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Wreszcie po 30 latach!Wreszcie po 30 latach!
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

w Ogrodzieńcu otrzymał 1,7 mln zł 
dofinansowania na modernizację budynku. 

Więcej o  projekcie na stronie 21

nadchodzi szczególny czas Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego, kiedy chrześcijanie odbywają 

drogę od śmierci do życia, od smutku do radości, 
od niepewności do nadziei. 

Niech czas wielkanocny utrzyma 
nasze marzenia w mocy. 

Niech nie zabraknie nam wzajemnej życzliwości 
- abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności.

Niech symbol boskiego odrodzenia był 
i będzie dla nas celem do spełnienia.
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Wszystkie  pary, które 
zawarły małżeństwo 
w roku 1970 lub 
wcześniej proszone są  
o kontakt z Urzędem 
Stanu Cywilnego 
w Ogrodzieńcu   
(tel. 32 67 09 718)  
w terminie do  
30 maja 2020r., 
celem otrzymania 
Medalu za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie.

UWAGA! 

#zostańwdomu
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RADA MIEJSKA

KILKA PYTAŃ DO...

Sesja Rady Miejskiej

Uczestnicy sesji, zostali wyposażeni w niezbędne środ-
ki ochrony osobistej, czyli rękawiczki i maseczki wraz z 
zachowaniem bezpiecznej odległości między osobami 
na sali obrad.
 
Podczas sesji zapadła decyzja Radnych Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu oraz Burmistrza Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec o zakupie przez Gminę dziesięciu specjali-
stycznych łóżek szpitalnych oraz wózka reanimacyjne-
go dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala 
Powiatowego w Zawierciu. Wartość zakupu: 87 313,68 
złotych. Sprzęt został przekazany placówce w Zawierciu 
w dniu 30 marca br.
W związku ze stanem epidemii radni podjęli uchwałę w 

W dniu 26 marca br. odbyła się XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu. W związku z wyjątkową sytuacją i w trosce o bezpieczeń-
stwo chętnym do uczestnictwa w sesji mieszkańcom zarekomendowa-
na została relacja online za pośrednictwem strony www.ogrodzieniec.
bip.jur.pl oraz portalu społecznościowego facebook.  

Bożeny Bednarz, 
radnej Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu.

sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z otwartych 
obiektów plenerowych służących do rekreacji i wypo-
czynku oraz zabytków na terenie Gminy Ogrodzieniec 
wraz z dojściami i dojazdami do tych obiektów. Tekst 
uchwały ukazał się w formie obwieszczenia.
Dokonano także zmian w Statucie Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec, polegających na umożliwieniu radnym 
w sytuacjach nadzwyczajnych obradowania i podej-
mowania uchwał za pomocą urządzeń elektronicznych 
umożliwiających komunikowanie się na odległość.
Pozostałe uchwały w sprawie:
-zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2020r.

-zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Ogrodzieniec na lata 2020 – 2032
- uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Ogrodzieniec na rok 2020”
- określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położo-
nych na terenie Gminy Ogrodzieniec oraz warunków i 
trybu składania deklaracji za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej.

Więcej: BIP Ogrodzieniec

W ostatnich wyborach samorządowych otrzy-
mała Pani mandat radnej do Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu. Jakie były Pani motywacje, aby 
kandydować do rady naszej Gminy?
Motywacją do kandydowania do Rady Miejskiej 
byli mieszkańcy Naszej Gminy. Pracując jako listo-
nosz miałam z Nimi codzienny, długoletni kontakt, 
w związku z czym znałam ich trudności, problemy, 
które widzą mieszkańcy w Naszej Gminie oraz wie-
działam z czym oni sami się zmagają. Chcąc spo-
żytkować dla dobra wszystkich mieszkańców swoją 
wiedzę i doświadczenia postanowiłam zgłosić swo-
ją kandydaturę, by postarać się sprostać ich ocze-
kiwaniom. Korzystając z okazji chciałabym jeszcze 
raz serdecznie podziękować Wszystkim, którzy mi 
zaufali i zagłosowali na moją osobę. 
W jakich komisjach obecnie Pani pracuje?
Powołana zostałam do pracy w Komisji Skarg, Wnio-
sków i Petycji Rady Miejskiej oraz w Komisji Strate-
gii, Rozwoju i Promocji Gminy Rady Miejskiej. 
Jaki okręg wyborczy Pani reprezentuje? 
Reprezentuje okręg wyborczy numer 3. Obejmuje 
on następujące ulice: Hetmańska, Kolorowa, Ksią-
żęca, Leśna, Malinowa, Mieszka I, Ogrodowa od 
nr 23 do nr 45 oraz od nr 32 do nr 60, Piastowska, 
Południowa od nr 25 do nr 61 i od nr 34 do nr 
58, Różana, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna oraz 
Wrzosowa. 
Czym jest dla Pani bycie radną? Co jest najważ-
niejsze w pełnieniu tej służby?
Wielkie zaangażowanie, odpowiedzialność, aktyw-
ne oraz godne reprezentowanie interesów miesz-
kańców Naszej Gminy to dla mnie bycie radną. 
Najważniejsze według mnie w pełnieniu tej funkcji 
jest pomoc mieszkańcom Gminy w rozwiązywaniu 
ich codziennych trudności. Poznaje je dzięki otwar-

Joanna Piwowarczyk

tości na ludzkie problemy, ponieważ zawsze staram 
się uważnie wysłuchać każdego mieszkańca. Zgła-
szane przez nich postulaty zostają przedstawione 
przeze mnie oraz wspólnie z resztą Rady Miejskiej 
omówione podczas pracy Komisji Rady Miejskiej. 
Oprócz tego ważna jest dla mnie otwartość na nowe 
propozycje, sugestie dotyczące Naszej Gminy, by 
móc w związku z nimi podejmować brakujące jej 
inicjatywy. 
Jak kontaktuje się Pani z mieszkańcami?
Jestem do dyspozycji mieszkańców telefonicznie 
pod numerem telefonu 665-314-393 lub osobiście 
w moim domu przy ulicy Piastowskiej 10. 
Proszę przybliżyć czytelnikom GO z jakimi pro-
blemami lub propozycjami zwracają się najczę-
ściej do Pani mieszkańcy?
Mieszkańcy zwracają się do mnie z różnorodny-
mi problemami, jednak najczęściej dotyczą one 
infrastruktury dróg, oświetlenia oraz kanalizacji. 
Dotyczą one głównie uszkodzeń nawierzchni dróg 
i chodników, a także braku oświetlenia. Ważnym 
komunikatem ze strony mojego okręgu jest stan 
Krępy. Mieszkańcy postulują o oświetlenie odcinka 
prowadzącego do niej, a także co najważniejsze 
poprawy nawierzchni drogi oraz chodników. Ważne 
dla dobra Naszej Gminy jest zaangażowanie miesz-
kańców, dlatego chciałabym za wszystkie zgłoszone 
problemy i propozycje podziękować każdemu, kto 
je zgłosił. 
Co według Pani jest najpilniejsze do realizacji 
w okręgu?
Kieruję się dobrem mieszkańców, dlatego dla mnie 
najpilniejsze do realizacji są postulaty, które naj-
częściej zgłaszają mieszkańcy mojego okręgu. W 
związku z tym zabiegam o poprawienie stanu tech-
nicznego dróg, nawierzchni i chodników, oświe-

Rozmawiała Joanna Piwowarczyk

tlenie ulicy Spokojnej i odcinka prowadzącego do 
Krępy oraz podłączenie kanalizacji. 
A Bożena Bednarz prywatnie? Praca, zaintereso-
wania, rodzina?
Przez wiele lat pracowałam w Urzędzie Pocztowym 
w Ogrodzieńcu jako listonosz, jednak ze względu 
na stan zdrowia obecnie przebywam na rencie zdro-
wotnej. Jestem żoną i mamą piątki dzieci Magdale-
ny, Łukasza, Pauliny, Anity i Patrycji, a także babcią 
Bartłomieja. Rodzina jest dla mnie bardzo ważna, 
dlatego wolny czas poświęcam jej oraz swoim bli-
skim znajomym. Lubię chodzić na spacery oraz jeź-
dzić na rowerze. Oprócz tego lubię pomagać innym, 
dlatego w wolnym czasie oddaję się pracy społecz-
nej. 
Czego chciałaby Pani życzyć mieszkańcom?
Wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec chciałabym życzyć przede wszystkim zdrowia, 
dużo uśmiechu na twarzy, jak najmniej zmartwień, 
sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, wzajem-
nej życzliwości oraz zrozumienia, wszelkiej pomyśl-
ności, wytrwałości w dążeniu do celów i ich realizacji 
oraz żeby spełniły się Wasze wszystkie marzenia. 
Kochani zostańcie w domu , to teraz najważniejsze.
Dziękuję za rozmowę i życzę wiele satysfakcji w 
pełnieniu służby na rzecz społeczności.

#zostańwdomu



terytorialnego. Za nami dwa bardzo ważne 
przedsięwzięcia. Pierwszym z nich są Ob-
chody 76 Rocznicy Pacyfikacji Ryczowa. 
Jako Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec, prywatnie związana z historią Ryczo-
wa, jestem dumna, że historia ta choć już 
bardzo odległa nadal przekazywana jest 
pokoleniom, a pamięć o poległych nie usta-
je. Dzień później odbył się II Koncert Karna-
wałowy - wyjątkowe wydarzenie, podsumo-
wujące dorobek artystyczny mieszkańców 
naszej gminy. Nie sposób opisać ogromu 
emocji towarzyszących poszczególnym wy-
stępom. O wydarzeniach więcej na łamach 
gazety.

W trosce o najstarszych mieszkańców 
Gminy, otwarliśmy Dzienny Dom Seniora, 
którego głównym celem funkcjonowania 
jest stworzenie bezpiecznego i przyjazne-
go miejsca do przebywania osób w wieku 
powyżej 60 roku życia, o czym więcej na 
kolejnych stronach. 

Obecny trudny czas dla naszego społe-
czeństwa zmusza nas do refleksji nad 
własnym życiem, dlatego wykorzy-
stajmy go najlepiej jak możemy. Niech 
nie zabraknie nam wzajemnej życzli-
wości. Szczególnie teraz pamiętajmy 
o ludziach samotnych i starszych. Nie 
bądźmy obojętni - wykonajmy telefon, 
zaproponujmy pomoc. 

Kochani Mieszkańcy, przypominam, że 
jako burmistrz jestem do Waszej dys-
pozycji 24h/dobę, 7 dni w tygodniu. Za-
wsze możecie do mnie zadzwonić, bądź 
skontaktować za pośrednictwem  mes-
sengera czy videokonferencji. Proszę 
dbajcie o siebie i Waszych najbliższych 
najlepiej jak tylko potraficie. Stosujcie 
się do zaleceń.  Tylko wspólnymi siłami 
przezwyciężymy ten trudny czas. 

Zostańcie w domu!
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OKIEM BURMISTRZA

Epidemia to temat numer jeden na całym 
świecie, jednak Urząd, jak i podległe mu 
jednostki, muszą koncentrować się również 
na innych priorytetowych sprawach istot-
nych  dla mieszkańca. Nieustannie zabiega-
my o środki zewnętrzne. Pozytywne efekty 
działań już są. Gmina otrzymała dofinanso-
wanie na fotowoltaikę (ponad 4,2 mln zł). 
Ponadto w lutym Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu otrzymał 
dofinansowanie na modernizację budynku. 
Kwota dofinansowania na wykonanie 3-let-
niego zadania to blisko 1,7 mln złotych. 
Obecnie Instytucja sporządza aktualizację 
wniosku, a o efektach prac będziemy Pań-
stwo informować na bieżąco. To nie koniec 
pozytywnych informacji dla Domu Kultury. 
Wkrótce w budynku powstanie i zostanie 
wyposażony Klub Seniora we wszystko, 
dzięki dofinansowaniu w ramach Programu 
Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-
2020 Edycja 2020 Moduł I. Wartość dofi-
nansowania to 150 tys. złotych. Otrzyma-
liśmy również środki w wysokości 28 tys. 
złotych na realizację projektu pn. ,,Ku Czci 
i Pamięci Powstańców z 1863 roku” - urzą-
dzenie grobu oraz popularyzacja miejsca 
przy ul. Reja - Fugasówka. Realizacja zada-
nia będzie możliwa dzięki środkom z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizowanie i prowadzenie działal-
ności kulturalnej jest jednym z najważ-
niejszych zadań jednostek samorządu 

Kochani Mieszkańcy,
zdrowie jest wartością nadrzędną, a Gmina robi wszystko, by zminimalizować ryzyko 
zakażenia i zapewnić jak największe bezpieczeństwo wszystkich Mieszkańców. Stan 
epidemii w naszym kraju wymusił na nas potrzebę dostosowania się do całkowicie 
nowej rzeczywistości. Codziennie dowiadujemy się o nowych zaleceniach oraz wpro-
wadzanych ograniczeniach przez rząd, jednostki wojewódzkie, powiatowe i samorzą-
dowe. W trosce o Was, Waszych bliskich i znajomych nieustannie apelujemy, abyście 
pozostawali w domach. Przypominamy o myciu rąk, noszeniu rękawiczek, maseczek 
czy zachowaniu odpowiedniej odległości od drugiej osoby w sklepie czy aptece. Jako 
włodarz Gminy, jestem dumna, że nasze społeczeństwo tak wzorowo stosuje się do 
zaleceń - czego dowodem są chociażby puste ulice. Mam nadzieję, że w przyszłości 
wszyscy będziemy mogli czerpać dumę z tego, jak odpowiedzieliśmy na to wyzwanie.

