki! 
Towarzysze!

CZAR PRL-u

Szybkimi krokami zbliża się II Koncert Karnawałowy. 
Podejrzewamy, że wielu z Was ukrywa przedmioty z czasów 
PRL – u. Czas się ich pozbyć lub pożyczyć. Będziemy bar-
dzo wdzięczni. To dzięki Wam powstanie pierwsze w Ogro-
dzieńcu muzeum PRL – u.
Podziel się z nami skarbami z minionej epoki (pralka 

Frania, magnetofon szpulowy, waga sklepowa, radioodbior-
nik, telewizor kolorowy, itp. rzeczy, które zalegają 
gdzieś na strychu czy innych zakamarkach.)
Już od dziś do 14 lutego br. realizujemy naszą zbiórkę!

Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu 

Plac Wolności 24, 42-440 Ogrodzieniec, 
tel. 32 6732044

e-mail: kultura@ogrodzieniec.pl

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

Dziękujemy Radnym Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Dziękujemy:

Urzędowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec,
Zamek Sp.z o.o.,

Zakładowi Gospodarki Komunalnej,
Jednostkom OSP z terenu Miasta i Gminy Ogrodzieniec,

Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej,
Ośrodkowi Pomocy Społecznej,

Szkołom z terenu Miasta i Gminy Ogrodzieniec,
SPZOZ w Ogrodzieńcu.

Za nami 365 dni wytężonej pracy, licznych wydarzeń, nowych doświadczeń, 
świetnych projektów, dlatego też pragniemy serdecznie podziękować za zaufanie  
i współpracę w minionym roku wszystkim naszym Partnerom i  Przyjaciołom.

Dziękujemy Członkom naszych Zespołów, Orkiestr i Chórów, kołom zainteresowań, 
studentom  Uniwersytetu Dziecięcego oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz  
z powstałymi sekcjami  za ogromne zaangażowanie w życie kulturalne naszej Gminy!!!

Niech Nowy Rok 2020 przyniesie Państwu radość, miłość, pomyślność oraz 
spełnienie najskrytszych marzeń!

W imieniu własnym oraz Pracowników
M-GOKiS w Ogrodzieńcu

p.o. dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu
Karolina Matuszewska
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Drodzy Mieszkańcy Ogrodzieńca!

Mam na imię Kacper i jestem uczniem klasy VIII Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu. 
Od dłuższego czasu martwi mnie problem smogu, z którym wszyscy się borykamy. 
Jestem młodym człowiekiem i bardzo boję się o swoją przyszłość, bo ciągle słyszę, 
że jeżeli nic się nie zmieni, to moje pokolenie może po prostu nie mieć przyszłości. 
Dlatego właśnie do Was piszę.

Uwielbiam spacery i często wędruję ulicami Ogrodzieńca, ale ostatnio nie należy to 
do przyjemności, bo nad miastem unoszą się kłęby dymu a smród podrażnia gardło. 
Oczywiście nie trzeba być wielkim ekspertem, żeby wiedzieć co to znaczy. To smog! 
Jak co roku od początku okresu jesiennego aż do końca okresu zimowego można go 
zauważyć. Jest on ogromnym problemem nie tylko dla gminy Ogrodzieniec, ale także 
dla całego świata. Smog jest spowodowany paleniem w piecach węgla kamiennego, 
śmieci a zwłaszcza plastików. Naturalnie do jego powstania przyczyniają się również 
spaliny samochodowe. Jest on bardzo szkodliwy  i może  powodować wiele chorób. 
Wdychamy go, gdyż nie mamy innego wyjścia i zwykle na co dzień nie myślimy o 
konsekwencjach wynikających z tego, ale przez to one nie znikają. Smog  to nie tylko 
problem lokalnej społeczności, bo nie tylko u nas on występuje. A jego konsekwencje 
nie ograniczają się jedynie do chorób, ale przyczyniają się do ogólnoświatowej 
katastrofy ekologicznej i zniszczenia ekosystemu! Mieszkańcy świata, oczywiście 
nie wszyscy, ale większość się tym nie przejmuje i przez takie podejście świat ginie. 
Lodowce się topią, podnosi się poziom wód w morzach, oceanach i wszystkich 
zbiornikach wodnych i następuje globalne ocieplenie, które powoduje długotrwałe 
susze. A przecież bez wody nikt z nas nie przeżyje!

Drodzy Mieszkańcy! Żeby zmieniać świat na lepsze, najpierw trzeba zacząć od 
siebie. Nie można myśleć: „Przecież to tylko jedna butelka! Jakie to ma znaczenie w 
kontekście całego świata?!” Jeżeli wszyscy tak będziemy myśleć, to nic się nie zmieni! 
Ta jedna butelka, śmieci, które spalamy mają znaczenie, bo wszystkie mają wpływ 
nie tylko na nas, ale i na naszych sąsiadów, na najbliższe otoczenie i na cały świat. 
Powietrze, którym oddychamy przecież jest wspólne dla wszystkich ludzi!

Gdy rozmawiam z mieszkańcami, wszyscy mówią, że nie palą butelek czy śmieci, ale 
to nieprawda! Wystarczy przejść się ulicami miasta, aby to zauważyć! Dlatego proszę 
Was uważajcie, czym palicie, a jeśli zauważycie, że inni robią to niewłaściwie zwróćcie 
im uwagę, gdyż od tego zależy Wasze zdrowie i zdrowie Waszych najbliższych! Musimy 
się zmienić i to zaraz, już. Nie ma czasu do stracenia. Każdy dzień przybliża nas do 
katastrofy!

Kochani! Mieszkamy w pięknym miejscu, to prawda. Nie pozwólmy więc, by 
nasza mała ojczyzna, nasz kawałek świata na Ziemi został zniszczony. W sumie tak 
niewiele potrzeba do zmiany. Wystarczy ograniczyć poruszanie się samochodem oraz 
zachować rozwagę, gdy dokładamy do pieca! Jeśli świat ma być piękniejszy łącznie 
z Ogrodzieńcem i całą gminą, to zmieńmy swoje podejście do ekologii i po prostu 
zacznijmy od siebie nie tylko w okresie jesienno-zimowym, ale przez cały rok.

 Zaniepokojony mieszkaniec miasta
Kacper Sikora

W ramach Dnia Czystego Powietrza w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Ogrodzieńcu zorganizowane zostały warsztaty 
ekologiczne pod kierunkiem Eweliny Grimm i Iwony Jeziorko, 
nauczycielek geografii. Podczas tych zajęć jeden z uczniów 
napisał list do mieszkańców gminy. 

Karnawałowy sernik 
Ciasto:
3 szklanki mąki pszennej
1 szklanka cukru
1 jajko
1 margaryna
2 płaskie łyżeczki proszku 
   do pieczenia

Wszystkie składniki zarobić jak 
na kruche ciasto. Zamrozić.

Masa serowa:
1 kg sera
1 szklanka cukru
6 jajek
łyżka masła
1 budyń śmietankowy
zapach
rodzynki
1 łyżeczka proszku do pieczenia

Przepis miesiąca

Ser przekręcić. Żółtka oddzielić od białek. 
Do sera dodać żółtka ubite z cukrem, budyń, 
roztopione masło, zapach, rodzynki, proszek do 
pieczenia. Wszystko wymieszać, na koniec dodać 
ubitą pianę z białek. Masę serową wyłożyć na 
rozwałkowane ciasto w brytfannie. Piec 1 godz, w 
temp. 170 stopni (bez termoobiegu).

Smacznego!

