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Zespół Mażoretek Fantazja, działający przy MGOK w Ogrodzieńcu przyzwyczaił nas do odnoszenia 
ogólnopolskich sukcesów. W tym roku ponownie nas nie rozczarował. Z Mistrzostw Polski w Kędzierzynie-
Koźlu zespół wrócił z medalami i tytułami Mistrza i Wicemistrza Polski. Efekt całorocznej i ciężkiej pracy 
to sześć krążków, uznanie publiczności, innych trenerów i przede wszystkim sędziów. Gratulujemy 
sukcesów, dziękujemy za te wszystkie emocje, których nam dostarczacie i prosimy o więcej!

Fantazja na medal

więcej 
na str. 6



Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Ogrodzieniec

W związku z wejściem w życie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 
506), nowe przepisy nakładają na burmistrza  obowiązek przedstawienia Radzie Miasta i Gminy do dnia 31 maja 
raportu o stanie gminy za rok poprzedni. Raport jest podsumowaniem działalności  burmistrza a przede wszystkim 
sprawozdaniem z realizacji programów, strategii, polityk i wykonania uchwał podejmowanych przez  Radę Miasta 
i Gminy. Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie dokumentacji dostępnej w Urzędzie Miasta i  Gminy 
Ogrodzieniec, ale również informacji przekazanych od pracowników jednostek podległych Gminie Ogrodzieniec 
oraz Spółek, których nasza Gmina jest udziałowcem. W przypadku nowo wybranych władz miast i gmin, w tym także 
moim, dokument stanowi swoisty ,,bilans otwarcia”, na podstawie którego mogą Państwo ocenić możliwości dal-
szego rozwoju naszej małej ojczyzny oraz śledzić postęp zaplanowanych i wdrażanych działań  w gminie. 

Nie każdy z nas ma możliwość i czas śledzić życie naszej Gminy za pomocą stron www, dlatego też w 
niniejszym wydaniu gazety przedstawiliśmy  skrót najważniejszych informacji zawartych w raporcie. Jednocześnie 
przypominam, iż pełna wersja dokumentu dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec pod adresem: https://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/dokumenty/Raport_o_stanie_Gminy_
Ogrodzieniec.pdf

Za nami zebrania  z mieszkańcami, podczas których mogli Państwo zapoznać się z sytuacją gospodarczą i społeczną gminy. Często na 
spotkaniach towarzyszyli mi kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, którzy udzielali Państwu odpowiedzi na każde nurtujące pytanie. 
Dziękuję Mieszkańcom za obecność, za dyskusję. Zawsze powtarzam, że tylko wówczas, kiedy będziemy otwarci na konstruktywną rozmowę, 
jesteśmy w stanie wypracować optymalny model działania, który będzie skuteczny i poprowadzi naszą gminę do rozwoju.

Nie byłabym sobą, gdybym pominęła bieżące informacje z życia gminy. Mamy mnóstwo powodów do zadowolenia. Uzyskaliśmy dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę 200tys.zł, dzięki któremu Ogrodzieniec, Cementownia, Mokrus, Żelazko i Podzamcze już wkrótce 
będą dysponować nowymi placami zabaw z elementami siłowni. Kolejna bardzo dobra wiadomość to otrzymana dotacja EtnoPolska 2019  
na kwotę  108 tys zł. w ramach  złożonego projektu  pn. ”Ogrodzieniec - współczesna Gmina z tradycjami”. Program umożliwi zakup strojów 
dla zespołów działających przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.

I to jeszcze nie wszystko... Darmowy Internet w miejscach publicznych gminy? - niemożliwe będzie urzeczywistnione, a wszystko dzięki 
otrzymanemu voucherowi o wartości 15 tys. EURO. Dodam tylko, że w konkursie startowały gminy z całej Europy. To wielka satysfakcja, że nasza 
gmina okazała się jednym z liderów.

Gratuluję i jednocześnie serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy rozsławiają dobre imię naszej Gminy na terenie całego kraju/kontynentu. 
Tym razem swoją uwagę kieruję w stronę Zespołu Mażoretek ,,Fantazja”, które w znakomitym stylu, z medalami zakończyły XXI Mistrzostwa Polski 
Mażoretek w Kędzierzynie- Koźlu, o czym więcej na łamach GO.  