Anna Pilarczyk

Choć nie możemy się spotkać 
– bądźmy razem w te święta!

Na znak solidarności wywieśmy do okien dołą-
czoną do gazety wkładkę świąteczną, na której 
zamieszczone jest błogosławieństwo pokarmów 
przed wielkanocnym posiłkiem. 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogro-
dzieńcu, korzystając z portalu społecznościowego 
facebook opublikuje w Wielką Sobotę specjalny 
post, pod którym prosimy o publikowanie zdjęć 
okien Waszych domów, mieszkań z wywieszoną 
wkładką.
W trosce o Was, Wasze rodziny, bliskich, znajo-
mych zostańcie w domu!

WESOŁYCH ŚWIĄT!

#zostańwdomu
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SOŁECTWA

SOŁECTWA

Dzień sołtysa

Nasi Sołtysi

Karolina Matuszewska

W dniu 11 marca obchodziliśmy Dzień Soł-
tysa. Z tej okazji Burmistrz Miasta i Gminy 
Anna Pilarczyk spotkała się z sołtysami na-
szej Gminy, na którym podziękowała im za 
zaangażowanie i  liczne inicjatywy na rzecz 
społeczności lokalnej oraz  złożyła życze-
nia dobrej współpracy z mieszkańcami i 
satysfakcji z pełnienia zaszczytnej funkcji. 
Spotkanie było także okazją do omówienia 
planów na najbliższy czas.

Agnieszka Piątek – sołtys Żelazka, 
pierwsza kadencja

Edward Grzebieluch – sołtys Giebła Ko-
lonii, dziewiąta kadencja

Leszek Janus – sołtys Ryczowa, pierwsza 
kadencja.

Jarosław Gruca – sołtys Podzamcza, 
druga kadencja

Sławomir Szlachta – sołtys Mokrusa, 
trzecia kadencja

Beata Jakacz – sołtys Ryczowa Kolonii, 
trzecia kadencja

Janusz Łypaczewski – sołtys Gulzowa, 
szósta kadencja

Mariusz Kaziród – sołtys Giebła, pierw-
sza kadencja

Leszek Brzozowski – sołtys Kiełkowic, 
pierwsza kadencja

Stefan Selejdak – sołtys Fugasówki, 
czwarta kadencja

#zostańwdomu
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GULZÓW
SOŁECTWA

Rozmawiała Joanna Piwowarczyk

Rozmowa z Januszem
Łypaczewskim, 
sołtysem Gulzowa

Rok temu został Pan ponownie wybrany 
sołtysem Gulzowa. Jak długo pełni Pan 
tę funkcję? Kim według Pana jest sołtys w 
swej społeczności? 
Funkcje Sołtysa pełnię od roku 1996 z przerwą w 
latach  2007-2011.
Jest to moja szósta kadencja. Z perspektywy prze-
pracowanych lat w samorządzie rola i znaczenie 
sołtysa zmieniła się diametralnie. Jeszcze na 
przełomie XX wieku, sołtys w społeczeństwie cie-
szył się szacunkiem i uznaniem, pełnił rolę dorad-
cy czy mediatora, był synonimem władzy. Dzisiaj 
rola sołtysa w relacji społeczeństwo-gmina, gmi-
na-społeczeństwo została zminimalizowana do 
roli narzędzia. Rola sołtysa jest bardzo trudna, bo 
coraz więcej mieszkańców ma swoje oczekiwania, 
nie dając nic w zamian 
Proszę opowiedzieć o sołectwie – przybli-
żyć Czytelnikom jaki charakter ma to sołec-
two, ilu liczy mieszkańców? Czym możecie 
się pochwalić?
Gulzów jest malowniczą miejscowością o charak-
terze rolniczym, od 2018 roku położoną w całości 
w gminie Ogrodzieniec. Do 2018r., Gulzów był 
położony na terenie gmin Pilica i Ogrodzieniec. 
Jesteśmy jednym   z mniejszych sołectw w gmi-
nie, a liczba mieszkańców niewiele przekracza 
300 osób. Czym możemy się pochwalić? Może 
posiadamy niewiele, bo środki gminne od wie-
lu lat nie lały się szerokim strumieniem a wręcz 
przeciwnie i bazowaliśmy tylko na funduszu so-
łeckim, ale to co mamy głównie zawdzięczamy 
grupie osób, których mogę nazwać lokalnymi 
patriotami. Mimo wszystko w   Gulzowie mamy 
boisko do piłki nożnej i siatkowej, całkiem nieźle 
wyposażony plac zabaw i siłownię. Mamy mały 
park z pasieką założony przez miejscowego pa-
sjonata p. Sareckiego oraz ostatni zakup altana 

ogrodowa. Wymienione obiekty są położone 
w ustronnym miejscu za remizą OSP Gulzów i 
zapewniają miłe i bezpieczne spędzanie czasu 
dla małych i dużych.    Wkładem własnej pracy   
została wyremontowana sala wiejska w budynku 
remizy, a w roku ubiegłym za środki z konkursu 
Najlepsza Miejscowość Powiatu Zawierciańskie-
go, gdzie zajęliśmy III miejsce zostało zakupione 
nagłośnienie do w/w sali. Od zeszłego roku re-
aktywowano KGW. Dzięki pokryciu azbestowemu 
na remizie budynek zakwalifikowano do progra-
mu termomodernizacji budynków gminnych i 
taka inwestycja została ukończona w roku 2019. 
W roku 2018 OSP przekazano lekki samochód 
pożarniczy.
Jakie inwestycje, prace przewiduje Pan w 
sołectwie? Co pilnego jest do zrobienia?
Największą bolączką naszej miejscowości są 
problemy z odwodnieniem najniżej położonych 
gospodarstw i drogi powiatowej oraz zapewnie-
nie bezpieczeństwa przez modernizację drogi 
powiatowej (nakładka asfaltowa i chodnik przez 
całą miejscowość) oraz jej doświetlenie. Na pro-
blemie odwodnienia wychowuje się już drugie 
pokolenie, a niejeden urzędnik doczekał emery-
tury, może obecne władze dogadają się ze staro-
stwem i zrobią to co do nich należy. Problemem 
Gulzowa i innych mniejszych miejscowości jest 
także  podział gminy na okręgi wyborcze, gdzie 
małe wioski są łączone z większymi i automatycz-
nie pozbawione wyboru własnego reprezentan-
ta do rady gminy.
Jak układa się współpraca z Radą Sołecką? 
Proszę wymienić członków tej rady?
Rada Sołecka to ludzie zaangażowani w życie 
Gulzowa. Chętnie uczestniczą w   poprawianiu 

standardów życia naszych mieszkańców, uzu-
pełniają mnie, służą radą, a są to: M Jędruszek,  
S. Błaszczyk i K. Bartos. 
Czy mieszkańcy chętnie angażują się w ży-
cie sołectwa? Czy zgłaszają jakieś własne 
propozycje?
Jak wspominałem wcześniej środowiska lokalne 
coraz bardziej się zamykają, coraz trudniej jest 
dotrzeć do mieszkańca i coraz trudniej jest go 
wyciągnąć z domu. Zawsze byli ci co robią i ci co 
narzekają. Jednak  CI lokalni patrioci, nie bacząc 
na innych, nie szczędząc swojego czasu niejed-
nokrotnie wyrwanego rodzinie, tworzą małe lo-
kalne grupy, które robią coś dla wszystkich nie 
tylko dla siebie. Cieszę się, że w Gulzowie są tacy 
ludzie, którzy mają w sercu swoją małą ojczyznę.
Korzystając z okazji serdecznie dziękuje  wszyst-
kim, którzy się angażują w prace na rzecz naszej 
miejscowości.
To był Janusz Łypaczewski sołtys - spo-
łecznik, a jaki jest prywatnie? Jakie ma 
zainteresowania, czy wśród natłoku zadań 
znajduje jeszcze czas dla siebie i swojej ro-
dziny?
Obecnie jestem na emeryturze, jednak jesz-
cze   pracuję. Wolny czas poświęcam rodzinie i 
wnukom. Lubię przebywać wśród ludzi. Jestem 
czynnym członkiem OSP Gulzów. Lubię obej-
rzeć dobry film, zimą morsuję a latem z racji, że 
mieszkam na wsi, zawsze jest coś do zrobienia, 
ogólnie się nie nudzę.
Dziękuję za rozmowę

Niech nadchodzące Święta będą dla wszystkich czasem  wy jątkowym, niosącym pokój, miłość, wiarę i nadzieję.Niech nadchodzące Święta będą dla wszystkich czasem  wy jątkowym, niosącym pokój, miłość, wiarę i nadzieję.
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych dla wszystkich Mieszkańców gminy OgrodzieniecZdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych dla wszystkich Mieszkańców gminy Ogrodzieniec
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W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, Gmina Ogrodzieniec 
podjęła nadzwyczajne środki w walce z KORONAWIRUSEM.
W tym celu jeszcze w lutym rozpoczął się cykl spotkań z radnymi, sołtysami, dyrek-
torami poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy, referatów, szkół, radnymi, 
sołtysami, a także przedstawicielami jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec. Podczas posiedzeń zaplanowano zakupy niezbędnych środków dezynfekcyjnych 
i ochronnych oraz podzielono obowiązki pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Dru-
howie ochotnicy są niezwykle zaangażowani i służą pomocą w tym trudnym dla nas 
wszystkich czasie. 
Zgodnie z zaleceniami rządu działalność placówek oświatowych została zawieszona. 
Ograniczenia w działalności dotyczą również pozostałych jednostek gminnych- jak 
np. Biblioteka (brak możliwości wypożyczenia książek) czy Dom Kultury (zawieszono 
zajęcia z instruktorami muzyki, plastyki, zajęcia baletowe i inne). Część pracowników 
Urzędu  pracuje zdalnie. Zachęcamy do załatwiania spraw urzędowych przez Internet- 
jest to bezpieczne i wygodne. W sprawach pilnych konieczny jest wcześniejszy kontakt 
telefoniczny pod nr tel.  326709700 celem ustalenia toku postępowania.
Przed wejściem do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu ustawiono specjal-
ną urnę. Umożliwia to składanie deklaracji, pism i innych dokumentów przez miesz-
kańców. Urna będzie monitorowana, w związku z tym zapewniamy bezpieczeństwo i 
ważność składanej dokumentacji, mimo braku potwierdzenia przez Kancelarię Urzędu.

INFORMACJE KORONAWIRUS

Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba obja-
wia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?
Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% 
osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebie-
giem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?
Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, 
z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu 
koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, za-
prezentowane poniżej. 

Często myj ręce 
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu 
(min.60 proc.). 

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania 
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego 
kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60 proc.). 

Zachowaj bezpieczną odległość 
Zachowaj co najmniej 2 metry odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i 
mają gorączkę. 

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust 
zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie. 

Designed by Freepik

#zostańwdomu
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Ośrodek Pomocy Społecznej prosi o przeka-
zywanie informacji o osobach bezdomnych prze-
bywających na terenie gminy Ogrodzieniec, które 
mogą być zarażone wirusem COVID-19 oraz o oso-
bach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, 
które mają problemy w codziennym funkcjonowa-
niu.

Informacje prosimy przekazywać drogą telefonicz-
ną nr tel. 32 6733526 lub bezpośrednio pracow-
nikom socjalnym nr tel. 500 188 901.

Pamiętajcie, gdziekolwiek 
się znajdziecie-ZACHOWAJCIE 

BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ od 
sąsiadującej osoby!

Zorganizowaliśmy akcję szycia maseczek. 
Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom z Gminy Ogrodzieniec zaangażowanym w przedsięwzięcie!
W trosce o Wasze zdrowie, Waszych bliskich, znajomych, sąsiadów- NOŚCIE MASECZKI! Zasłanianie ust i 
nosa w miejscach publicznych jest niezwykle istotne! W przypadku choroby nazywanej COVID-19 
wywoływanej przez nowego wirusa SARS-CoV-2 okres od zakażenia do pierwszych objawów 
choroby może trwać od dwóch dni nawet do 2 tygodni. W tym czasie można nieświadomie 
zarażać innych.