że działa na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec od 11.05.1997 roku. 
Od początku naszego istnienia mieściliśmy się przy Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 24. Na czas remontu musieliśmy opuścić 
pomieszczenie. Obecnie nasze biuro mieści się w Sali Narad w Ogrodzieńcu. 
Nasz Zarząd działa prężnie. Organizujemy dla naszych seniorów: 
• różne imprezy, spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, 
• wyjazdy na koncerty do operetki,
• wycieczki krajowe i zagraniczne na wody  termalne w kraju i na Słowację, 

wczasy krajowe oraz zagraniczne
• spotkania integracyjne z innymi kołami emeryckimi oraz z zespołem Seniorzy 

z Ogrodzieńca
• spotkania z okazji Dnia Seniora przy muzyce.

Wszystkich Emerytów, Rencistów i Inwalidów zapraszamy do 
naszego Związku, który mieści się przy bibliotece w Sali Narad  
w Ogrodzieńcu, Plac wolności 42.

W każdy wtorek od godz. 10.00 – 12.00.

Zarząd Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

Koło w Ogrodzieńcu informuje,

Występ Zespołu 
„Ryczowianki” na 
Jurajskim Festiwalu  Kolęd 
i Pastorałek – Łazy 2020.
Dziękujemy za 
reprezentację podczas 
wydarzenia.

Festiwal 
Kolęd
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WAŻNE TELEFONY:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

tel. 32 6733731 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu 
tel. 32 67 33526, 32 6700364, 326709735

Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu 
tel. 32 6709700  

Zakład Gospodarki Komunalnej 
tel. 32 6732081

Szpital Powiatowy w Zawierciu 
tel. 32 6740200 

POZ w Zawierciu 
tel. 32 6740400

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu,dyspozytor 
tel. - 999, 112, 32/672 47 88, 32 672 47 00

Policja. Komenda Powiatowa w Zawierciu, 
tel. 997, 32 673 82 00

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu 
tel. 998, 32 6721615, 32 6721616

RTG Zawiercie, ul. Skłodowskiej-Curie 3
tel. 603 218 213

Gabinet Stomatologiczny NFZ
Ogrodzieniec, ul. Kopernika 8

tel.32 6732178

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
Stanisława Szlachty 

byłego Sekretarza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Łącząc się w bólu z Rodziną i Bliskimi pragniemy

złożyć kondolencje i wyrazy współczucia. 

W sobotę, 18 stycznia br. w 65. roku życia i 40. 
roku kapłaństwa odszedł do Pana

ks. Marek Plebanek
Proboszcz parafii w Kwaśniowie,  

były wikariusz parafii Ogrodzieniec

Łącząc się w bólu z Rodziną i Parafianami 
pragniemy złożyć kondolencje i wyrazy współczucia

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk-Sprycha

W imieniu Radnych Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Janoska

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk-Sprycha

W imieniu Radnych Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Janoska

Pani Wandzie Bednarz
Radnej Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci 

MAMY 
składają

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk-Sprycha

W imieniu Radnych Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Przewodnicząca Rady 
Małgorzata Janoska
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- budowlane o Nr ew. 2902; 2903; 2904 o łącznej  powierzchni ok. 5000 m2    
  cena 40 zł/m2 - do negocjacji 
jak również,
- działki leśne o łącznej powierzchni 2.6 ha cena 2 zł / m2 - do negocjacji
  Tel. kontaktowy   502 315 313. 
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ARKADIA

jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę

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

TEL. 695 729 499

rok założenia 1993

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

PROMOCJA! 
MASTER MASA 18 KG + 2 KG GRATIS

SUPER CENA !

tel. 32 672 37 12
Zawiercie

ul. Paderewskiego 112 a

NACZELNIK
URZĘDU SKARBOWEGO

w Zawierciu informuje

Co to jest Twój e-PIT?  Twój e-PIT to zeznanie podatkowe 
PIT-37, PIT-38, oraz  dla osób nie prowadzących działalności 
gospodarczej PIT-36, które 15 lutego udostępnimy  
w „serwisie” na stronie internetowej:

 https://www.podatki.gov.pl  
(nie trzeba składać żadnego wniosku w tej sprawie). 
Znajdą się w nim informacje od pracodawcy m.in.  
PIT-11, PIT-8C, PIT-11A dane z ubiegłorocznych zeznań, 
takie jak numer rachunku bankowego, ulga na dzieci czy 
dane organizacji pożytku publicznego (OPP). Dane te 
można zmienić (np. dodając informacje o innych ulgach, 
z których osoba zainteresowana korzysta) lub zatwierdzić 
(jeśli są prawidłowe i nie wymagają aktualizacji).

Podatnicy rozliczający się elektronicznie mogą 
liczyć także na szybszy zwrot nadpłaconego podatku 
dochodowego. W przypadku tych osób termin zwrotu 
wynosi 45 dni, zamiast standardowych 3 miesięcy.
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Ogrodzieniec, 23 czerwca 2019 r. 

Kochany Tatusiu!

 Minęły już prawie trzy lata, odkąd odszedłeś. Nie 
rozumiałam (i do dzisiaj nie rozumiem!), co się wtedy stało. 
Babcia powiedziała, że odszedłeś, bo byłeś bardzo chory. 
Pamiętam, że nie mogłeś chodzić. Było mi bardzo, bardzo 
smutno. Gdy pani w szkole poprosiła, żebyśmy napisali list do 
swojego taty, rozpłakałam się. Przypomniałam sobie Twoje jasne 
włosy i bardzo błękitne oczy, takie jak moje. Uśmiecham się, gdy 
wspominam nasze wspólne zabawy i wycieczki. 

Mimo że byłam bardzo mała, pamiętam bardzo dużo – kotka, 
który pewnego dnia poszedł z Tobą do pracy, przezroczystą folię 
z bąbelkami, z których „strzelaliśmy”, śmiejąc się głośno, naszą 
wycieczkę nad jezioro. Nazywałeś mnie „swoim kotkiem”. Gdy 
mówiłeś do mnie „Oluś”, wiedziałam, że bardzo mnie kochasz. 
Zabrakło Ci czasu, żeby nauczyć mnie wielu ważnych rzeczy, 
których tatusiowie uczą swoje córeczki. Ale otrzymałam od 
Ciebie największy i najcenniejszy skarb – Twoją miłość. Dziękuję 
Ci za to, Tatusiu!

Twój Kotek

Portrety naszych 
sąsiadów Małgorzata Michalska

Małgorzata Michalska

Biblioteka
poleca

Zaczytana
Gdy zbliżam się do niewielkiego sklepiku przy Placu Wolności, 

nieopodal budynku Urzędu Miasta i Gminy, najpierw sprawdzam, czy 
właścicielka nie jest pochłonięta lekturą. Czekam, nieraz  kilka dobrych 
chwil, zanim odłoży książkę, przywita się i spyta, w czym może mi pomóc. 

I co w tym nadzwyczajnego, że ktoś czyta? Przecież wszyscy czytają! 
Na ławeczkach na skwerku, w poczekalni do lekarza, w zaparkowanych 
samochodach, na przystankach autobusowych, na korytarzach szkolnych – 
wszędzie widzę wpatrzone w ekrany smartfonów twarze. To, co tam widzą, 
musi być niezwykle fascynujące, bo uśmiechają się do swoich telefonów, 
półgłosem komentują, wyrażając swoje zdziwienie lub niezadowolenie, a 
przecież często właśnie tak  reagujemy, gdy w domowym zaciszu czytamy 
ciekawą książkę. Jestem naiwna? Chyba tak, bo chociaż każdy z nas lubi 
„wpisać” „czytanie książek” na listę swoich ulubionych zajęć, to często 
szybko dodaje, że nie ma „na to” czasu. No cóż! Świat się zmienił! Każdy 
może ze swoim wolnym czasem robić, co chce i jak chce, realizując 
swoje zainteresowania i pasje. Mnie fascynują ludzie, którzy zajmują się 
i interesują literaturą, stąd moje „zadziwienie” osobą z książką w ręku.