Na koniec chciałbym zachęcić Państwa do udziału w głosowaniu. Mój apel kieruję przede wszystkim do klientów konkretnej sieci sklepów.  
Nasze jednostki starają się o granty w ramach konkursu organizowanego przez Tesco.  W ramach projektu Gminy ,,Robokreatywni- warsztaty 
kreatywności dla dzieci i młodzieży”, będą organizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej, natomiast projekt MGOK  zakłada wykonanie 
drewnianej wiaty zadaszającej podest sceniczny. 

Głosowanie odbywa się za pomocą żetonów  otrzymywanych podczas zakupów w sklepach Tesco (w Zawierciu i Porębie) i potrwa do 14 lipca.  
Liczę na Państwa udział. W grupie siła!

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk- Sprycha

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Ogrodzieniec

W bieżącym roku po raz pierwszy zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz Miasta  
i Gminy Ogrodzieniec zobowiązana jest  przedstawić Radzie Miejskiej Raport o stanie gminy za 2018 rok.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi. Nad przedstawionym przez Burmistrza raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której 
uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. 

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który 
chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącej Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co 
najmniej 20 osób (zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym). Termin sesji ustalono na dzień 25 czerwca 
2019 roku o godzinie 14.00.

 Zgłoszenie dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec składa 
się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany 
raport o stanie gminy tj. do 24 czerwca 2019r. w godzinach pracy urzędu. Zgłoszenie należy składać do Biura Rady 

Miejskiej w Ogrodzieńcu Plac Wolności 42. Druki do zgłoszenia można pobrać z BIP w zakładce Raport o stanie gminy za 2018 rok lub w Biurze 
Rady Miejskiej.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącą Rady. Liczba mieszkańców mogących 
zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15 osób. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad 
udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

Z wyrazami szacunku
Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Maria Milejska
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 Jak przedstawia się sytuacja 
demograficzna naszej Gminy?

(stan na 31.12.2018r)
Liczba Mieszkańców Miasta i GMiny OGrOdzieniec - 9193 Osób

Liczba urodzeń w 2018r. 64, liczba zgonów w 2018r. 112 -„Ujemny 
przyrost naturalny!”

Procentowy udział mieszkańców Miasta Ogrodzieniec i poszczególnych 
sołectw w ogólnej liczbie mieszkańców Gminy.

Budżet Gminy
Dochody Budżetu Gminy
Plan roczny po zmianach: 43.261.465,34
Zrealizowano: 38.167.192,73 zł

Łącznie niewykonanie planu dochodów majątkowych wyniosło 
5.237.166,22 zł i było główną przyczyną ujemnego wyniku finansowego 
budżetu Gminy Ogrodzieniec za   2018 rok.

Wydatki Budżetu Gminy

Plan roczny po zmianach: 45.533.715,01
Zrealizowano: 40.345.388,07
Wykonany Deficyt Budżetowy: - 2.178.195,34 zł
STAN ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2018r. – 12.000.000,00 zł

Plan wykorzystania gminnego 
zasobu nieruchomości

Na dzień 31.12.2018 r. nie było (pomimo ustawowego wymogu) w 
Gminie Ogrodzieniec przyjętego planu wykorzystania gminnego 
zasobu nieruchomości.
Obecnie przyjęto Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 
na lata 2019-2021 zarządzeniem nr 112/2019 Burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec z dnia 09.05.2019 r.
W zakresie terenów inwestycyjnych, pomimo posiadanej koncepcji 
nie dokonano prac geodezyjnych mających na celu wydzielenie 
działek (czynności te mogły być podejmowane równolegle z robotami 
budowlanymi w strefie), w szczególności w zakresie działki nr 7666/4 
k.m.3, obręb Ogrodzieniec nie wydzielono przeznaczenia komunikacji 
kolejowej (KK) od terenów inwestycyjnych oznaczonych w planie 
miejscowym jako tereny aktywności gospodarczych (AG).

Ogólna Charakterystyka Gminy, Rada Miejska w Ogrodzieńcu, 
Działalność Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec w 2018r - str. 8-50  
raportu

Szczegółowe informacje dotyczące budżetu - str. 58- 64 raportu

Mienie komunalne - str. 64-70 raportu

Więcej str. 76 raportu

Powyższe wstrzymuje Gminę Ogrodzieniec - pomimo zakończenia 
robót budowlanych w strefie – z przedstawieniem oferty terenów 
inwestycyjnych inwestorom, a w konsekwencji uniemożliwia sprzedaż 
nieruchomości, mający na celu rozwój strefy aktywności gospodarczej.  