Jak uszyć
maseczkę

- lekarską poradę telefoniczną, 
- telefoniczne ustalanie terminu wizyty u lekarza- na konkretną godzinę,*
- wypisywanie recept w postaci e-recepty.** 
Dostępne nr telefonów: 32 67 32 021 , 32 67 32 210, 511 516 397
* W trosce o nasze wspólne dobro prosimy nie przychodzić do ośrodka, bez wcze-
śniejszego ustalenia terminu. 
** Dzięki elektronicznym receptom, pacjent nie musi zgłaszać się osobiście do 

Przychodni. Podając swoje dane telefonicznie otrzyma zwrotnie numer kodu i w 
każdej aptece (podając numer kodu oraz swój PESEL) zrealizuje receptę.

- Zakład Rehabilitacji Leczniczej jest nieczynny do odwołania.
- Winda dla osób niepełnosprawnych – przed skorzystaniem z windy należy za-
dzwonić i poczekać na udostepnienie urządzenia. Najpierw pracownik zdezynfe-
kuje windę i dopiero wwiezie osobę niepełnosprawną do ośrodka.

Przypominamy, że w obliczu zaistniałej pandemii SP ZOZ w Ogrodzieńcu wprowadził:

Duży nacisk kładziemy na INFORMACJĘ DO MIESZKAŃCA, którą staramy się przekazy-
wać za pośrednictwem portalów społecznościowych- facebook, strona www, głosowych komu-
nikatów ostrzegawczych oraz usługi sms. Zachęcam mieszkańców do zapisywania się do bazy! 
Wydaliśmy również specjalny numer GAZETY OGRODZIENIECKIEJ! Kolportaż gazety był możli-
wy dzięki zaangażowaniu jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Ogrodzieniec oraz Członków 
Stowarzyszenia Rowerowego RDNR Ogrodzieniec. W związku z obecną sytuacją utworzono 
specjalną grupę na messenger, gdzie ochotnicy OSP  wymieniają się spostrzeżeniami oraz or-
ganizują pracę na najbliższe dni. 
W trosce o mieszkańców, Jednostki OSP z terenu Miasta i Gminy Ogrodzieniec nadają głosowe 
komunikaty ostrzegawcze z apelem o POZOSTANIE W DOMACH! Prosimy zachować spokój i 
stosować się do zaleceń. GŁOSOWY KOMUNKAT OSTRZEGAWCZY (na bieżąco aktualizowany) 
nadaje również Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Do niniejszych działań, dołączyła POLICJA.  

TELEFONY do SPZOZ Ogrodzieniec: 32 6733731, 32 6732021, 511 516 39

#zostańwdomu
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Zamek 
Ogrodzieniec 

zaprasza 
na wirtualne 
zwiedzanie…

Kochani Mieszkańcy, my apelujemy. Jednocześnie mamy 
świadomość, że wielu z Was nie bierze sobie tych słów do 
serca. Nie musicie wychodzić całymi rodzinami na zakupy. 
Prosimy o zachowanie rozwagi! BĄDŹCIE ODPOWIEDZIALNI!

Ta nadzwyczajna sytuacja, w której się znaleźliśmy to spraw-
dzian dla nas wszystkich, dlatego wzajemnie wspierajmy się 
i stosujmy do zaleceń wydawanych przez jednostki rządowe, 
wojewódzkie, powiatowe czy samorząd. Wspólnymi siłami 
przezwyciężymy ten trudny czas!
Pracownicy Domu Kultury, Orkiestra, Zespół Mażoretek ,,Fan-
tazja” zachęcają do akcji pozostania w domu! Dołączmy się i 
do nich…

Na ulicach utrzymujemy 2 metry odległości od innych 
osób. Nie dotyczy to rodziców z małym dzieckiem oraz 
opiekunów osób niepełnosprawnych.
Ograniczono dostęp do parków, skwerów, bulwarów i 
miejsc rekreacji. Wprowadzono zakaz korzystania z rowe-
rów miejskich.
Nowe obostrzenia w zakładach pracy: 1,5 metra odległości 
pomiędzy pracownikami, zapewnienie środków do dezyn-
fekcji dla pracowników.
W weekendy zamknięte zostaną sklepy budowlane.
Zamknięte zostaną wszystkie gabinety fryzjerskie oraz ko-
smetyczne.
W sklepie będzie mogło przebywać w jednym momencie 
trzy razy więcej ludzi, niż jest w nim kas. To oznacza, że jeśli 
jest np. 1 kasa, w sklepie będzie mogło przebywać równo-
cześnie tylko trzech klientów. 

Kolejne kroki w walce z koronawirusem ogłoszone przez Rząd dnia 31 marca 2020r.
Rząd w dniu 31 marca przedstawił nowe obostrzenia:

W urzędach pocztowych wprowadzono limit: 2 osoby na 
jedno okienko. Na targowiskach: 3 osoby do jednego sto-
iska.
Wprowadzono także godziny dla seniorów w sklepach i ap-
tekach (godz. 10-12). W tych godzinach wpuszczane będą 
tylko te osoby, które ukończyły 65. rok życia.
Przed sklepami mamy zakładać rękawiczki.
Zamknięte zostaną hotele i miejsca noclegowe. Wyjątkiem 
są obiekty, w których np. znajdują się osoby w kwarantan-
nie.
Osoby, które są na kwarantannie, mają być poddane cał-
kowitej izolacji na 2 tygodnie. Jeśli są w domach razem z 
rodziną, to one również są obejmowane kwarantanną.
Wprowadzono takie same limity liczby podróżnych w pry-
watnych busach, jak w komunikacji publicznej.

#zostańwdomu
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Mieszkańcy Gminy Ogrodzieniec mogą korzystać ze środków 
dezynfekcyjnych umieszczonych w specjalnych stojakach, wykona-
nych przez Firmę KROSTAL S.C. z Fugasówki. Stojaki zostały użyczo-
ne przez Gminę lokalnym przedsiębiorcom – sklepom ogólnospo-
żywczym na terenie całej Gminy oraz dla kościołów i stacji paliw.
Stojaki zamontowano także przed wejściem do przychodni oraz 
urzędu. Szanowni Mieszkańcy, HIGIENA RĄK TO PODSTAWA W WAL-
CE Z KORONAWIRUSEM!
Stosujmy się do zaleceń - w trosce o własne zdrowie, naszych naj-
bliższych, sąsiadów i znajomych! Celem Gminy jest również stała 
promocja higieny rąk oraz uświadomienie społeczeństwa o znaczą-
cej roli „tej prostej czynności” w naszym codziennym życiu. Inicja-
tywa bez wątpienia wspiera lokalnych przedsiębiorców w walce z 
zagrożeniem.
Gratulujemy firmie, że w dobie epidemii wychodzi naprzeciw ocze-
kiwaniom.

Specjalne stojaki 
dezynfekcyjne 
„zagościły” w Gminie

Gmina Ogrodzieniec przekazała doposażenie dla Szpitala Powiato-
wego w Zawierciu!
W dniu 30  marca br. 10 specjalistycznych łóżek oraz wózek reani-
macyjny trafiły na Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Pododdziałem 
Skórno-Wenerologicznym Szpitala Powiatowego w Zawierciu. 
Serdecznie dziękujemy! Dar Powiatu

Radni Powiatu Zawierciańskiego przekazali 600 
sztuk fartuchów ochronnych dla personelu Szpitala 
Powiatowego w Zawierciu.

Dar Gminy Ogrodzieniec Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
oraz Burmistrz Miasta i Gminy Anna Pilarczyk 

i Sekretarz Miasta i Gminy Maria Milejska 
wspomogli finansowo zakup

maseczek ochronnych
dla Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu 

#zostańwdomu
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Wielkanoc – transmisje online 
z Kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego 

w Ogrodzieńcu
Triduum Paschalne:

Wielki Czwartek – od godz. 18.00
Wielki Piątek - od godz. 18.00

Wielka Sobota – od godz. 20.00

Niedziela Wielkanocna – godz. 6.00 Rezurekcja
Po mszy rezurekcyjnej symboliczne poświęcenie 

pokarmów na stół wielkanocny (online)
Poniedziałek Wielkanocny – godz. 12.00

Zapraszamy na transmisje online:
www.ogrodzieniec.pl

Fb Gmina Ogrodzieniec

Gmina Ogrodzieniec 
będzie szyła maseczki 
dla wszystkich
mieszkańców. 

Zapraszamy chętnych do 
włączenia się w akcję 
szycia maseczek.  Mamy już uszytych 2200  maseczek 
z materiału podarowanego przez naszych mieszkańców. 
Więcej informacji tel. 32 67 32 044.

W obliczu koronowirusa prawie wszyscy starają się pomagać wza-
jemnie w tej nowej, trudnej sytuacji. Niestety są i tacy, którzy zagrożenie 
wykorzystują i podstępem wyłudzają pieniądze.   

Przestrzegamy przed nieuczciwymi zachowaniami osób, które wyko-
rzystując epidemię koronawirusa (COVID-19) telefonicznie dzwonią do 
mieszkańców gminy Ogrodzieniec podając się za pracowników Opieki 
Społecznej, że zbierają datki na Jurajski Dom Seniora. 

Pragniemy poinformować, iż w Ogrodzieńcu znajduje się Jurajskie 
Centrum Seniora, ponadto nikt z pracowników OPS nie dokonuje takich 
zbiórek. 

Apelujemy o szczególną ostrożność, gdyż oszuści mogą wykorzystać 
jeszcze szereg innych metod wyłudzenia środków finansowych. Do naj-
częstszych zaliczyć można oszustwa na pracownika sanepidu, na dezyn-
fekcję mieszkań, na sprzedaż szczepionek czy uzdrawiających herbatek.   

Kwitną również przestępstwa internetowe bądź sms-owe. Oszuści 
podszywają się, na przykład, pod banki, urzędy państwowe i samorządo-
we. Wysyłają wiadomości, w treści których znajdują się linki. Za ich po-
mocą przestępcy wyłudzają loginy i hasła do bankowości internetowej, a 
także kody autoryzacyjne. Po kliknięciu w taki link mogżna stracić swoje 
oszczędności. 

Apelujemy o ostrożność, aby nie stać się ofiarą podobnych prze-
stępstw, działajmy rozsądnie i uważnie, kierujmy się zasadą ograniczone-
go zaufania do nieznanych nam osób.

O każdym tego typu przypadku informujmy Policję. 

Komendant Komisariatu Policji                                                                                                                                          
                                  w Ogrodzieńcu

asp.szt. Grzegorz Olechnowicz     

Komisariat Policji 
w Ogrodzieńcu apeluje

Szyjemy 
kombinezony!

Zostań wolontariuszem i włącz się 
w akcję szycia 1000 kombinezonów.
Pamiętaj - Pomagając innym pomagasz sobie!
Więcej informacji tel. 32 67 32 044.

Designed by Freepik

Designed by Freepik

Jak szybko zarejestrować się, wysyłając SMS-a?

 1. Wyślij SMS-a o treści  
(w zależności od miejsca zamieszkania)  
pod numer 661001132 

FU.START (Fugasówka)
GI.START (Giebło)
GIK.START (Giebło Kolonia)
GU.START (Gulzów)
KI.START (Kiełkowice)
MO.START (Mokrus)
PO.START (Podzamcze)
RY.START (Ryczów)
RYK.START (Ryczów Kolonia)
ZE.START (Żelazko)
OG.START (Ogrodzieniec)
2. Przy pierwszej rejestracji Twojego numeru w sys-

temie, na Twój numer zostanie przesłany SMS z 
prośbą o zapoznanie się z regulaminem i jego 
akceptacją

3. Jeśli zaakceptujesz zapisy w regulaminie, odeślij 
SMS-A o treści TAK

4. Po poprawnej rejestracji otrzymasz SMS-A  
z potwierdzeniem

BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI 
Z GMINY OGRODZIENIEC NA TELEFON

#zostańwdomu
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W OGRODZIEŃCU
godziny otwarcia: 

Poniedziałek 8:00 - 14:00
Wtorek 8:00 - 14:00
Środa 12:00 - 18:00

Czwartek 12:00 - 18:00
Piątek 12:00 - 18:00
Sobota 9:30 - 12:30

zmienia godziny otwarcia:

niedziela 06:00–24:00
poniedziałek 06:00–24:00

wtorek 06:00–24:00
środa 06:00–24:00

czwartek 06:00–24:00
piątek 06:00–24:00
sobota 06:00–24:00

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu przygotowują zapasy żywności dla osób 
przebywających na kwarantannie. Dom Seniora pomimo zmiany organizacji pracy i tymczasowo za-
wieszonej działalności nadal służy potrzebującym.