„Przyglądam się” pani Katarzynie już jakiś czas. W końcu decyduję się 
zadać to jedno, najważniejsze pytanie – co czyta? Pokazuje mi okładkę 
książki. Odczytuję nazwisko autora i tytuł.

- Postapo! - nie ukrywam zdziwienia. 
Katarzyna Bugajna: Szczury Wrocławia to tak do końca nie są 

moje klimaty – apokalipsa zombi jakoś do mnie nie przemawia, ale 
fakt, książki nie da się tak po prostu odłożyć na półkę, zanim nie 
przeczyta się ostatniego zdania i … chce się od razu sięgnąć po 
kolejny tom.

Znam Apokalipsę według Pana Jana, Otchłań, Toy Land, 
Zaklinacza, Samotność Anioła Zagłady, zbiór opowiadań Alpha 
Team. Chętnie sięgam po książki Roberta J. Szmidta. Myślę, że 
zostanę także fanką Szczurów Wrocławia. 

Lubię czytać, chociaż przyznaję, że tak zwane „lektury szkolne” 
nie budziły mojego entuzjazmu. Może dlatego, że książki te nie były 
żadną „tajemnicą”. Najczęściej nauczyciel tak kierował czytaniem 
lektury, że nie starczało czasu na takie „prywatne” przeżycie utworu. 
Z drugiej strony – niektóre książki trzeba po prostu zrozumieć, a 
to przychodzi z wiekiem. Dzisiaj śmieję się, czytając Ferdydurke 
Witolda Gombrowicza. Gdy miałam osiemnaście lat, książka ta mnie 
przerażała!

Dorastamy z książkami i dorastamy do książek. Ile ja już miałam 
tych swoich „okresów literackich”? Romanse, kryminały, współczesne 
powieści obyczajowe! Teraz jestem na etapie fantastyki. Wiedźmin 
Andrzeja Sapkowskiego,  Lód , Katedra, Król Bólu Jacka Dukaja, 
Bestie i ludzie, Miecz aniołów, Płomień i krzyż Jacka Piekary, Pan 
Lodowego Ogrodu, Wypychacz zwierząt Jarosława Grzęgowicza, 
Kroniki Jakuba Wędrowycza, Kuzynki  Andrzeja Pilipiuka i inne 
książki Franka Herberta, George’a R. R. Martina, Raymonda E. Feista 
oraz „ponadczasowy” J. R. R. Tolkien i Tarry Pratchett wypełniają 
mój wolny czas – ale bez przesady, muszę przecież też przejrzeć 
Internet i obejrzeć ulubiony serial – śmieje się pani Katarzyna. 

- Żebyś ty, córko, zrobiła jeszcze porządek w tej swojej 
biblioteczce, to byłoby fantastycznie! – do rozmowy włącza się pani 
Anna Midura. - Bo jak nam spadnie sufit na głowy, będziemy  miały 
swoją prywatną apokalipsę!         

Obie panie, pani Anna i pani Katarzyna, mogą o literaturze rozmawiać 
godzinami, ale nie mają na to czasu, bo ... czytają!  

Styczeń to dobry czas, by pod-
sumować i pochwalić się sukcesa-
mi, które odnieśli moi uczniowie w 
I semestrze obecnego roku szkol-
nego. Uczę przedmiotu, w którym 
trudno o widowiskowe i spekta-
kularne osiągnięcia. Nauka języka 
wymaga od ucznia nie tylko syste-
matycznego zdobywania  wiedzy i 
żmudnego doskonalenia umiejęt-
ności. Wymaga czasu, cierpliwości 
i wytrwałości. Uczy dystansu i kry-
tycyzmu wobec swoich pomysłów, 
kreatywności wykraczającej poza 
ustalone, „bezpieczne” schematy, 
a przede wszystkim uczy pokory i 
wyrozumiałości wobec oceny in-
nych, bo ocena ta zawsze jest su-
biektywna. 

W październiku otrzymaliśmy 
maila z protokołem z posiedzenia 
jury konkursu „Listy do Taty”. To 
konkurs literacki organizowany co 
dwa lata przez Senat Rzeczypospo-
litej Polskiej. Zgłosiliśmy dziesięć 
prac uczniów klas IV i V. Z ogromną 
radością przyjęliśmy wiadomość, 
że praca Aleksandry Radosz otrzy-
mała wyróżnienie.

Tuż przed świętami Bożego 
Narodzenia dowiedzieliśmy się, że 
Wiktoria Guzik, uczennica klasy VII 
b, została laureatką V Ogólnopol-
skiego Konkursu Literackiego skie-
rowanego do uczniów klas VII i VIII: 
„Święty Mikołaj w oczach dzieci”. 
Praca Wiktorii została uhonorowa-
na nagrodą pieniężną, a jej zwycię-
stwo jest powodem do dumy dla 
całej społeczności szkolnej SP nr 1 
w Ogrodzieńcu. 

Poniżej zamieszczamy pracę 
Aleksandry Radosz, uczennicy kla-
sy V b SP nr 1 w Ogrodzieńcu.

List otrzymał wyróżnienie w  V 
Ogólnopolskim Konkursie „Listy 
do Taty”. 

Sukcesy, o których warto napisać

Aleksandra Radosz

Konkurs dla mieszkańców gminy Ogrodzieniec
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu realizuje projekt 
„Biblioteka łączy pokolenia - modernizacja działu dla dzieci i młodzieży”, 
finansowany przez Fundację BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego 
w ramach konkursu „Moja Mała Ojczyzna”. Wysokość grantu wynosi  
21 155,00 zł.
W związku z projektem zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy 
Ogrodzieniec do udziału w Konkursie. Zadanie konkursowe polega 
na złożeniu propozycji ozdobienia ścian kącika dla najmłodszych 
czytelników, aby w komfortowych warunkach mogli rozwijać swoje pasje 
czytelnicze. Regulamin konkursu zamieszczono na stronie internetowej: 
www.biblioteka.ogrodzieniec.pl i oraz na profilu biblioteki na Facebooku.
Projekt „Biblioteka łączy pokolenia - modernizacja działu dla dzieci i 
młodzieży” będzie realizowany do 30 czerwca 2020 r.
„Dofinansowano ze środków Fundacji BGK”

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu uczestniczy w Wieloletnim Programie uchwalonym przez 
Radę Ministrów: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Celem Programu, realizowanego w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów 
polskich bibliotek publicznych.
W roku 2019 zakupiono 1354 woluminów nowości wydawniczych na łączną wartość 26415,57 zł. Środki finansowe 
na zakup księgozbioru to: dotacja ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 
kwocie 10000 zł, środki samorządowe w kwocie 15115,57 zł oraz przychód własny w kwocie 1300 zł.
Struktura zakupu została dostosowana do potrzeb czytelników. Wśród zakupionych pozycji znalazło się: 686 
woluminów literatury beletrystycznej, 229 woluminów literatury popularnonaukowej oraz 439 woluminów 
literatury dziecięcej.
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Rozmowa z... 

Jest Pan wieloletnim sołtysem Giebła-Kolonii. 
Jak długo pełni Pan tę funkcję?