Ocena aktualności studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego i miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego

Działania w zakresie planowania przestrzennego nie odzwierciedlały 
bieżących potrzeb społeczno – gospodarczych mieszkańców Gminy 
Ogrodzieniec, zaś kampania informacyjna dotycząca proponowanych 
zmian ograniczała się do minimum ustawowego, co nie zapewniało 
dostatecznego udziału społeczeństwa w tym procesie.  
Brak stymulowania zmian w zakresie planowania przestrzennego mógł 
wpływać na spowolniony rozwój społeczno – gospodarczy Gminy. 
Rozpoczęto prace w ww. temacie.

URZĄD MIASTA I GMINY 
OGRODZIENIEC

P E Ł N A  W E R S J A  R A P O RT U  D O S T Ę P N A  N A  B I P  O G RO D Z I E N I E C



ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Stwierdzono brak regulaminu udzielania zamówień publicznych, 
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 30000 euro celem wypełnienia dyspozycji art. 44 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a w szczególności ust. 3 
pkt 1, zgodnie z którym  wydatki publiczne powinny być dokonywane 
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i 
środków służących osiągnięciu założonych celów.
Powyższy brak poprzez podejmowanie doraźnych decyzji mógł 
powodować brak oszczędności.  
Stwierdzono również doraźne planowanie zamówień publicznych 
do 30000 euro poprzez brak zamawiania podobnych dostaw i usług 
zbiorczo (całościowo), co ze względu na brak wykorzystania efektu skali 
mogło powodować brak oszczędności.
Powyższe zracjonalizowano wprowadzając zarządzeniem Burmistrza 
Miasta i Gminy  Ogrodzieniec nr 60/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w/w 
Regulamin.

GOSPODARKA ODPADAMI
Podwyżka opłat za wywóz  odpadów komunalnych to wciąż  kluczowy 
problem dla gminy, który jest  konsekwencją nienależycie przygotowanego 
przetargu, braku negocjacji, konsultacji społecznych oraz dialogu z 
ówczesną Radą Miejską. 

Poprzednia kadencja:
- 19 października- Burmistrz Andrzej Mikulski podpisał umowę ,,z wolnej 
ręki” na kwotę 13,77 zł plus 2 zł koszty administracyjne à 15,77 zł 

Obecna kadencja:
- zorganizowano spotkania z mieszkańcami Ogrodzieńca oraz wszystkich 
10 sołectw, na których poinformowano o zaistniałej sytuacji i planowanych 
działaniach (grudzień 2018),
- Rada Miejska dołożyła 130 tys. (bez kosztów pracowniczych) do usługi 
wywozu śmieci, aby mieszkańcy nie odczuli podwyżek w najbliższych 
miesiącach (listopad, grudzień 2018r. i styczeń 2019r.),
- Burmistrz Anna Pilarczyk- Sprycha wynegocjowała obniżenie stawki 
wywozu śmieci z 15,77 zł do 14,50 zł (12,50 zł plus 2 zł koszty administracyjne),
- IV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ  W OGRODZIEŃCU- 
28 GRUDNIA 2018r. Rada Miejska uchwaliła wynegocjowaną wcześniej 
stawkę za wywóz odpadów komunalnych: 14,50 zł, która zaczęła 
obowiązywać od 1 lutego br.

Brak podjęcia uchwały, brak firmy wywożącej śmieci, konsekwencja - 
bomba ekologiczna i poważne zagrożenie zdrowotne dla mieszkańców.
W związku z niezawarciem umowy średnioterminowej w poprzedniej 
kadencji dotyczącej świadczenia usługi odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych 
na terenie Gminy Ogrodzieniec udzielono zamówień na okres do 30 
czerwca 2019 r. 
Obecnie Gmina Ogrodzieniec będzie prowadziła postępowanie na okres 
do 31.12.2020 r., zaś na okres przeprowadzania przetargu dotychczasowy 
Wykonawca będzie świadczył usługę przez kolejne 2 miesiące – do 
31.08.2019r. Gmina planuje budowę PSZOK, który będzie własnością 
gminy, a żadna firma nie doliczy sobie kosztów jego dzierżawy i obsługi. 
Gdyby powyższą inwestycję zrealizowano w latach 2017 bądź 2018- z 
pewnością dziś opłata za śmieci byłaby niższa.