Pomoc dla osób w kwarantannie

Apteka, plac Wolności 26, Ogrodzieniec 
tel. 32 673 20 55 
czynna: pn-pt 8.00 -21.00, 
sob. 8.00-19.00, niedz. 9.00-13.00

Apteka Zdrowe Ceny, plac Wolności 17, Ogrodzieniec, 
tel.32 330 97 23
czynna: pn-pt 7.30-18.00 
sobota 8.00-13.00 

Apteki w Ogrodzieńcu

9-10.04 Apteka Sikora, ul. Sądowa10, Zawiercie tel. 32 6702222
11.04 Apteka, Jurajska 2, ul. Sikorskiego 26, Zawiercie tel. 326724168
12.04 Apteka Cefarm, 36, ul.Boh.Westerplatte 33, Zawiercie tel. 326700161
13-14.04 Apteka przy Almedzie, ul.Paderewskiego 25, Zawiercie, tel. 326702003
15-16.04 Apteka Zdrowit, ul. 3 Maja 1, Zawiercie. Tel. 326721044
17-18.04 Apteka Far-Med, Piłsudkiego 50, Zawiercie, tel. 326721790
19-20.04 Apteka Plus, ul. Polska 46b, Zawiercie, tel. 326712819
21-22.04 Apteka DOZ, Piłsudskiego 81 f, Zawiercie, tel. 326783710
23-24.04 Apteka Panaceum, Nowowierzbowa 10, Zawiercie, tel. 326721154
25-26.04 Apteka DOZ, Sikorskiego 21A/2/4, Zawiercie, tel. 324941350
27-28.04 Apteka Rodzinna, Powstańców Ślaskich 15, Zawiercie, tel.326466235
29-30.04 Apteka, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20, Zawiercie, tel. 32 6742009

Dyżury nocne aptek

Apteki dyżurują od godz. 21.00 – 7.00 w dni powszenie i soboty oraz od 21.00 do 8.00 w niedziele i święta.

#zostańwdomu
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Nie jesteśmy
obojętni

Gmina nie pozostaje 
obojętna na rosnące 
zapotrzebowanie ban-
ków krwi... 

Przypominamy, iż w trosce o WAS, WASZE DZIECI, NASZĄ 
MŁODZIEŻ place zabaw, boiska orliki, siłownie pod chmurką 
oraz droga do Ośrodka Rekreacyjno- Wypoczynkowego ,,Krępa”  
są obecnie zamknięte. 

Zakład Gospodarki Komunalnej przeprowadza 
dezynfekcję przystanków i innych podobnych obiektów 
użyteczności publicznej.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ł
A
M
I
G
Ł
Ó
W
K
A

Komputerowy zawrót  głowy

rząd klawiszy do pisania
przenośna pamięć   
serwis społecznościowy  
najmniejszy element obrazu wyświetlany na ekranie
np. G.G
komputer przenośny
program chroniący komputer
zbiór plików  w komputerze
część dysku głównego 
Numerki od 1 do 9 utworzą hasło

1 2 3 4 5 6 7 8 9

#zostańwdomu
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Serdecznie dziękuję
Wszystkim Osobom włączonym w organizację Obchodów 76 Rocznicy Pacyfikacji Ryczowa, a 
w szczególności Dyrektorowi i Pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  w 
Ogrodzieńcu, Dyrekcji, Uczniom, Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Obsługi Szkoły Podstawowej 
w Ryczowie, Zespołowi ,,Ryczowianki”,  Radnym, Członkom Komitetu Społecznego, Orkiestrze OSP 
Ryczów,   Jednostkom OSP Ryczów i Ryczów- Kolonia oraz Mieszkańcom. Dziękuję Asyście Wojskowej 
wystawionej przez 34 Śląski dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej z Bytomia oraz Towarzystwu 
Miłośników Ziemi Zawierciańskiej.
 

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anna Pilarczyk składa serdeczne podziękowania za zaangażowanie 
i trud  włożony w przygotowania do II  Koncertu Karnawałowego dla: 

Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu,
,,Zamek” Sp. z o.o.,
Zakładu Gospodarki Komunalnej,
Jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Ogrodzieniec,
Pani Małgorzaty Michalskiej - reżysera kabaretu samorządowego,
Zespołu Mażoretek ,,Fantazja” na czele z instruktorkami,
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ogrodzieniec na czele z kapelmistrzem,
Uczniów, dyrekcji i grona pedagogicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu, Szkoły Podstawowej w Ryczowie,
Malwinek ze Szkoły Podstawowej w Gieble,
Przedszkolaków ze Szkoły Podstawowej Fundacji Elementarz w Podzamczu,
Przedszkola w Ogrodzieńcu,
Zespołu Echo, Zespołu Seniorzy z Ogrodzieńca, Sekcji Wokalnej przy UTW w Ogrodzieńcu,
Radnych, pracowników urzędu oraz innych jednostek organizacyjnych Gminy, którzy włączyli się w realizację kabaretu  
samorządowego,
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu,
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu,
Wolontariuszek rozdających kartki na żywność,
Osób, które wspólnie tworzyły Muzeum PRL oraz wniosły jakikolwiek wkład w organizację wydarzenia. 

Jeśli kogokolwiek pominęłam serdecznie przepraszam.

Podziękowania

#zostańwdomu
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Program składa się z części diagnostycznej, 
w której będziemy pytać mieszkańców Ogro-
dzieńca o możliwości związane z naszą lokal-
ną kulturą oraz z realizacji pomysłów miesz-
kańców związanych z szeroko pojętą kulturą. 

Zdajemy sobie sprawę, że w obecnych czasach 
epidemii koronawirusa, nasze myśli kierują 
się przede wszystkim w stronę ochrony zdro-
wia najbliższych. Niezwykle trudno będzie 
nam realizować działania diagnostyczne nie 
wychodząc z domu. Biorąc jednak pod uwa-
gę nasze dotychczasowe doświadczenia ze 
współpracą z mieszkańcami za pośrednic-
twem Internetu oraz fakt, że czas kwarantanny, 
może sprzyjać refleksji nad naszymi dotych-
czasowymi i dalszymi działaniami, wierzymy, 
że z Państwa pomocą uda nam się sprawdzić 
możliwości działań w kulturze w lepszych cza-
sach, kiedy będziemy mogli w nieskrępowany 
sposób spotykać się jak zwykle. 

Mamy też nadzieję, że w ramach programu 
DK+ Inicjatywy „Lokalne Inicjatywy Kultural-
ne w Ogrodzieńcu”, wspólnie z Państwem uda 
nam się zrealizować wiele ciekawych wyda-
rzeń kulturalnych kiedy będzie to możliwe. 

Więcej informacji o progra-
mie „Dom Kultury+ Inicja-
tywy Lokalne” - na stronie  
www.mgok.ogrodzieniec.pl oraz 
facebook MGOKiS Ogrodzieniec.

LOKALNE INICJATYWY KULTURALNE

w Ogrodzieńcu
Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu
w Ogrodzieńcu

KULTURA
Karolina Matuszewska Pełna kultura

Szanowni Państwo, 
informujemy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu, wygrał konkurs Na-
rodowego Centrum Kultury i znalazł się w wąskiej grupie pięćdziesięciu najlepszych polskich 
instytucji,  realizujących pilotażowy program „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne”. 

#zostańwdomu
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Przedstawiamy 10 kluczowych zmian 
w programie:
1. Uproszczenie zasad przyznawania dotacji

Wnioskodawcy będą deklarowali swoje 
dochody w postaci oświadczenia. Dla wnio-
skodawców, których roczny dochód nie prze-
kracza 100 tysięcy złotych (brany jest pod 
uwagę tylko dochód wnioskodawcy, a nie w 
przeliczeniu na członka gospodarstwa domo-
wego.) kwota dofinansowania może wynieść 
do 20 tysięcy złotych.
Z podwyższonego poziomu dofinansowania 
(do 60% wartości inwestycji) będą mogli sko-
rzystać Ci wnioskodawcy, w których gospodar-
stwie domowym dochód netto na osobę osią-
ga do 1400 zł miesięcznie dla gospodarstwa 
wieloosobowego lub do 1960 zł w gospodar-
stwie jednoosobowym.

2. Włączenie w program Jednostek Samorządu 
Terytorialnego 
Gminy za pośrednictwem MOPS będą wyda-
wały zaświadczenia potwierdzające prawo do 
zwiększonego dofinansowania.

3. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków
Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywa-
ne przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 30 
dni od dnia wpływu wniosku.

4. Uproszczenie wniosku o dotację

Brak konieczności podawania szczegółowych 
danych technicznych, zbierania zaświadczeń 
i zbędnej dokumentacji o wysokości docho-
dów. Zamiast tego wnioskodawcy będą skła-
dać oświadczenia.

5. Możliwości składania wniosków online w 
serwisie gov.pl

6. Włączenie do programu sektora bankowego
Banki będą udzielać finansowania uzupełnia-
jącego i pomostowego w postaci pożyczek i 
kredytów. Ponadto pojawi się nowa forma 
wsparcia – dotacja z przeznaczeniem na czę-
ściową spłatę kapitału kredytu. Lista banków 
udzielających kredytu z dofinansowaniem 
publikowana jest na stronie internetowej 
NFOŚiGW/WFOŚiGW
Placówki bankowe będą włączone w dystry-
bucje dotacji w programie.

7. Integracja z programem “Mój Prąd”
Brak konieczności składania dwóch oddziel-
nych wniosków

8. Powiązanie wysokości dotacji z efektem eko-
logicznym
Niskoemisyjność, OZE i bezemisyjność domu 
– inwestycje zmniejszające emisję dwutlenku 
węgla będą promowane w programie.

9. Możliwość finansowania przedsięwzięć roz-
poczętych i zakończonych
Uwzględniane będą te inwestycje, których 

realizacja zaczęła się maksymalnie do 6 mie-
sięcy przed złożeniem wniosku.

10. Dotacje dla tych, którzy wymienili już źródło 
ciepła 
Beneficjenci, którzy już wcześniej wymienili 
urządzenia grzewcze w swoich domach (nie 
chodzi tutaj o nowe domy), mogą liczyć na 
dodatkowe dotacje do 10 tys. zł, a w przy-
padku osób uprawnionych do zwiększonego 
poziomu dofinansowania – do 15 tys. zł na 
realizację zadań związanych z ociepleniem 
budynku oraz wymianą stolarki okiennej i 
drzwiowej.

Program Czyste Powietrze 
– 10 kluczowych zmian

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
po Świętach Wielkanocnych ogłosi termin naboru wniosków 
w programie Czyste Powietrze na nowych zasadach. 

Szczegółowe informacje o nowej wersji 
programu Czyste Powietrze dostępne są na 

stronie http://www.nfosigw.gov.pl
Do czasu ogłoszenia naboru na nowych 

zasadach, wnioski o dofinansowanie należy 
składać na zasadach przewidzianych  

w obowiązującej obecnie wersji programu  
„Czyste Powietrze”

Informacji o programie oraz pomocy  
w przygotowaniu wniosków udziela  

Punkt Obsługi Wniosków Urzędu Miasta  
i Gminy w Ogrodzieńcu,  

tel.32 6709703

Emaus
Słońce odkryło  wielkie bogactwo przestrzeni,
a biel kamienistej drogi przybrana barwami
pokornie wiedzie trakt swój do pewnej gospody,
gdzie przy łamaniu chleba tajemnicza Obecność
cud ziści, ślepym na duchu rozedrze zasłonę
światłem przemiany, przeniknie serca darem 
prawdy i sprawi, że zawrócą z drogi piesi;
ale nie wyjawi nic poza chłodem i trwogą
dwóm uczniom Jezusa idącym z Jeruzalem
do Eamus w smutku i duchowym zamęcie.

Mówią: nic nie podobne do tego co było.
Nie tamte czasy, gospoda, żalem przejęci 
wędrowcy i w dali horyzontu Jego Krzyż,
ale gdy zawistny los dar szczęścia zniweczy,
by krzepić ducha idziemy w Hiobowym bólu, 
pogrążeni w kojącej modlitwie oddechu, 
by obdarowani czułym uśmiechem nieba
zawrócić, Bożesz Ty nasz, jak tamci sprzed 
wieków.

Alicja Kmita-Żak
Marzec 2020 r.

Zachęcamy Państwa do składania wnio-
sków, zwłaszcza teraz, kiedy jesteśmy w 
domu i mamy więcej czasu.

#zostańwdomu
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w wieku jakim jestem, ja wieku nie ukrywam. Po-
dobno i tak dobrze się trzymam. Ząb czasu rzeźbi, 
jak wiemy nierówno. Mnie jakoś szczęśliwie.  

Dobre...
Piotr Pręgowski: No. Więc byłem dzisiaj po raz 
drugi na waszym zamku. Wolałabym nie traktować 
tego jako klamry, bo klamra oznacza, że coś zamy-
kamy i to się kończy. A to się nie kończy, ponieważ 
niebawem się spotkamy na kabaretonie (Festiwal 
Kabaretów 28 sierpnia). Ja będę mógł też z więk-
szą publicznością popracować, z czego bardzo się 
cieszę. Trochę pożartujemy, trochę pozapowiadamy. 
Czyli… do zobaczenia na zamku. 
A dzisiaj? Fajna impreza gminna, samorządowa. 
Można tak określić?