Tak, w ostatnich wyborach zostałem wybrany na 
stanowisko sołtysa na kolejną kadencję. Funkcję 
sołtysa pełnię nieprzerwanie od chwili powstania 
sołectwa Giebło-Kolonia od 34 lat.

Proszę opowiedzieć o sołectwie Giebło-Kolonia 
i przybliżyć Czytelnikom jaki charakter ma to 
sołectwo, ilu liczy mieszkańców? Czym możecie 
się pochwalić?

Sołectwo Giebło-Kolonia jest najmłodszym 
i jednym z najmniejszych sołectw w Gminie 
Ogrodzieniec. Sołectwo zostało założone 16 marca 
1986 roku. Wcześniej wieś Giebło-Kolonia należało 
do sołectwa Giebło. Przez pierwsze 10 lat sołectwo 
miało nazwę Giebło-Kolonia-Morusy. Od 1996 roku 
miejscowość Morusy przeniesiono do sołectwa 
Podzamcze.

Miejscowość nasza liczy około 240 mieszkańców. 
Atutem naszego sołectwa jest jego malownicze 
położenie w pobliżu skał i lasów bukowych. Jest tu 
cisza i spokój. Można odpocząć w bliskości z przyrodą. 

Co obecnie w sołectwie najpilniejsze jest do 
wykonania?

Główną bolączką sołectwa jest brak pomieszczenia, 
w którym my jako mieszkańcy moglibyśmy 
organizować spotkania czy zebrania wiejskie.

Jak układa się współpraca z Radą Sołecką. 
Proszę wymienić członków tej rady? 

Współpraca z Radą Sołecką układa nam się 
bardzo dobrze. Corocznie, od ośmiu lat wspólnie z 
Rada Sołecką organizujemy piknik wiejski, na który 
mieszkańcy przychodzą ochoczo i bardzo licznie. 
Członkowie rady są chętni do pracy dla dobra naszej 
społeczności i mogę zawsze na nich polegać. 

Rada Sołecka to : Bożena Cichor, Beata Zawadzka, 
Mirosław Kijas, Tomasz Grzanka, Antoni Jaros, Marcin 
Szlachta.

Czy mieszkańcy chętnie angażują się w życie 
sołectwa? Czy zgłaszają jakieś własne propozycje?

Większość mieszkańców naszego sołectwa bierze 
aktywny udział w pracach, mają na celu poprawę 
piękna i wizerunku naszego sołectwa

To był Edward Grzebieluch sołtys i społecznik, 
a jaki jest prywatnie. Czy wśród natłoku 
zadań znajduje jeszcze czas dla siebie i własne 
zainteresowania?

W Gieble-Kolonii mieszkam od urodzenia. 
Obecnie jestem na emeryturze, ale staram się czynnie 
uczestniczyć w życiu publicznym Jestem członkiem 
Zarządu OSP Giebło i stowarzyszenia LGD Perła Jury. 
Od lat biorę czynny udział w zawodach sportowych 
organizowanych przez  Zarząd OSP na szczeblu 
gminnym i powiatowym. 

W wolnych chwilach aktywnie spędzam czas na 
świeżym powietrzu – lubię zbierać grzyby i spacery z 
wnuczkiem. 

Dziękuję za rozmowę.

Edwardem Grzebieluchem, sołtysem Giebła-Kolonii

19 stycznia 1945 roku
Wiem tylko z opowiadań moich bliskich. Był
mroźny styczeń, śniegiem zasypane drogi.
Każdy dzień budził w ludziach wielkie nadzieje 
tryumfu zwycięskiej frontowej lawiny 
ścierającej w proch szyki wroga. Tymczasem 
przywitał nacierających żar wystrzałów.
Wzmogła się strzelanina, grały armaty.
Pociski wirowały w śmiertelnym tańcu.
Drżały kruche dachy domów. Jeden płonął.
Ukrytych w głuchych piwnicach jedna tylko
nękała trwoga: czy ujdziem aby z życiem?
Zagęszczało się światło dnia, gdy huk rozdarł
ciszę świątyni. Z kapitelu kolumny 
wielkiego ołtarza opadał gruz i pył. 
Któż mógł przypuszczać, że na kościelnej wieży
ostatkiem sił gniazdo bojowe założy 
wróg, gorzką porażkę mszcząc armatnią kulą.
Tyle rocznic minęło. Zbladły dzieje, 
ale jednoskrzydły anioł i jaśniejący 
kapitel lewej ołtarzowej kolumny 
noszą w sobie ślad historii Ogrodzieńca.

Nadszedł czas odetchnąć głębiej. Dopisana karta
i trwać będzie wspomnień późne odbicie
żywej dla przyszłych pokoleń wieści gminnej.

Alicja Kmita-Żak
Listopad-grudzień 2019r.

Opłatkowe spotkanie rozpoczęło się przywitaniem wszystkich gości przez Starostę Rady 
Słuchaczy UTW w Ogrodzieńcu Marię Lipkę – Stępniewską. Świąteczne życzenia złożone przez 
Annę Pilarczyk–Sprychę Burmistrza Miasta i Gminy oraz Marię Milejską Sekretarza Miasta i 
Gminy poprzedzone były odczytaniem fragmentu ewangelii przez księdza proboszcza Jacka 
Furtaka. Świąteczny montaż słowno–muzyczny przygotowały sekcja literacka i wokalna UTW 
w Ogrodzieńcu. Spotkanie wigilijne upłynęło w ciepłej i miłej atmosferze podczas, którego 
przy akompaniamencie duetu akordeonowego ks. proboszcza Jacka Furtaka oraz Andrzeja 
Kaima z MGOKiS w Ogrodzieńcu wszyscy uczestnicy spotkania chętnie śpiewali popularne 
kolędy i pastorałki.

Młodzi studenci UDO podczas ostatnich wykładów, 
które odbyły się w auli Akademii WSB w Dąbrowie 
Górniczej mieli okazję usłyszeć wiele ciekawych 
informacji dotyczących najważniejszego organu 
ludzkiego organizmu jakim jest serce. 

Na wykładzie dr hab. Armanda Cholewki pt. „Serce 
– pompa dająca życie” studenci dowiedzieli się, że ten 
życiodajny organ, w ciągu całego naszego życia bije 
2,5 miliarda razy. A ciekawostką jest to, że pozytywny 
wpływ na pracę serca ma czekolada, ale tylko ta 
gorzka. Mimo wielu zalet tej słodkiej przyjemności, tak 
jak ze wszystkimi słodyczami należy zachować umiar. 

UTW Uniwersytet Trzeciego Wieku UDO
News

Uniwersytet Dziecięcy Ogrodzieniec

Beata Stypa-RusBeata Stypa-Rus

Drugie spotkanie poświęcone 
tematyce serca poprowadził dr 
hab. n. med. Michał Zembala - 
kardiochirurg, kierownik Oddziału 
Kardiochirurgii i Transplantologii 
Śląskiego Centrum Chorób Serca 
w Zabrzu. Tym razem młodzi 
studenci wysłuchali niezwykle 
ciekawej prelekcji jak zbudowane 
jest serce i jak przeprowadzić 
operację przeszczepu serca. 
Pan doktor odpowiadał na 
wiele pytań zadawanych przez 
zainteresowanych studentów.