Tak, można tak określić.
Piotr Pręgowski: Uważam, że bardzo udana. Ale 
udana była z wielu powodów, bo czasami organiza-

torzy mogą rwać włosy z głowy i chociaż nie wiem, 
jakby się starali, to nie wyjdzie nic. Ważne jest to, 
dla kogo coś robimy. Ludzi macie genialnych, chęt-
nych do tak zwanej współpracy ze sceną, bo to jest 
ważne dla artysty, że nie siedzi przed nim mur, cisza. 
Dzisiaj było bardzo sympatyczne. Pochwalę się, że 
zanim rozpoczęła się impreza, zostałem zaproszony 
na obiad na zamku. I tam, w lochu, naprzeciw mnie 
siedział Zenek Martyniuk – jak ktoś nie wie kto to, to 
się dowie. Powiedziałem, że sobie to spotkanie wpi-
szę w osiągnięcia zawodowe, bo nalałem mu żurek. 
A on mi się zrewanżował i nałożył mi kapusty – coś 
w rodzaju bigosu.

Czyli gościliście się nawzajem.
Piotr Pręgowski: Tak, gościliśmy się, wymienialiśmy 

uprzejmości, porozmawialiśmy sobie na tematy za-
wodowe. Ale bez zobowiązań, nie siłowo. Zenek się 
okazał (ja nie miałem nigdy okazji tego sprawdzić) 
bardzo ciepłym, kulturalnym, otwartym człowie-
kiem. Nie jakimś estradowym „szajbusem”, tylko 
po prostu normalnym, sympatycznym człowiekiem.

A co powiesz o naszych artystach?
Piotr Pręgowski: Młodzież wspaniała! Gdy widzę 
młodzież, która występuje, widzę ciężką pracę 
tych ludzi, których widzowie nie widzą. To jest ten 
drugi szereg, bez którego nic by się nie udało. 
Ciężka praca pedagogów, zwłaszcza dzisiaj, kiedy 
wszyscy narzekają na młodzież, a i przecież mło-
dzieży nie jest łatwo – bo nie jest. Jest przepra-
cowana, przeciążona, atakowana przez różne ga-
dżety, media – można tylko zwariować. Nie wiem, 
czy ja, gdybym był w ich wieku, dałbym radę. A 
młodzi ludzie  muszą sobie radzić. I jeszcze chce 
im się coś robić, przygotowywać występy, grać. To 

jest genialne. Ja tym pe-
dagogom gratuluję, całuję 
was, bo uważam, że jest to 
wspaniała, wielka robota. 
Tacy nauczyciele to  jest 
skarb. No, ty wiesz o tym 
chyba też.

Zgadza się. 
Piotr Pręgowski: Wiesz co? 

Podobała mi się ta pomostówka: seniorzy i mło-
dzież. Jedni grali dla drugich. I dlatego uważam, 
że impreza jest bardzo udana, a ja jestem zmę-
czony, ale bardzo szczęśliwy. Teraz położę się spać. 
Nic więcej ci nie powiem. Cieszę się bardzo, że się 
podobało, że impreza się udała. Nie męcz mnie 
więcej (śmiech). Żartuję. To też napisz.

Tak, to też napiszę. Obiecuję. 
Piotr Pręgowski: Możesz napisać: „Był naszym 
gościem, jest naszym przyjacielem”. 

OK. Piotr Pręgowski był naszym gościem, 
jest naszym przyjacielem. Dziękuję bardzo, 
że znalazłeś dla mnie chwilę. Do miłego zo-
baczenia. 

GOŚĆ GAZETY Piotr PręgowskiRozmawiała Joanna Piwowarczyk

Rozmowa z Piotrem Pręgowskim, znanym polskim 
aktorem, który prowadził II Koncert Karnawałowy

Dzień dobry. Chciałabym zaprezentować czy-
telnikom Gazety Ogrodzienieckiej  sylwetkę 
Piotra Pręgowskiego, polskiego aktora ….
Piotr Pręgowski: Niczego nie przybliżaj dziewczyno, 
bo mnie wszyscy znają.
Ja mam to szczęście, że do jakiegokolwiek domu w 
naszym kraju (i nie tylko) zastukam 
i wejdę, to zawsze słyszę: „Dzień 
dobry (albo dobry wieczór) panie 
Piotrze”. To w życiu artysty można 
traktować jako cud, takie cuda nie 
zdarzają się innym. Bo artyści, jak 
wiesz, doceniani są po śmierci - naj-
częściej. To co się zawodowego wy-
darzyło w moim życiu, jest cudow-
ne. Tak więc wolałbym, żebyśmy 
rozmawiali o tym, co się wydarzyło 
dzisiaj. Zgadzasz się?

Zgadzam się.
Piotr Pręgowski: Gdy byłem w szkole teatralnej (a to 
było dość dawno), był taki program W Starym Kinie 
– prowadził go Janicki. I on wymyślił, że na zamku 
w Ogrodzieńcu pojawił się duch. Chciał zrealizować 
jakąś dokumentalną historię o różnych miejscach 
w Polsce. I my wtedy Roburem – ci, co wiedzą, co 
to Robur, a ci co nie wiedzą, to niech się dowiedzą, 
jechaliśmy 12 godzin, a ja na zamku udawałem 
ducha właśnie! To było pierwsze spotkanie z wami. 
Dziś już nie udawałem ducha, chociaż … jakaś pani 
krzyknęła na mój widok: „Jak się cieszę, że widzę 
pana na żywo”. Odpowiedziałem: „Ciesz się, że nie 
widziałaś mnie na ledwie żywo”. Ale w końcu jestem 

#zostańwdomu
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Z ŻYCIA GMINY
RYCZÓW

Karolina Matuszewska

Minęło już 76 lat od tragicznych wyda-

rzeń. Uroczyste, upamiętniające obchody 

rozpoczęły się mszą świętą w Kościele pw. 

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w 

Ryczowie. Następnie uczestnicy udali się 

pod pomnik, gdzie nastąpiła część oficjal-

na i złożono kwiaty.

Burmistrz - Anna Pilarczyk podkreśliła jak historia 
wydarzenia jest bliska Jej rodzinie: 
„Zdarzenie, w wyniku którego zginął komendant 
straży granicznej oraz raniono niemieckiego żoł-
nierza, i które ostatecznie doprowadziło do od-
wetu – pacyfikacji rozegrało się miesiąc wcześniej 
na weselu moich dziadków - Anieli i Eugeniusza 
Pilarczyków...
Wśród nas żyją osoby, którym traumatyczne 
przeżycia naznaczyły ich późniejsze losy na całe 
życie… Siostra mojej babci Anieli - ciocia Stani-
sława - miała co prawda wtedy kilka lat, ale obraz 
nieobliczalnej tragedii pozostał jej w pamięci do 
dziś… Strach przed jutrem, tortury, łzy, cierpienie 
najbliższych..... (…) Nasze społeczeństwo w tym 
szczególnym czasie w roku łączy potrzeba wspo-
mnień, dlatego chciałabym podziękować wszyst-
kim zaangażowanym w organizację tegorocznych 

21 lutego 1944 roku to czarna data w historii Ryczowa - data, która przynio-
sła zło, ból…i łzy. W odwecie za działalność partyzancką Niemcy otworzyli 
ogień do grupy mężczyzn. 12 mieszkańców wsi zginęło na miejscu, pozo-
stałych zabrano na posterunek żandarmerii do Pilicy. Tam w ciągu dwóch 
dni zmarły kolejne trzy osoby. Pozostałych wysłano do obozu koncentra-
cyjnego w Płaszowie pod Krakowem. Żaden z zamordowanych wówczas 
mężczyzn nie przekroczył 40 roku życia. Większość to dwudziestolatkowie, 
którzy pozostawili maleńkie dzieci, a ci, którzy jeszcze nie założyli rodzin, 
osierocili zapracowanych rodziców. Niewyobrażalna tragedia… 

obchodów. Jako Burmistrz Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec, prywatnie związana z historią Ryczowa 
jestem dumna, że historia ta choć już bardzo 
odległa nadal przekazywana jest pokoleniom, a 
pamięć o poległych nie ustaje.”
Wydarzenie uświetniła część artystyczna zorga-
nizowana w budynku remizy OSP Ryczów, na 
którą składały się: akademia przygotowana przez 
uczniów Szkoły Podstawowej w Ryczowie, występ 
Zespołu Ryczowianki oraz Andrzeja Kaima z MGO-
KiS Ogrodzieńcu. Podczas spotkania wyświetlono 
film dokumentalny ze świadkami pamiętnych 
wydarzeń: Stanisławą i Andrzejem Bednarzami 
oraz Anielą Wójcik. 

W obchodach uczestniczyli: Poseł na Sejm 
RP- Mateusz Bochenek, Wicestarosta Powiatu 
Zawierciańskiego Paweł Sokół, Radna Powiatu 
Zawierciańskiego, a zarazem Sekretarz Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec Maria Milejska, Radni Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu na czele z wiceprzewod-
niczącymi Zbigniewem Fabiańczykiem i Micha-
łem Kusiakiem, Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec Magdalena Sitek, Światowy Zwią-
zek Żołnierzy AK Koło w Olkuszu, Orkiestra Dęta 
OSP Ryczów, Jednostki OSP z Ryczowa i Ryczo-
wa- Kolonii, Mieszkańcy Ryczowa, Ogrodzieńca i 
pozostałych sołectw. 
Wśród zgromadzonych gości znaleźli się również 

Obchody 76 rocznicy 
Pacyfikacji Ryczowa 

#zostańwdomu
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Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawier-
ciańskiej Jacek Panek, Komendant Komisariatu 
Policji w Ogrodzieńcu asp. szt. Grzegorz Olechno-
wicz, a także Bożena Jałowiec oraz Jerzy Kajdan 
- dzieci zmarłego niespełna rok temu Stefana 
Kajdana - ostatniego z ocalałych z pacyfikacji Ry-

Obchody 76 rocznicy 
Pacyfikacji Ryczowa 

czowa, który co roku uczestniczył w obchodach.
Na wniosek Towarzystwa Miłośników Ziemi Za-
wierciańskiej wojskową asystę na posterunek 
honorowy wyznaczył Dowódca 34 Śląskiego Dy-
wizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej ppłk. 
Grzegorz Gdula.
Ku pamięci pomordowanych podczas pacyfika-
cji mieszkańców Ryczowa, po powrocie z obozu 
w Płaszowie, nieżyjący już Stefan Kajdan z Kwa-
śniowa razem z Edwardem Jakaczem z Ryczowa 
Kolonii ułożyli słowa „Pieśni o tragedii Ryczowa”. 

„Pieśń o tragedii Ryczowa”

A wy Ryczowianie, z całego Ryczowa,
Stała nam się tragedia, niech Pan Bóg zachowa.
Działo się to w lutym, pod koniec miesiąca,
O godzinie 5-tej rano, przed wschodem słońca.
W ten czas Ryczowianie, wszyscy smacznie spali,
W tym znienacka do naszej wsi Niemcy nadjechali.
A gdy nadjechali, to wieś okrążyli,
Zaraz wszystkich Ryczowianów do szkoły spędzili.
Kiedy już spędzili i posortowali,
Tych, których na śmierć skazali, pod skałę zagnali.
Kiedy już zagnali, ptaszki świergotały,
W tym czasie nas Ryczowianów, kule przeszywały.
Lecz te kule “szwabskie” wszystkich nie trafiły,
Część zabitych, część spalonych, a innych raniły.
Tym, którzy zostali, powstawać kazali,
W obozie koncentracyjnym zaraz osadzili.
A w tym też obozie bili, katowali,
Lecz my wszyscy Ryczowianie szczęśliwie przetrwali.
Dzięki partyzantom, którzy nas odbili
I tak my do naszej wioski wszyscy powrócili.
A wy, Ryczowianie, pamiętajcie o nich,
O tych, co za was polegli, o tych, co cierpieli.
Więc my Ryczowianie i Wy Wszyscy Święci,
Niech ta straszna tragedia zostanie w pamięci.

#zostańwdomu



19gazetagazeta
OGRODZIENIECKA

3 0  l a t  G a z e t y  O g r o d z i e n i e c k i e j

Piękny repertuar oraz stylizacje wykonawców 
zaprezentowane podczas koncertu, który od-
był się 3 marca br. w sali narad Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu, były dla uczestników wspania-
łą ucztą dla ucha i oka. 
Z okazji zbliżających się Dnia Kobiet i Dnia 
Mężczyzn z rąk Burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec Anny Pilarczyk, Przewodniczącej 
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Małgorzaty Ja-
noski oraz Wiceprzewodniczącego Zbigniewa 
Fabiańczyka, wszyscy otrzymali gorące życze-
nia oraz kwiaty.

W serdecznej i miłej atmosferze upłynęło 
spotkanie ogrodzienieckiego koła Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
z okazji Dania Kobiet w dniu 5 marca br.  
Były kwiaty, życzenia od władz samorządowych 
oraz występy artystyczne. Jako pierwszy wystąpił 
zespół Seniorzy, który przywitał wszystkich gości 
wiązanką popularnych i lubianych piosenek. Po 
występie przewodnicząca koła PZERiI Zenobia 
Bednarz wraz ze skarbnikiem koła Grażyną Stu-
dzińską powitały wszystkich uczestników spo-
tkania i zaprosiły do wspólnego biesiadowania, 
które umilało Trio Retro zespołu Ze Starej Płyty. 
Katarzyna Tylmanowska, Wieńczysław Sobczyk 
i Andrzej Kaim wprowadzili sentymentalny kli-
mat i zabrali wszystkich w muzyczną podróż, 
przypominając stare, niezapomniane przeboje. 
Swoją obecnością emerytów zaszczycili przed-
stawiciele władz samorządowych: Burmistrz 
Miasta i Gminy Anna Pilarczyk, Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Małgorzata Janoska, Sekretarz 

Z ŻYCIA GMINY
Iwona Rajca

Joanna Piwowarczyk

Za zdrowie PAŃ – koncert z okazji Dnia Kobiet

Emeryci świętowali

W koncercie zorganizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu w Ogrodzieńcu oraz Zespół „Echo” wystąpili: Zespół „Echo”, Sek-
cja Wokalna i Literacka działające przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w 
Ogrodzieńcu, Andrzej Kaim oraz Zespół „Ryczowianki”. 

Miasta i Gminy Maria Milejska,  Wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej Zbigniew Fabiańczyk, 
Karolina Matuszewska – Dyrektor MGOKiS w 
Ogrodzieńcu oraz Przewodnicząca Zawierciań-
skiego Oddziału PZERiI Teresa Krasoń.
Spotkania z okazji Dnia Kobiet to już tradycja 
wśród ogrodzienieckich emerytów. Był poczę-
stunek oraz niekończące się rozmowy w miłej 
atmosferze. 

#zostańwdomu
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Z ŻYCIA GMINY

W Mokrusie tradycyjnie sołtys Sławo-
mir Szlachta wraz z Radą Sołecką  zor-
ganizował Dzień Kobiet. Zaproszenie 
zostało przyjęte przez liczną grupę 
pań, w tym Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Ogrodzieniec Annę Pilarczyk oraz 
Sekretarza i Radną Powiatu Zawier-
ciańskiego Marię Milejską. Wieczór 
upłynął w wesołej atmosferze, na 
wspólnych rozmowach przy kawie i 
poczęstunku.

Zespół Ryczowianki uczcił urodziny swoich członkiń. W 
dniu 21 lutego w remizie OSP Ryczów odbył się występ 
poświęcony obchodom Pacyfikacji wsi Ryczów. 

Urodzinowe życzenia

Po występie panie z zespołu złożyły życzenia z okazji 80 lat urodzin 
pani Łucji Nocoń oraz Józefie Sołtysik. Do życzę dołączyła Pani Bur-
mistrz Anna Pilarczyk wraz z Dyrektorem  MGOKiS w Ogrodzień-
cu Karoliną Matuszewską. W grudniu 2019 roku inna z członkiń 
– pani Aniela Wójcik obchodziła 90-lecie urodzin. Wszystkim jubi-
latkom składamy najserdeczniejsze życzenia – zdrowia i wszelkiej 
pomyślności.

6 marca słuchacze UTW  
w Ogrodzieńcu  spotkali się, 
aby świętować  Dzień Kobiet. 
Były wspólne rozmowy, wystę-
py artystyczne,  kwiaty oraz ży-
czenia. 

Z wielkim zaangażowaniem marcowe 
popołudnie wypełniły sekcje działające 
przy UTW tj. literacka, wokalna i  histo-
ryczna oraz Trio Męskie z Zespołu ECHO.
Seniorki oraz seniorzy w  związku ze zbli-
żającym się 10 marca Dniu Mężczyzny,  
dostali kwiaty z rąk Burmistrz Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec Anny Pilarczyk oraz 
Pani Sekretarz, a zarazem Starosty UTW  
Marii Milejskiej.  Popołudnie minęło w 
miłej i wesołej atmosferze, a Dzień Ko-
biet już na stałe wpisuje się do kalenda-
rza w ogrodzienieckim uniwersytecie.

Być kobietą, być kobietą…
Beata Stypa-Rus

#zostańwdomu



21gazetagazeta
OGRODZIENIECKA

3 0  l a t  G a z e t y  O g r o d z i e n i e c k i e j

BIBLIOTEKA
Justyna Bobras

KONKURS RODZINNY 
- wyniki

Komisja w składzie: Przewodnicząca: Maria Milejska – Se-
kretarz Miasta i Gminy w Ogrodzieńcuoraz członkowie: Kata-
rzyna Łachan - nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej w 
Ogrodzieńcu, Dorota Supkowska – Fundacja „Stara Szkoła w 
Ryczowie”, Anna Lipka – dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Ogrodzieńcu, Justyna Bobras - bibliotekarz MGBP 
w Ogrodzieńcu dokonała następującej oceny:

Prace wyłonione przez komisję :
I miejsce - Dominik Podworski, Ewelina Kalarus-Podworska
II miejsce - Jadwiga Papier, Ewa Marek, Ryszard Mikulski
II miejsce – Piotr Półkoszek
III miejsce - Krystyna Dworzyńska-Piątek
III miejsce – Tomasz Półkoszek
III miejsce – Malwina Musialska, Weronika Sitek

Prace nagrodzone w głosowaniu na Facebooku:

I miejsce - 425 głosy - Dominik Podworski, Ewelina Kalarus-
-Podworska
II miejsce  - 364 głosy – Karolina Wiechetek
III miejsce - 172 głosy – Piotr Półkoszek
IV miejsce - 124 głosy – Kinga Stasiło, Kamil Stasiło
V miejsce - 69 głosów – Bartosz Sękala

Dziękujemy Sponsorom za ufundowanie nagród dla 
uczestników konkursu:

Centuria Hotel Wellness & Spa
Hotel Zawiercie Busines & Leisure
Poziom 511 Design Hotel & Spa
Park-Ogrodzieniec ul. Zamkowa, Podzamcze
Pracownia Plastyczna „Manufaktura” Ogrodzieniec
Hurtownia Biuro-set S. C. Zawiercie
Księgarnia Edukacyjna w Zawierciu
„Zamek” Spółka z o.o.  
Związek Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu
Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
W dniu 10 marca br. odbyło się uroczyste wręczenie nagród 
z udziałem Pani Magdaleny Sitek- zastępcy Burmistrza MiG 
Ogrodzieniec.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu, realizując projekt w ramach konkursu grantowego Moja Mała 
Ojczyzna, dofinansowanego przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego – jako Organizator konkursu powołała komisję 
w celu wyłonienia najlepszych prac - projektu na ozdobienie ściany w dziale dla dzieci i młodzieży. Praca Komisji po-
dzielona była na 2 etapy, w dniu 26.02.2020 r. wyłoniono najlepsze prace dostarczone do siedziby biblioteki, a w dniu 
28.02.2020 r. komisyjnie przeliczono głosy oddane na Facebooku i przyznano nagrody dla zwycięzców.

#zostańwdomu
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INFORMACJE

Nasi niezawodni strażacy - ochotnicy ze wszystkich jednostek oraz zawsze pomocna ekipa ze Sto-
warzyszenia RDNR Ogrodzieniec włączyli się do pomocy w dystrybucji specjalnego wydania Gazety Ogro-
dzienieckiej, w którym znalazły się z najważniejsze informacje dotyczące zaistniałej sytuacji epidemicznej 
związanej z koronawirusem. Wszystko to w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców. 

Nasi niezawodni strażacy - ochotnicy ze wszystkich 
jednostek OSP - Ogrodzieniec, Mokrus, Giebło, Gul-
zów, Ryczów, Ryczów-Kolonia, Podzamcze i Kiełkowice 
pomagają dostarczyć pomoc żywnościową dla osób po-
trzebujących w Gminie, którą przygotowali pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu. 

Pomogli w dystrybucji GO

Strażacy pomagają

Dziękujemy jednostkom OSP Ogrodzieniec, 
Mokrus, Giebło, Gulzów, Ryczów, Ryczów-
Kolonia, Podzamcze i Kiełkowice oraz 
Stowarzyszeniu RDNR Ogrodzieniec.  

#zostańwdomu
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Konieczność skomunikowania poszczególnych regio-
nów kraju z przyszłym Centralnym Portem Komuni-
kacyjnym jest jak najbardziej słuszna, jednak wszel-
kie działania z tym związane nie mogą odbywać się  
kosztem  mieszkańców naszej Gminy , obszaru Jury 
- jednego z najatrakcyjniejszych obszarów w Polsce. W 
ślad za powyższym wprowadziłam zarządzenie w spra-
wie powołania zespołu konsultacyjnego dotyczącego 
wypracowania stanowiska do propozycji przebiegu 
linii kolejowych w Gminie Ogrodzieniec w ramach 
Centralnego Portu Komunikacyjnego, w skład którego 
weszli Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, Urzędni-
cy, Sołtysi oraz kierownicy jednostek organizacyjnych 
gminy czyli osoby, które mają najczęstszy kontakt z 
mieszkańcem i znają jego potrzeby. W wypracowanym 
stanowisku odnieśliśmy się do trzech  linii kolejowych 
zaproponowanych przez Centralny Port Komunikacyj-

Plan budowy CPKPrzedstawiono 
plan budowy 

Centralnego Portu 
Komunikacyjnego. 
Widmo wyburzeń 

domów  
i wysiedleń  przeraża 
mieszkańców Gminy. 

ny. Zgłosiliśmy postulat zmiany proponowanych kon-
cepcji w celu optymalnej lokalizacji linii kolejowej, z 
jak najmniejszą szkodą dla mieszkańców, środowiska 
naturalnego, turystyki i dziedzictwa kulturalnego. W 
swoim postulacie zaproponowaliśmy zaprojektowa-
nie linii kolejowej wzdłuż realizowanej inwestycji 
budowy obwodnicy Miasta Zawiercie, której proces 
budowy został już rozpoczęty. Przyjęcie proponowane-
go rozwiązania pozwoli uniknąć ingerencji w tereny 
zabudowane, jak również zminimalizuje negatywny 
wpływ na obszary o dużym znaczeniu krajobrazowym 

,,Dom Kultury w Ogrodzieńcu  ponownie  tętni życiem kulturalnym” to ty-
tuł projektu, na który otrzymaliśmy  1,7 mln zł dofinansowania. Zgodnie z 
harmonogramem przekazywania transz rozłożonych na trzy lata, w 2020 r. 
otrzymamy 500 tys. zł, w 2021 r. - 599 tys. zł, a 2022 r. - 574 tys. zł. Obecnie 
Instytucja aktualizuje wniosek. O postępach prac będziemy Państwa informo-
wać na bieżąco

To nie jedyne dofinansowanie pozyskane na Dom Kultury!
Gmina Ogrodzieniec otrzymała dofinansowanie na utworzenie i wyposaże-
nie Klubu Seniora w budynku M-GOKiS w Ogrodzieńcu W RAMACH PROGRA-
MU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” NA LATA 2015-2020 EDYCJA 2020 MODUŁ I 
. Wartość dofinansowania to 150 tys. zł. 

Wreszcie po 30 latach!Wreszcie po 30 latach!
Dom Kultury w Ogrodzieńcu z największym dofinansowaniem z 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego!
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu otrzy-
mał dofinansowanie na modernizację budynku. 
Poprzednia władza chciała remont zrobić z obligacji, a nam się 
udało już tyle pozyskać! To nie koniec, gdyż dalej piszemy wnio-
ski na Dom Kultury.

i turystycznym. Nasza propozycja zmniejszy również 
koszty odszkodowań, z uwagi na jednoczesną ko-
nieczność wykupu  gruntów zajętych przez obwodnicę 
Zawiercia. Wyraziliśmy  gotowość współpracy na każ-
dym etapie planowania inwestycji, przy poszukiwaniu 
optymalnych rozwiązań pozwalających uwzględnić 
zarówno strategiczne potrzeby infrastrukturalne CPK, 
jak również lokalne interesy Mieszkańców Gminy 
Ogrodzieniec. Nasz postulat został podpisany przez 
wszystkich  członków ww.komisji. Do dokumentu 
została załączona petycja zaopatrzona ok. 400-stoma 
podpisami mieszkańców, która  wyraża sprzeciw budo-
wie linii kolejowych na terenie sołectwa Ryczów.  Skan 
złożonego pisma do Urzędu Transportu Kolejowego 
wraz z mapkami stanowi załącznik do niniejszej odpo-
wiedzi,  jest on również  dostępny na stronach Gminy: 
www.ogrodzieniec.pl oraz portalu społecznościowym 
facebook. Naszym priorytetowym celem jest obrona  
interesów naszych mieszkańców i idziemy za ich gło-
sem. Zgłosiliśmy chęć pracy w zespole roboczym ds. 
CPK. W przypadku otrzymania jakichkolwiek informa-
cji dotyczących wyżej poruszanego tematu, niezwłocz-
nie poinformujemy o tym społeczeństwo. 