Przedmioty 
znalezione na działce 
graniczącej autorki 
z Parafią. Kopiejki, 
grosz polski z 1925 
roku, krzyż, łuska z 
rosyjskiego naboju, 
medalik ze śladami 
odłamków pocisków.
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W Wigilii uczestniczyli przedstawiciele władz: 
m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anna 
Pilarczyk - Sprycha, Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu Małgorzata Janoska wraz z radnymi, 
Zastępca Burmistrza Magdalena Sitek, Radna Powia-
tu Zawierciańskiego, Sekretarz Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec Maria Milejska, sołtysi Gminy Ogrodzieniec, 
prezes Spółki Zamek Paweł Skóra, dyrektor MGOKiS 
Ogrodzieniec Karolina Matuszewska oraz pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu.

Po życzeniach goście połamali się opłatkiem i za-
siedli do wspólnego stołu, na którym królowały świą-
teczne potrawy, przygotowane przez pracowników 
Spółki Zamek. Nie zabrakło zupy grzybowej, ryb, sa-
łatek i pysznego ciasta. 

Takie spotkania są potrzebne szczególnie nam 
starszym i samotnym osobom. Podtrzymywanie świą-
tecznej tradycji jest też bardzo ważne. Organizatorzy 
zadbali, aby było świątecznie i nastrojowo. Są tu oso-
by, które znamy i  gdyby nie to spotkanie, to nie mie-
libyśmy możliwości się zobaczyć i porozmawiać. Cie-
szymy się, że mogliśmy się tu  spotkać i powspominać 
dawne czasy – wypowiadali się uczestnicy spotkania, 
którzy życzyli sobie i innym spotkania w tak miłym gro-
nie za rok. 

Dla wszystkich uczestników wydarzenia zostały 
przygotowane świąteczne upominki wykonane przez 
uczniów Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w 
Zawierciu oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Ogrodzieńcu pod kierunkiem Małgorzaty Michalskiej.

Wigilijne spotkanie
W dniu 23 grudnia br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu zorganizował 
Wigilię dla osób samotnych z udziałem władz samorządowych Gminy 
Ogrodzieniec. Spotkanie umiliły występy artystyczne zespołów działających przy 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu: dzieci ze Studia 
Wyobraźni, Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Zespołu Echo oraz uczniów Szkoły 
Podstawowej w Ogrodzieńcu – przedstawicieli  Samorządu Uczniowskiego  
z opiekunem Małgorzatą Michalską. 

W okresie przedświątecznym odbyło się spotkanie popu-
larnego muzyka Michała Wiśniewskiego z wychowankami 
świetlic środowiskowych w ramach akcji Wiśnia Dzieciom. 
Spotkanie, na którym wszyscy otrzymali gwiazdkowe prezen-
ty stało się okazją do porozmawiania ze znanym muzykiem, 
który jest wychowankiem domu dziecka, a teraz angażuje się 
w sprawy społeczne, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci i młodzież

Mimo że akcja kierowana jest wyłącznie do dzieci z domów dziecka to 
jednak udało nam się włączyć do niej dzieci ze świetlic środowiskowych 
z Ogrodzieńca. 

Istotą całej akcji nie były jednak tylko prezenty, ale czas poświęcony 
dzieciom i wzajemna integracja. Wspólna rozmowa czy zabawa może 
czasem okazać się o wiele cenniejszym prezentem niż najlepsza zabawka 
lub wysokiej jakości sprzęt.

Pragniemy podziękować Michałowi Wiśniewskiemu oraz sponsorom 
za piękne prezenty i wspólnie spędzone chwile.

OPS w Ogrodzieńcu

Joanna Piwowarczyk

Wiśnia Dzieciom

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu składa serdeczne podziękowania  
Panu Januszowi Grycowi, Zespołowi Szkół i Placówek im. Marii Grzegorzewskiej  

w Zawierciu, Pani Dorocie Supkowskiej oraz uczestnikom zajęć organizowanych przez 
Fundację Stara Szkoła za wkład i pomoc przy organizacji Wigilii.

Ponadto dziękujemy młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu, dzieciom  
ze Studia Wyobraźni, Młodzieżowej Orkiestrze Dętej z Ogrodzieńca, Chórowi Echo,  

Panu Andrzejowi Kaimowi z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Ogrodzieńcu za oprawę muzyczną i uświetnienie uroczystości wigilijnej.

Dnia 4 grudnia wychowankowie świetlic środowiskowych wraz z 
wychowawcami uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Dla większości 
dzieci była to jedyna okazja do zwiedzenia stolicy. Program wycieczki był 
bardzo urozmaicony, dzięki czemu udało nam się zobaczyć wiele atrakcji 
Warszawy.

Odwiedziliśmy 
Warszawę
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Aneta Chwalba i Marek Durmała prosto z ogrodzienieckiego Zamku relacjonowali na żywo przygotowania 
do sylwestrowego wieczoru oraz uczestniczyli w historycznej zabawie w zamkowych piwnicach. Telewizyjna 
relacja objęła także powitanie Nowego Roku na placu Wolności z udziałem mieszkańców oraz przedstawicieli 
władz samorządowych.  Na placu Wolności wystąpił Karol Hadrych oraz popularny zespół Universe. Życzenia 
mieszkańcom złożyli przedstawiciele władz samorządowych: Burmistrz Miasta i Gminy Anna Pilarczyk-Sprycha, 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Janoska wraz z Radnymi oraz  Radna Powiatu Zawierciańskiego 
Maria Milejska. Imprezę zakończył pokaz Teatru Ognia.

Sylwester w nietypowym stylu

Pożegnaliśmy Stary Rok.
Powitaliśmy Nowy Rok z mieszkańcami, władzami samorządowymi, artystami 
...i z ekipą telewizyjną regionalnej (TVP 3). 

fot. Joanna Piwowarczyk
       Anna i Jarosław Musialscy
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Jak ocenia Pan ubiegłoroczny sezon 
na zamku i Grodzie na Górze Birów?

Ubiegłoroczny sezon zaliczam do 
udanych, turyści nie zawiedli nas pod 
żadnym względem.

2019 rok był dla zamku rekordowy. 
Odbyło się wiele wydarzeń, imprez  
i pokazów, które przyciągnęły zwiedzających 
- odwiedziło nas 215 tys. osób. 

W poprzednim roku zakończył 
się także pierwszy etap remontu 
konserwatorskiego ogrodzienieckiego 
zamku. Prace obejmowały m.in. renowację 
studni, zamku wysokiego, pomieszczeń 
gościnnych a także dziedzińca pańskiego. 
Zamontowano instalację elektryczną, 
iluminacyjną i dźwiękową. Iluminacja 
rozciąga się wzdłuż murów, a efekty 
dźwiękowe będą towarzyszyć zwiedzającym 
w wędrówce przez zamek. W całym 
obiekcie zamontowaliśmy także dodatkowe 
barierki, tym samym poprawiając znacząco 
bezpieczeństwo zwiedzających. W tym roku 
również planujemy prace remontowe m.in. 
na murach zewnętrznych.

Kiedy rozpoczynałem współpracę  
z Zamkiem, Gród na górze Birów 
zagrożony był zawaleniem. Jego stan był 
naprawdę kiepski. Jednak udało się nam 
dokonać najpilniejszych napraw przed 
rozpoczęciem sezonu i Gród udostępnić 
zwiedzającym. Ale z pewnością na tym nie 
poprzestaniemy, bo bieżące naprawy nie 
rozwiązują problemu. Dlatego też w trosce 
o komfort zwiedzających planujemy inne 

Kilka pytań do...
Pawła Skóry, Prezesa Zarządu „Zamek” Sp. z o.o

Joanna Piwowarczyk

prace remontowe, które znacząco poprawią 
jakość bezpieczeństwa oraz wizualny aspekt 
Grodu. Na chwilę obecną rozpoczęliśmy 
proces ubiegania się o środki zewnętrzne 
na rekonstrukcję Grodu oraz dalszą 
modernizację zamku. Jak widać plany na 
2020 mamy bardzo jasno określone, przed 
nami sporo pracy.

Jakie dokładnie będą prowadzone 
prace remontowe?

W zamku zamontujemy dodatkowe 
barierki na krużgankach, będziemy 
także prowadzić działania polegające na 
zabezpieczeniu i remoncie wieży Bramnej.

Kontynuowane będą także prace 
remontowe poza zamkiem wewnątrz. 
Wszystkie prace odbywać się będą na 
murach zewnętrznych. W Grodzie na chwilę 
obecną przeprowadzane są oględziny, 
które jasno określą, jakie prace muszą 
zostać wykonane. Z pewnością będziemy 
informować w naszych social-mediach, 
na jakim etapie modernizacji jesteśmy, co 
udało się wykonać. To ważne informacje, 
nie tylko dla turystów, ale także dla lokalnej 
społeczności.

Wracając do poprzedniego sezonu 
- jaka oferta przeważała w 2019 roku, 
dla jakich odbiorców? Proszę krótko 
podsumować dotychczasowe działania 
w sferze wydarzeń kulturalnych.

Oferta była różnorodna, organizowaliśmy 
pokazy i warsztaty skierowane dla dzieci np. 
Akademia Małego Rycerza i Baśniogród,  
a także takie, które budziły zainteresowanie 
całych rodzin np. pokazy sokolnicze, 
gonitwy rycerskie oraz pokazy konne.

Wielkim wydarzeniem, którego finał 
mieliśmy przyjemność organizować, była 
Juromania, czyli Święto Szlaku Orlich Gniazd. 
Zamek ogrodzieniecki był gospodarzem 
gali koncertowej, na której wystąpili m.in.  
Future Folk i Filharmonia Zabrzańska.  

W czasie finału można było także obejrzeć 
mapping, czyli wspaniały multimedialny 
pokaz wyświetlany na tle murów zamku. 
Finał Juromanii był największą imprezą w 
historii zamku.

Należy też oczywiście wspomnieć  
o serialu „Wiedźmin”, którego sceny były 
kręcone właśnie u nas. Premiera serialu 
odbyła się 20 grudnia i od tego momentu 
zainteresowanie Ogrodzieńcem znacząco 
wzrosło, zarówno wśród polskich jak  
i zagranicznych turystów. Bitwa pod 
Sodden, który zagrał zamek bez 
wątpienia przyczyniła się do zwiększenia 
zainteresowania obiektem. 

Jesteśmy na początku nowego roku  
i przed kolejnym sezonem – kiedy 
poznamy kalendarz imprez na Zamku?

Kalendarz imprez jest już gotowy, trwają 
ostatnie poprawki i wkrótce zostanie 
opublikowany na naszej stronie www,  
w mediach społecznościowych. Będzie także 
dostępna drukowana wersja, dostępna w kasie 
zamku. Przygotowujemy plan promocyjny dla 
organizowanych na Zamku imprez, których 
zapewniam - w tym roku będzie sporo. 
Myślę, że każdy -od najmłodszego Gościa po 
najstarszego, znajdzie coś dla siebie. Zdradzę 
także, że już w kwietniu rozpoczniemy sezon 
imprezą inspirowaną Wiedźminem. Szczegóły 
już wkrótce pojawią się na naszej stronie  
i w social-mediach, zachęcamy więc do 
śledzenia naszego kalendarium.  

Nowy sezon to nowe wyzwania. 
Oprócz Wiedźmina jakie inne atrakcje 
przewidziane są na 2020 rok?

Jak wspominałem w kolejnym sezonie 
również nie zabraknie atrakcji dla turystów 
oraz zmian w działalności obiektu. Jeśli 
chodzi o najważniejsze wydarzenia, to 
planujemy imprezy, których tematem 
przewodnim będzie magia i motyw powieści 
fantastycznych.

Nowością są tytuły: „Bajkowy świat 
kwiatów i sztuki”, „Jaskiniowcy na Birowie”, 
„Noc Świętojańska”, „Wzgórze Magii” 
i „Jura Beer & Food”- czyli Jurajski 
Festiwal Piwa na Zamku w Ogrodzieńcu. 
Dużym wydarzeniem będzie Święto 
Gminy Ogrodzieniec, które w tym roku 
organizowane będzie pod hasłem 25 lat 
na scenie Zespołu Ich Troje - impreza pod 
patronatem TV Polsat.

Oprócz wspomnianych imprez i eventów 
planujemy także zmianę zagospodarowania 
dziedzińca Zamku. Do tej pory można 
tam było znaleźć sklepiki, w których 
były najróżniejsze produkty. Zwróciliśmy 
szczególną uwagę na dziedziniec, 
ponieważ koncepcja funkcjonowania 
zamku, na której nam zależy, to miejsce 
historyczne, pełne nawiązań do dziedzictwa 
kulturowego. Dlatego też poczyniliśmy 
pewne zmiany: dziedziniec zostanie na 
nowo zagospodarowany, od tego sezonu 
stawiamy na historię i kulturę – chcemy, 
aby sprzedawane tam produkty związane 
były bezpośrednio z naturą, z terenami 
Jury, z zamkiem i jego legendami. Zależny 
nam na spójności produktów z miejscem, 
w którym są wystawiane na sprzedaż. 
Chcemy wspierać lokalne rękodzieło, pasje 
osób, które tworzą unikatowe produkty. 
Dlatego też wkrótce ogłosimy zaproszenie 
do składania ofert na prowadzenie 
sklepików na terenie dziedzińca. Mile 
widziani będą lokalni twórcy, artyści, 
pasjonaci historii i kultury.

Czy wszystkie obiekty, którymi 
zarządza Spółka Zamek będą 
udostępnione dla zwiedzających?

 Oczywiście. W sezonie codziennie  
w godzinach otwarcia do dyspozycji 
turystów będzie zarówno  Zamek jak i Gród 
na Górze Birów. Nasi Goście mają także 
możliwość skorzystania z noclegu w naszym 
Zamkowym Gościńcu pod Lilijką. 

To był Paweł Skóra prezes, a prywatnie 
– proszę powiedzieć Czytelnikom 
kilka słów o sobie; rodzinie, swoich 
zainteresowaniach

Prywatnie mogę o sobie powiedzieć 
że jestem mężem, ojcem dwójki 
wspaniałych dzieciaków. Uwielbiam 
spędzać czas z rodziną, i choć tego czasu 
niestety nie mam zbyt dużo, to każdą 
wolną chwilę poświęcam właśnie im oraz 
swoim pasjom, m.in. tworzeniu stron 
internetowych.

Ogrodzieniec – niewielkie miasteczko na Jurze 
Krakowsko-Częstochowskiej, które mijają przejazdem 
turyści podążający w kierunku ruin potężnego zamku na 
najwyższym jurajskim wzgórzu.

Samo miasto ma niewiele zabytków – kościół, ratusz, 
figura św. Jana Nepomucena. Wydawać by się mogło, że 
czas płynie tutaj wolniej i niewiele się zmienia.

Żeby zobaczyć jak wiele się zmieniło, sięgnęliśmy po stare 
fotografie, na których uwieczniono Ogrodzieniec przed laty, 
czasem pięćdziesięcioma, a czasem nawet przed stu .