Anna Pilarczyk
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Designed by Freepik

#zostańwdomu



24 gazetagazeta
OGRODZIENIECKA

3 0  l a t  G a z e t y  O g r o d z i e n i e c k i e j

KULTURA
Joanna Piwowarczyk

Koncert Karnawałowy

Motywem przewodnim koncertu był PRL, czyli 
Polska Rzeczpospolita Ludowa. Odezwę do „ludu 
pracującego Ogrodzieńca” wygłosiła Burmistrz 
Miasta i Gminy Anna Pilarczyk. Nie zabrakło nie-
spodzianki dla widzów. Tym razem był to Kabaret 
Samorządowy, do którego scenariusz i reżyserię 
przygotowała Małgorzata Michalska, polonistka, 

nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Ogro-
dzieńcu.
Na parkiecie hali sportowej stanął prawdziwy fiat 
126p, czyli popularny „maluch”. Z ciekawostek 
motoryzacyjnych zainteresowanie budziły tak-
że: motocykl WSK i dwa komary. Organizatorzy 
zadbali o wystrój i detale przypominające minio-

ną epokę. W zaaranżowanym na muzeum PRL-u 
miejscu powstała wystawa przedmiotów i gadże-
tów, przekazanych przez mieszkańców. Wśród 
nich były: telewizory, radioodbiorniki, adaptery 
na płyty winylowe, kasety video, czasopisma, le-
gitymacje, pieniądze, ówczesne godło - orzeł bez 
korony, przedmioty używane w gospodarstwach 

W sobotę, 22 lutego w hali sportowej w Cementowni odbył się II Koncert Karnawałowy. Gości powitała Karolina 
Matuszewska, p.o. Dyrektor MGOKiS w Ogrodzieńcu wraz z Piotrem Pręgowskim, który poprowadził koncert. 
Gwiazdą wieczoru był Zenek Martyniuk (zespół Akcent)

#zostańwdomu
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domowych i rolnych: bańki na mleko, koszyki, 
miski, miednice, garnki, szklanki, maszynka 
do krojenia makaronu, kryształowe wazony z 
bukietami goździków oraz kredens z samym 
octem na półkach. Na korytarzu z magneto-
fonu szpulowego płynęła muzyka, oczywiście 
rodem z PRL-u. A z saturatora można było się 
napić wody gazowanej.
Osoby przebrane organizatorzy zapraszali do 
pamiątkowych zdjęć i udziału w konkursie na 
najciekawszy strój.  Pomysłowość uczestników 
przerosła nasze oczekiwania – były ortaliono-
we dresy, milicyjne mundury, dziewczęta w 
podkolanówkach, prochowcach, chustkach na 
głowie, apaszkach , plisowankach, kloszowych 
sukienkach, butach Relaksach, itp. 
Nie mogło zabraknąć także poczęstunku typo-
wego do okresu minionej epoki – na stole po-
jawiła się galareta, warzywna sałatka i parówka 

podawan w szarym  papierze. W role wydają-
cych kartki na żywność wcieliły się wolonta-
riuszki pani Jadwiga Pilarczyk i pani Halina 
Słodek, które kiedyś jako pracownice Urzędu 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec wydawały talony 
na żywność i środki czystości. 
Niespodzianką dla widzów był Kabaret Sa-
morządowy z udziałem: Burmistrza Anny Pi-
larczyk, Sekretarza Marii Milejskiej, ogrodzie-
nieckich Radnych: Beaty Pawełczyk, Jerzego 
Janoski, Michała Kusiaka oraz Pawła Skóry, 
Iwony Znamirowskiej, Marty Maciążek, Marty 
Ross, Jolanty Gąkowskiej, Martyny Sawickiej-
-Selejdak, Marcina Królaka, Krystiana Dudy, 
którym towarzyszyły duchy z ogrodzienieckie-
go zamku. 
Po spektaklu kabaretowym zaprezentowały się 
zespoły oraz młodzież szkolna i przedszkolaki 
z całej Gminy – Zespól Echo, Seniorzy z Ogro-

dzieńca, Kwartet męski, sekcja wokalna UTW, 
zespół Malwinki z Giebła, Przedszkole z Ogro-
dzieńca, Przedszkole z Podzamcza, Chór szkol-
ny z trzech szkół - Giebło, Ryczów i Ogrodzie-
niec, zespół mażoretek Fantazja,  Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Ogrodzieńca, Andrzej Kaim z 
MGOKiS w Ogrodzieńcu.
Gwiazdą wieczoru był Zenek Martyniuk. Arty-
sta zaśpiewał swoje największe przeboje. Nie 
mogło oczywiście zabraknąć utworów takich 
jak „Przekorny los” czy „Gwiazda”. Na zakończe-
nie Zenek Martyniuk usłyszał swój wielki hit 
„Przez te oczy zielone” w niecodziennej wersji. 
Przygotowała ją Młodzieżowa Orkiestra Dęta z 
Ogrodzieńca. 
Wieczór zakończył się zabawą taneczną przy 
muzyce z okresu PRL-u.
Przeżyjmy to jeszcze raz i obejrzyjmy II Koncert 
Karnawałowy na kanale YouTube.

#zostańwdomu
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Muzeum z PRL-u

Moda w PRL

Tu tylko kilka przykładów pamiątek, które nasi 
Mieszkańcy udostępnili do naszego Muzeum PRL

Podczas Koncertu Karnawałowego zorganizowaliśmy konkurs na 
najciekawsze przebranie z czasów PRL.

  Pomysłowość uczestników przero-
sła nasze oczekiwania – były orta-
lionowe dresy, milicyjne mundury, 
dziewczęta w podkolanówkach, 
prochowcach, chustkach na głowie, 
apaszkach , plisowankach, kloszo-
wych sukienkach, butach Relaksach, 
itp. Internauci wybierali najcie-
kawszy strój poprzez głosowanie 
na facebooku. Doceniając Państwa 
pomysłowość i zaangażowanie po-
stanowiliśmy nagrodzić wszystkich 
uczestników konkursu.
Serdecznie dziękujemy za udział w 
konkursie i zapraszamy do następ-
nych.

#zostańwdomu
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Kacper 
syn Kamila i Anny zam.  w Ogrodzieńcu

Natalia
córka Pauliny i Adama zam. w Podzamczu

Gmina Ogrodzieniec serdecznie 
wita naszych małych mieszkań-
ców - życzymy zdrowia dla po-
ciech i ich rodziców oraz samych 
sukcesów w dalszym życiu.
USC w Ogrodzieńcu zachęca do 
nadsyłania zdjęć nowo narodzo-
nych mieszkańców Gminy.
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Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Ogrodzieniec – Nr KRS 0000116212 
Należy wybrać jedną z poniższych pozycji

Cel szczegółowy 1% – OSP Giebło, 42-440 Giebło, ul. Częstochowska 51 
Cel szczegółowy 1% – OSP Gulzów, 42-440 Gulzów, ul. Wesoła 1
Cel szczegółowy 1% – OSP Kiełkowice, 42-440 Kiełkowice, ul. Turystyczna 156
Cel szczegółowy 1% – OSP Mokrus, 42-440  Mokrus, ul. Dębowa 14
Cel szczegółowy 1% – OSP Ogrodzieniec, 42-440 Ogrodzieniec, ul. Sienkiewicza 2 
Cel szczegółowy 1% – OSP Podzamcze, 42-440 Podzamcze, ul. Krakowska 1A
Cel szczegółowy 1% – OSP Ryczów, 42-440 Ryczów, ul. Armii Krajowej 17
Cel szczegółowy 1% – OSP Ryczów Kolonia, 42-440 Ryczów Kolonia, ul. Wolności 5 

Zostaw swój 1 %
w Gminie Ogrodzieniec!

SKARBY 
OGRODZIEŃCA

Zostaw swój 1 % w Gminie Ogrodzieniec!

Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych.  
Jest to czas, kiedy mogą Państwo przekazać 1% swojego 
podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji po-
żytku publicznego lub osoby będącej w potrzebie. Pamię-
tajmy, że Organizacje Pożytku Publicznego działają dla 
dobra wszystkich mieszkańców i stanowią nasz wspólny 
kapitał. Działają, pokazując jak sami możemy pomagać 
innym i sobie, tutaj – w Gminie Ogrodzieniec. Ważne 
byśmy dostrzegali ich nieocenione zaangażowanie, pracę 
oraz obecność. Możemy to zrobić przekazując swój  poda-
tek na strażaków-ochotników z jednostek w naszej Gmi-
nie. To osoby, które bezwarunkowo niosą nam pomoc w 
tych trudnych czasach. 
W takim czasie jak dziś strażacy są nam bardzo po-
trzebni. Wspierajmy ich 1 procentem, bądźmy soli-
darni z naszymi ochotnikami. 

#zostańwdomu
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Dzienny Dom Senior +

Wizyta niespodzianka

Dzienny Dom Senior plus w Ogrodzieńcu 
działa od 3 lutego br. Jest to pierwsza tego 
typu placówka w naszej gminie. W dniu 
19 lutego br. nastąpiło oficjalne otwarcie 
Domu Seniora. Obecnością swą ogrodzie-
nieckich seniorów zaszczyciła Danuta Nowic-
ka, Poseł na Sejm RP, przedstawiciele Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach i Sanepidu ks. 
Tomasz Folga dyrektor Caritas sosnowiec oraz 
ks. Rafał z parafii Ogrodzieniec, który doko-
nał poświęcenia obiektu. Z ramienia władz 

samorządowych w uroczystości uczestniczy-
li: Burmistrz Miasta i Gminy Anna Pilarczyk, 
Zastępca  Burmistrza Magdalena Sitek, Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Jano-
ska, radni Rady Miejskiej: Beata Pawełczyk, 
Ilona Guzik, Elżbieta Stanek, Wioletta Baran, 
Zbigniew Fabiańczyk, Dyrektor MGOKiS w 
Ogrodzieńcu Karolina Matuszewska oraz go-
spodarze placówki – pracownicy OPS wraz z 
dyrektorem Dorotą Słodek.
Placówka dzięki staraniom władz Gminy 

Ogrodzieniec została wyposażona ze środków 
Programu wieloletniego „Senior+” na lata 
2015-2020, realizowanego przez Minister-
stwo rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W 
budynku znajdują się m.in.: sala ogólnodo-
stępna z przeznaczeniem na miejsce spotkań 
i jadalnię, sala aktywności ruchowej, sala z 
biblioteczką, pokój zabiegowo-pielęgniarski, 
WC, łazienki i prysznic, a także szatnia. Cały 
obiekt jest dostosowany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych.

W ogrodzienieckim Domu Senior + odby-
ła się niecodzienna wizyta. W dniu 5 marca 
pensjonariuszy odwiedziła pani Alina Nowak 
- Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z panem 
Marcinem Kozikiem z Ministerstwa Sprawie-
dliwości i panem Łukaszem Ziają, którzy prze-
bywali w naszej Gminie na zaproszenie pani 
Burmistrz Anny Pilarczyk.

Od rana w Domu Seniora panowała uroczysta 
atmosfera, gdyż wszyscy podopieczni wraz z 
paniami z OPS przygotowywali Dzień Kobiet. 
Były kwiaty, muzyka, ciasto i racuszki, upie-
czone przez pana Zdzisława. Wizyta gości dla 
naszych seniorów była miłą niespodzianką 
i okazją do rozmowy, podczas której wszyscy 
byli zgodni, że w tym miejscu panuje rodzin-
na, domowa atmosfera. 

DLA SENIORA
Joanna Piwowarczyk

Joanna Piwowarczyk

#zostańwdomu
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DLA SENIORA

PRZEPIS MIESIĄCA

Joanna Piwowarczyk

Joanna Piwowarczyk

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu wy-
brali nową Radę Słuchaczy oraz Starostę i wicestarostów. Poni-
żej przedstawiamy skład Rady UTW Ogrodzieniec:
Starosta: Maria Milejska
Wicestarosta: Maria Cebula

Wicestarosta: Henryka Laskowska-Sołtysik
Wicestarosta: Wanda Bednarz
Wicestarosta: Maria Lipka- Stępniewska
Członkowie Rady: Marianna Guzik, Halina Schmidt, Jadwiga 
Kowalska, Marian Kukuła, Marian Witczak, Zdzisław Biedak.