Zrobiliśmy zdjęcia współcześnie, staraliśmy się zrobić je z 
tego samego ujęcia, aby można było porównać stare i nowe. 
Zmiany są znaczące, jedne budzące zachwyt, ale też takie, 
które wywołują negatywne odczucia. W latach 60, a nawet 
później przebudowano parę charakterystycznych budynków 
pozbawiając je urody i zamieniając w płaskie kostki.

Sami zresztą ocenicie oglądając nasze zdjęcia. 
Nasza grupa w składzie 10 osób, przemierzała ulice 

Ogrodzieńca i Podzamcza, wybierając najlepsze ujęcia i 
miejsca warte pokazania.

W projekcie udział wzięli:

Maria Lipka-Stępniewska, 
Lidia Kołodziej, Kazimiera 
Zagała, Hanka Kocowska-
Ciemniewska, Stefania 
Myśliwiec, Zofia Kukuła, 
Marek Kukuła, Wanda 
Bednarz, Antoni Bernady, 
Małgorzata Bernady, 
Trenerem grupy był Jerzy 
Rok.

Szkoła Podstawowa  
Nr 1 w Ogrodzieńcu.

Wzniesiona w latach 1928-30. 
Okazały budynek, z ośmioma salami lekcyjnymi, 

ze strychem, na którym przewidywano dodatkowe 
pomieszczenia dla uczniów i mieszkania dla nauczycieli.

Przebudowany przy okazji rozbudowy szkoły w latach 60, 
pozbawiony wysokiego dachu i attyki nad wejściem, wiele 
stracił ze swojej urody.

W kolejnym wydaniu Gazety o skrzyżowaniu ul. Kościuszki 
i 1 Maja (dzisiejsze rondo).

Ogrodzieniec - 
dawniej i teraz  część 1

Maria Lipka-Stępniewska
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Odkąd w amfiteatrze opolskim 
dziewiętnastolatek ze Świętochłowic 
wyśpiewał stanowczym głosem: „Czy give 
peace a chance ma jeszcze sens?”, minęło już 
trzydzieści siedem lat. Wtedy po raz pierwszy 
cała Polska, zwłaszcza ta nastoletnia, uległa 
urokowi duetu ze Śląska. Piosenka  „Mr 
Lennon” (muzyka: Mirosław Breguła, słowa: 
Henryk Czich), trafiła na szczyty telewizyjnych 
i radiowych list przebojów i do dzisiaj jest 
muzyczną wizytówką zespołu Universe. Kto 
ze współczesnych pięćdziesięciolatków i 
czterdziestolatków nie zna „Wołania przez 
ciszę”,„Deszczowej nieznajomej” czy 
„Głupiej żaby”? W latach osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych XX wieku te i inne 
utwory zespołu Universe rozbrzmiewały na 
prywatkach, dyskotekach i koncertach nie 
tylko w Polsce. 

Henryk Czich: To prawda. Gdy graliśmy 
dla Polonii w Stanach czy Kanadzie, 
widownia  śpiewała z nami, wszyscy 
świetnie znali słowa naszych piosenek.  

Red: I tak jest do dzisiaj!
Henryk Czich: Wszędzie, gdzie gramy, 

jesteśmy miło przyjmowani. Każdy 
koncert jest sentymentalnym powrotem 
do muzyki  lat osiemdziesiątych i 
dziewięćdziesiątych. Gromadzi  rzesze 

naszych fanów, wyzwala chęć wspólnej 
zabawy i daje wiele powodów do 
wzruszeń. Dzisiaj nasi pierwsi fani 
przychodzą na koncerty z wnukami. 
Często po występie podchodzą do 
nas i dzielą się swoimi wspomnieniami 
związanymi z zespołem Universe. Jest to 
dla nas bardzo cenne. Wiemy, że po tylu 
latach mamy dla kogo grać.

Red: A zaczęło się od przypadkowego 
spotkania z  Mirkiem Bregułą? 

Henryk Czich: Tak. Obaj (nie znając 
się wcześniej) przeczytaliśmy ogłoszenie 
w gazecie, że w jednym z klubów w 
Katowicach odbędą się przesłuchania 
do zespołu Studio Piosenki. Było to 13 
października 1981 roku. Pojechałem 
na to przesłuchanie z ciekawości, bo 
bardzo chciałem zobaczyć, jak wygląda 
prawdziwe studio.  Mirka spotkałem 
przed wejściem do klubu. Po krótkiej 
rozmowie stwierdziliśmy, że wiele nas 
łączy - mieliśmy podobny styl i wokal. 
Zaprosiłem go do siebie do domu, gdzie 
„podzieliliśmy się” swoim „dorobkiem 
artystycznym” - po prostu  „na przemian” 
śpiewaliśmy własne utwory. I ja i Mirek 
pisaliśmy wcześniej piosenki, ale takie 
„do szuflady”. Można powiedzieć, że 

był to taki nasz „dorobek domowy”. 
Zaczęliśmy się częściej spotykać i razem 
śpiewać, a potem postanowiliśmy razem 
występować. Znaleźliśmy miejsce w 
klubie w Chorzowie Batorym. Nasz 
pierwszy występ przed publicznością 
odbył się  9 maja 1982 roku podczas 
festynu z okazji Dnia Zwycięstwa w 
Parku w Chorzowie Batorym. 

Red: Ale najpierw występowaliście jako 
klasyczny duet: pianino i gitara akustyczna. 
Zespół Universe powstał później. 

Henryk Czich: Oficjalnie Universe 
powstał w 1981 roku, ale faktycznie - 
najpierw występowaliśmy jako duet. 
Po sukcesie piosenki „Mr Lennon” 
musiał powstać zespół, ponieważ 
zapotrzebowanie na koncerty było 
ogromne.  

Red: Odnieśliście sukces dzięki piosence 
upamiętniającej Johna Lennona, więc nazwa 
zespołu musiała się wiązać ze zespołem The 
Beatles?

Henryk Czich: Nie musiała, ale 
faktycznie zaczerpnęliśmy ją z kompozycji 
Johna Lennona i Paula McCartneya 
„Across The Universe”. I pomysł się 
sprawdził. Nazwa miała być związana 
z gwiazdami, Saturn już był, inne nam 
się nie podobały i został Universe, czyli 
Wszechświat.

Red: Dorobek zespołu jest naprawdę 
imponujący!

Henryk Czich: Wydaliśmy łącznie 
13 albumów, zawierających ponad 150 
utworów.

Red: Ostatnią swoją płytę wydaliście w 
2008 roku, już po śmierci Mirka Breguły.  

Henryk Czich: Płyta „Mijam jak deszcz” 
jest pożegnaniem zespołu z Mirkiem. 
Zamieściliśmy na niej największe przeboje 
Universe w nowych aranżacjach oraz 
trzy wcześniej niepublikowane piosenki, 
nagrane przez Mirka na kilka miesięcy 
przed śmiercią. Od tamtej  tragedii 
minęło już dwanaście lat. Pomimo tej 
ogromnej straty Universe gra nadal, 
koncertujemy  i przygotowujemy się do 
wydania nowej płyty. 

Red: Czekamy na nią z niecierpliwością! 
Zapraszamy do Ogrodzieńca.

*Zespół Universe w składzie: Henryk 
Czich (wokal, piano), Wojciech Wesołek 
(wokal, gitary), Damian Filipowski (gitary), 
Marek Jagucki (instrumenty klawiszowe), 
Marek Kopecki (gitara basowa) i Grzegorz 
Krzykawski (perkusja) był gościem 
specjalnym tegorocznego wieczoru 
sylwestrowego zorganizowanego przez 
panią Annę Pilarczyk – Sprychę, Burmistrza 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

Joanna Piwowarczyk
Małgorzata Michalska

Henryk Czich - Universe

Gość „Gazety 
Ogrodzienieckiej” 

W naszym mieście zorganizowana została akcja honorowego krwiodawstwa pn. „Dar 
za dar”przeprowadzona przez Fundację Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej.  W dniu 
18 grudnia na parkingu przed remizą OSP ustawił się ambulans Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa, będącego mobilnym punktem poboru krwi. Z naszej Gminy czterdzieści 
osób oddało krew i podzieliło się swoim najcenniejszym darem dla ratowania zdrowia i życia 
potrzebujących ludzi. Każdy krwiodawca otrzymał w prezencie od Nadleśnictwa Siewierz 
choinkę. 

Dodatkową atrakcją tego dnia była możliwość odwiedzenia stoiska Nadleśnictwa 
Siewierz, gdzie można było własnoręcznie wykonać stroik z gałązek żywej choinki. Pachnący, 
wykonany z naturalnych materiałów stroik  każdy mógł zabrać do domu.

Wydarzenie zorganizowali: Gmina Ogrodzieniec, Fundacja Kropla Życia im. Agaty Mróz-
Olszewskiej i Nadleśnictwo Siewierz.

Dar za dar
Na łamach naszej „Gazety” powstanie 

nowa rubryka „Skarby Ogrodzieńca”, w której 
publikować będziemy zdjęcia noworodków.  
Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec, pani Anny Pilarczyk-Sprychy 
wprowadzono procedurę „Upominku dla 
noworodka”.  Rodzicom nowo narodzonego 
dziecka, zameldowanego na terenie Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec, przekazywany będzie 
list gratulacyjny i upominek w postaci body 
z logo Gminy. W ten sposób chcemy witać 
najmłodszych mieszkańców, którzy są dla 
nas bardzo ważni. 

Czekamy na zdjęcia maluszków, które 
będziemy mogli zamieścić na łamach 
„Gazety Ogrodzienieckiej”. Zdajemy 
sobie sprawę z tego, że nowo narodzeni 
mieszkańcy Miasta i Gminy Ogrodzieniec, 
to nasza przyszłość, nadzieja i nowa energia.

Skarby Ogrodzieńca

USC INFORMUJE
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi wyróżnienie dla osób, które przeżyły 

co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim (art. 19 Ustawy z dnia 16 października 1992 
r. o orderach i odznaczeniach, [Dz.U. z 2019 poz. 25 z późn. zm.]). Medal przyznaje Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody za pośrednictwem Burmistrza. 

Inicjatywa wszczęcia procedury nadania Medalu należy do małżonków, obchodzących 
jubileusz. W 2020 roku chcielibyśmy sporządzić wnioski i przesłać  je do Wojewody 
najpóźniej w kwietniu, zatem uprzejmie prosimy o zgłaszanie się par małżeńskich, które 
zawarły małżeństwo w roku 1970 lub wcześniej do Urzędu Stanu Cywilnego w Ogrodzieńcu  
(pok.28, tel. 326709718) z dowodami osobistymi  w terminie do 31 marca 2020r.

Czas oczekiwania na przyznanie medalu przez Prezydenta RP (od momentu przesłania 
wniosków do Wojewody)  wynosi ok. 6 miesięcy. 

Pary małżeńskie świętujące 55-tą, 60-tą lub 65-tą rocznicę pożycia małżeńskiego, 
prosimy o zgłoszenie chęci uczestniczenia w uroczystości jubileuszy długoletniego pożycia 
małżeńskiego w terminie do 31 sierpnia 2020r.

Urząd Stanu Cywilnego w Ogrodzieńcu.
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Na ogrodzienieckim zamku były kręcone sceny do produkcji serialu Netflixa 
pt.”Wiedźmin”, którego premiera odbyła się 20 grudnia. Do tej pory serialowa ekranizacja 
powieści Andrzeja Sapkowskiego kręcona była na terenie Węgier oraz hiszpańskiej wyspy 
La Palma. Okazuje się, że niektóre sceny były nagrywane również w Polsce – w malowniczej 
scenerii Jury Krakowsko-Częstochowskiej na Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu. Obiekt 
był wyłączony wówczas z ruchu turystycznego i strzeżony przez ochronę. Od 20 grudnia 
zamek można podziwiać również w serialu. Zamek w serialu pełni rolę twierdzy, która była 
kluczem do zdobycia królestw północy. Wojowniczy Nilfgaard miał w planach opanowanie 
całego kontynentu. Ta twierdza przez stulecia strzegła najwęższego odcinka Jarugi. Dzisiaj 
tylko ona dzieli Nilfgaard od Północy - tak w serialu jeden z bohaterów opisuje zamek, o 
który zostanie stoczona bitwa.

Ogrodzieniecka twierdza 
w Wiedźminie!
Światowa produkcja pokazała nasz zamek.

W najnowszej produkcji Netfliksa podziwiać możemy ruiny Zamku 
Ogrodzieniec, który uchodzi za najokazalszy ze wszystkich zamków 
na Szlaku Orlich Gniazd Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 

Drodzy Czytelnicy,

wsłuchując się w głosy naszych czytelników postanowiliśmy odmienić nieco 
szatę graficzną i format naszej Gazety. To wydanie pozostawiliśmy jeszcze  
w dotychczasowej formie, ale następne  zaproponujemy Państwu w nowej 
odsłonie, m.in. zmienimy format. 

Zmieniając się, odpowiadamy na potrzeby naszych czytelników, ale wciąż 
przyświecają nam te same idee. 

Pragniemy nadal zwracać uwagę na ważne wydarzenia w naszej lokalnej 
społeczności, pisać o sprawach bliskich każdemu z nas, dzielić się spostrzeżeniami 
na temat tego, co się dzieje w Gminie. Robimy to już blisko 30 lat, gdyż od 
listopada 1990 roku jesteśmy z Wami – czytelnikami. 

Drodzy Państwo, jak zwykle zachęcamy Państwa do podjęcia współpracy 
w tworzeniu kolejnych wydań Gazety Ogrodzienieckiej. Liczymy także na 
młodych czytelników, którzy wniosą nowe pomysły i ciekawe treści w materiały 
zamieszczane na naszych łamach. Jesteśmy otwarci na uwagi (również te 
krytyczne) oraz sugestie ze strony odbiorców. Będą one niezwykle cenne  
i pomocne w kreowaniu dalszego wizerunku naszej Gazety.

Od Redakcji

w trosce o obranie najlepszego kierunku rozwoju naszej gminy 
przygotowujemy Strategię Rozwoju Turystyki Gminy Ogrodzieniec 
na lata 2020-2030. Ten jakże ważny dokument, pomoże w rozwoju 
lokalnej infrastruktury turystycznej, która jest jedną z sił napędowych 
gminy. Z tego względu chcielibyśmy poznać Wasze opinie w zakresie 
szans, możliwości i zagrożeń związanych z sektorem turystycznym w 
gminie. Serdecznie zapraszam na spotkanie do sali sesyjnej Rady 
Miejskiej, które odbędzie się 13.02.2020 roku. Część konsultacyjna 
dla przedsiębiorców rozpocznie się o godzinie10:00, natomiast część 
konsultacyjna dla mieszkańców o 16:30.

 
Liczę na Państwa obecność.

 
 Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

na konsultacje społeczne dla mieszkańców 

i przedsiębiorców dla Strategii Rozwoju Turystyki

 Gminy Ogrodzieniec 2020-2030