Nowa Rada Słuchaczy UTW

Ciasto z białek 
makowo – kokosowe

Składniki:
10 białek
1 szklanka cukru (można dodać mniej)
2 łyżeczki cukru wanilinowego
1/3 szklanki oleju
1/3 łyżeczki aromatu śmietankowego 
1 szklanka mąki
1/3 szklanki maku
1/2 szklanki wiórków kokosowych
1 łyżeczka proszku do pieczenia
100g rodzynek lub innych bakalii (rodzynki 
radzę wcześniej namoczyć i osączyć)

1. Wymieszać razem mąkę, proszek do piecze-
nia, mak i wiórki kokosowe.

2. Białka ubić na sztywną pianę. Ciągle ubi-
jając, dodawać stopniowo cukier i cukier 

wanilinowy, mieszać, aż powstanie gęsta, 
lśniąca piana.

3. Następnie do białek, ciągle mieszając, 
(mikserem ustawionym na najniższe obro-
ty) wlewać stopniowo olej. Dodać aromat, 
wymieszać.

4. Odłożyć mikser i do białek dodać w 4 par-
tiach mąkę, po każdym dodaniu wymieszać 
delikatnie łyżką.

5. Na końcu dodać bakalie i krótko wymieszać 
łyżką. Ciasto przełożyć do blaszki wyłożo-
nej papierem do pieczenia o wymiarach 
29x16cm, wyrównać i wstawić do piekarni-
ka nagrzanego do 180 stopni C. Piec przez 
około 45-50 minut na najniższym pozio-
mie piekarnika.

SMACZNEGO!

Święto Wielkiej Nocy Święto Wielkiej Nocy 
to czas otuchy i nadziei. to czas otuchy i nadziei. 
Czas odradzania się wiary Czas odradzania się wiary 
w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. 

Życzę, Życzę, aby Święta Wielkanocne aby Święta Wielkanocne 
przyniosły pokój oraz wzajemną życzliwość.przyniosły pokój oraz wzajemną życzliwość.

Maria MilejskaMaria Milejska
Radna Rady Powiatu ZawierciańskiegoRadna Rady Powiatu Zawierciańskiego

Drogie Druhny, Drodzy Druhowie!
Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary 

w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. Niech ciepło domowe  
i miłość bliźniego zawsze goszczą w Waszych sercach a spokój 

i bezpieczeństwo codziennie towarzyszą Waszej służbie.

Prezes Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP 

w Ogrodzieńcu
Anna Pilarczyk

Komendant Miejsko-Gminny 
Związku OSP RP
 w Ogrodzieńcu

Henryk Karcz

Designed by Freepik Designed by Freepik

#zostańwdomu
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HISTORIA
Maria Lipka-Stępniewska

a. Dwa pierwsze zdjęcia pochodzą z 
lat 50 i widzimy na nich ulicę Ko-
ściuszki w kierunku Zawiercia. Na 
zdjęciu z rowerzystami po lewej 
stronie widoczny budynek remizy 
Straży Pożarnej, rozebrany na po-
czątku lat 60. Na drugim zdjęciu 
widzimy murek osłaniający wylot 
kanału burzowego.

b. A to „zielony domek”, rozebrany 
już w tym stuleciu, nie został po 
nim żaden ślad oprócz tej foto-
grafii.

c. Wylot ulicy 1 Maja, niestety tyl-
ko takie zdjęcie się zachowało. 
Pierwszy dom po prawej stronie 
to dom Chrząszczów, obecnie 
Musialskich.

d.  Ogrodzieniecki dworek.
 Jeden z najstarszych naszych 

budynków, być może nawet z 
końca XVIII w. W dworku miesz-
kali oficjaliści i zarządcy browaru 
znajdującego się po przeciw-
nej stronie ulicy. Obecnie część 
wschodnia wyburzona i na jej 
miejscu stoi piętrowy dom, ale 
w części zachodniej widać jeszcze 
ślady dawnego dworu.

e. Ulica Kościuszki
Dwa  zdjęcia pochodzą z lat 30 i 
ukazują ulicę Kościuszki w kierunku 
Kościoła. Po lewej charakterystyczny 
dom ze ścianą szczytową zwróconą 
w stronę ulicy, istniejący po dzień 
dzisiejszy w postaci prawie niezmie-
nionej. Zniknął natomiast duży pię-
trowy dom z czerwonej cegły, tzw. 
”Derdówka”, gdzie przez prawie 100 
lat była restauracja, a potem sklep. 
Droga bita z rowem po prawej stro-
nie.

Ogrodzieniec 
dawniej i teraz cz.2
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b. A to „zielony domek”, rozebrany już w tym stuleciu, nie został po nim żaden ślad oprócz tej fotografii 
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2. Skrzyżowanie ulic Kościuszki i 1 Maja
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e. Ulica Kościuszki  
   

  

a) Dwa  zdjęcia pochodzą z lat 30 i ukazują ulicę Kościuszki w kierunku Kościoła. 
Po lewej charakterystyczny dom ze ścianą szczytową zwróconą w stronę ulicy, istniejący po dzień dzisiejszy w postaci prawie niezmienionej. Zniknął 
natomiast duży piętrowy dom z czerwonej cegły, tzw.”Derdówka”, gdzie przez prawie 100 lat była restauracja, a potem sklep. Droga bita z rowem 
po prawej stronie. 
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SPORT Turniej siatkówki
Joanna Piwowarczyk

W sobotę, 7 marca br. w hali spor-
towej w Cementowni odbył się III 
Turniej o Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec zorganizowa-
ny przez Zarząd Oddziału Miejsko-
-Gminnego ZOSP RP w Ogrodzieńcu. 

I miejsce  jednostka OSP Ogrodzieniec

II miejsce jednostka OSP Gulzów III miejsce jednostka OSP Kiełkowice

RE
KL

AM
A

REKLAM
A

REKLAM
A

W rozgrywkach udział wzięło sześć jednostek 
OSP: Ogrodzieniec, Gulzów, Kiełkowice, Mokrus, 
Giebło, Podzamcze. Nasi strażacy ochotnicy oka-
zali się doskonałymi siatkarzami i po pasjonują-
cej walce wyniki ułożyły się w następujący spo-
sób: I miejsce  jednostka OSP Ogrodzieniec, 
II miejsce jednostka OSP Gulzów, III miejsce 
jednostka OSP Kiełkowice. Każda jednostka, 
która wzięła udział otrzymała w nagrodę moż-
liwość zakupu sprzętu strażackiego o wartości 
1000 złotych.
Zwycięzcom Serdecznie gratulujemy!

Serdeczne podziekowania dla Komendanta 
M-G OSP Henryka  Karcza 

oraz jednostek OSP Ogrodzieniec, Ryczów 
i Mokrus za pomoc przy organizacji 

III Turnieju Siatkówki.
Anna Pilarczyk

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Prezes Zarządu M-G OSP w Ogrodzieńcu

#zostańwdomu
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WIĘŹBY DACHOWEWIĘŹBY DACHOWE
TARCICATARCICA

Najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się 
Najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się 

święta Wielkiejnocy. święta Wielkiejnocy. 

Dużo zdrowia, radości, pogody ducha 
Dużo zdrowia, radości, pogody ducha 

życzy Kons-dachżyczy Kons-dach

tel. 32 672 37 12
Zawiercie

ul. Paderewskiego 112 a

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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firany 

zasłony

obrusy 

szycie i modelowanie

1 Maja 34
Ogrodzieniec 

tel. 607 627 699

#zostańwdomu
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weż kredki i pokoloruj światweż kredki i pokoloruj świat
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EDUKACJA

Notebook Lenovo trafił do Karoliny 
Grzegorzek, uczennicy klasy VIIIb 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Ogro-
dzieńcu.

Nagrodami wyróżniono także Martę Ciszewską 
(IVa, SP nr1), zdobywczynię drugiego miejsca i 
Izabelę Lewandowską (VIIb, SP nr 1), która zajęła 
trzecie miejsce. Na sesji Rady Miejskiej (w dniu 
25 lutego 2020r.) wręczono nagrody i wyróżnie-
nia „młodym literatom”. Organizatorka Konkur-
su, pani Martyna Brożek, radna Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu oraz pani burmistrz Anna Pilarczyk, 
która objęła honorowy patronat nad konkursem, 
pogratulowały wyróżnionym pierwszych sukce-
sów literackich.

Gminny Konkurs Literacki 
– rozstrzygnięty!

Małgorzata Michalska

Nagroda dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ogrodzieńcu
Drodzy Mieszkańcy, sytuacja jest wyjątkowa i w ostatnim czasie 
przekazujemy przede wszystkim komunikaty na temat bieżącej 
sytuacji w gminie i stanu zagrożenia epidemicznego.

W tym wyjątkowym czasie spływają do nas również pozytywne wiadomości.  
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ogrodzieńcu otrzymał nagrodę w wysokości  
7,5 tys. zł w ramach szóstej edycji konkursu pn. „Zielona Pracownia’2020” or-
ganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. Dzięki otrzymanej nagrodzie szkoła wkrótce wzbogaci się  
o  ZIELONĄ PRACOWNIĘ

Serdecznie gratulujemy Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ogrodzień-
cu Małgorzacie Janoskiej odpowiedzialnej za projekt.

Zielona pracownia

#zostańwdomu
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Z KSIĘGI KONDOLENCYJNEJ

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Dariusza Koclęgi
znanego lekarza neurologa, cenionego człowieka, 

pracownika SPZOZ w Ogrodzieńcu,  
Szpitala Powiatowego w Zawierciu 

 (Oddziału Neurologii i Udarowego), innych placówek 
medycznych funkcjonujących  

na terenie powiatu zawierciańskiego.
Łączymy się w bólu z Rodziną i Najbliższymi 

Anna Pilarczyk
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Członek Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Maria Milejska
Radna Powiatu Zawierciańskiego

Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Bardzo dziękuję 
Pani Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

Annie Pilarczyk i Pani Sekretarz  
Miasta i Gminy Ogrodzieniec Marii Milejskiej, 

całej Radzie Miejskiej w Ogrodzieńcu, 
wszystkim mieszkańcom Ryczowa 

i uczestnikom pogrzebu mojej mamy 

Weroniki Bochenkiewicz
Wanda Bednarz

Radna Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Wyrazy szczerego współczucia i żalu dla Rodziny i Bliskich z powodu śmierci

Zbigniewa Żaka
Druha OSP Ryczów Kolonia

składają:

Anna Pilarczyk
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Prezes ZOM-G Związku OSP w Ogrodzieńcu

Henryk Karcz
Komendant Miejsko-Gminny OSP w Ogrodzieńcu

Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa wsparcia i otuchy
dla

Danuty Musialskiej
w trudnych chwilach po śmierci

SYNA
składają

Wyrazy współczucia i szczerego żalu dla Danuty Żak 
z powodu śmierci syna 

Zbyszka 
składają koleżanki z Zespołu „Wrzos” z Ryczowa Kolonii

Podziękowania dla wszystkich osób, 
które brały udział w poszukiwaniu naszego 

zmarłego taty Piotra Kaziora z Ryczowa, 
w szczególności służbom mundurowym 

i mieszkańcom Ryczowa

składają Córka i Synowie z Rodziną 

„Można odejść na zawsze, 
by stale być bliskim”
ks.J.Twardowski

Z ogromnym żalem żegnamy  lekarza neurologa Dariusza Koclęgę, który przez  osiemnaście lat związany był  
z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu.

Był  dobrym i życzliwym Człowiekiem, szanowanym  Lekarzem niosącym pomoc licznym pacjentom.     
Składamy wyrazy ogromnego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy Rodzinie i Najbliższym zmarłego.

Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci!

Dyrektor oraz Koleżanki i Koledzy 
z SPZOZ w Ogrodzieńcu

Karolina Matuszewska 
p.o. dyrektor  

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Ogrodzieńcu

Koleżanki i Koledzy
z Zespołu Seniorzy

z Ogrodzieńca

#zostańwdomu
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Korekta: Zespół

Święta Wielkanocne 
to szczególny czas.

 Życzymy, aby prawda o Zmartwychwstaniu 
dodawała sił i rozświetlała przyszłość. 

Oby ta szczególna moc zwycięstwa nad złem, grzechem 
i  kłamstwem towarzyszyła Państwu w każdy dzień roku.

Prezes 
,,Zamek” Sp. z o.o

Paweł Skóra 
wraz z Pracownikami

p.o. dyrektor M-GOKiS w Ogrodzieńcu
Karolina Matuszewska

wraz z Załogą Domu Kultury, Instruktorami, 
Członkami Orkiestr, Chórów, 
Zespołów, Kół  Zainteresowań 

 Kolegium Redakcyjne Gazety Ogrodzienieckiej

Ogrodzienieckie rondo 
zmieniło swój „wystrój”. W oczekiwaniu 
na święta pojawiły się zajączki i wiosenne 
kwiaty – żonkile. Widok napawa optymi-
zmem i dodaje otuchy w ten trudny czas ...
Popularne i lubiane przez mieszkańców 
serce – jeszcze powróci na nasze rondo.

fot. Dawid Janocha

#zostańwdomu