Więcej str. 80 raportu

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
Transport nie jest dostosowany do wymagań mieszkańców, w 
szczególności brak komunikacji w Józefowie, niedostateczne połą-
czenia do miejscowości: Kiełkowice, Giebło, Mokrus, Śrubarnia, Gulzów, 
Żelazko, Ryczów, Ryczów Kolonia. Strategia poprawienia komunikacji 
będzie opracowywana w IV kwartale 2019 i  I kwartale 2020.

 Pomoc Społeczna str. 83, Oświata str. 111 Raportu

Więcej str. 105-111 raportu

Więcej str. 82 raportu

ZDROWIE
SP ZOZ, z uwagi na strukturę wiekową zatrudnionego personelu 
wymaga właściwej polityki kadrowej, w tym zatrudnienia nowego 
personelu lekarskiego.
Niezbędne jest pozyskanie dodatkowych specjalistów w zakresie 
pediatrii, neurologii oraz medycyny rodzinnej.
Planując termomodernizację Budynku Remizy OSP w Ryczowie, nie 
zabezpieczono lokalu przeznaczonego do  udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej dla mieszkańców. Po zakończeniu modernizacji, na ten cel 
zostanie wyodrębnione inne miejsce.

INWESTYCJE I ROZWÓJ GOSPODARCZY
 str. 116 raportu

Więcej na str. 124 raportu

DROGI
Brak projektów na remonty i przebudowy dróg gminnych uniemożliwił 
złożenie wniosków na realizację tych inwestycji i dofinansowanie w 
ramach FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH.

SPORT- błędnie przekazywana dotacja!
W wyniku nowych zasad naboru do konkursu pod nazwą „Rozwój sportu 
prowadzonego w określonej dyscyplinie sportu w 2019 r.” naprawiono 
sposób przekazywania dotacji. Zgodnie z uchwałą Nr XVI/126/2015 
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie 
przyjęcia Programu współpracy Gminy Ogrodzieniec z organizacjami 
pozarządowymi w roku 2016 dotacja miała być przyznawana na 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży a 
dostawał ją Klub, w którym od 2016 roku nie było dzieci ani młodzieży. 
W konkursie pod nazwą „Rozwój sportu prowadzonego w określonej 
dyscyplinie sportu w 2019 r.” w dniu 4 kwietnia 2019 roku została 
wybrana oferta Klubu Sportowego Giebło , który otrzymał 30 000,00 zł 
dofinansowania.

USŁUGI KOMUNALNE - str. 125

BEZPIECZEŃSTWO - str.  134

KULTURA - str. 140

Więcej informacji na str. 124 raportu
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Centrum Rekreacyjno- Konferencyjne Jurajski 
Park Wodny Sp.z o.o.

KRS wykazuje jednego członka Zarządu, trzech członków Rady 
Nadzorczej. Brak nadzoru Gminy w postaci reprezentanta w Radzie 
Nadzorczej czy Zarządzie.

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec nie dysponuje żadnym 
dokumentami potwierdzającymi jakikolwiek nadzór nad Spółką w 2018r. 

Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym 
Pracownikom Urzędu i gminnych jednostek 
organizacyjnych za przygotowanie dokumentów 
niezbędnych do opracowania raportu. Mam 
nadzieję, że zawarte informacje zwiększą wiedzę na 
temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także 
staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat 
przyszłości naszej małej ojczyzny. 

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk- Sprycha

Działalność spółek z udziałem 
Gminy Ogrodzieniec

,,Zamek” Sp. zo.o.
GRÓD NA GÓRZE BIRÓW

W  2018 r. w związku ze zniszczeniem drzewa została wyłączona z ruchu 
turystycznego palisada, co było następstwem kontroli przeprowadzonej 
we wrześniu 2017r. przez specjalnie powołaną komisję. Z protokołu 
oględzin wynikało, że nie ma możliwości przeprowadzenia remontu 
obiektu i konieczna jest rozbiórka poszczególnych elementów oraz 
wybudowanie palisady oraz budynków od nowa. Stwierdzenie okazało 
się nieprawdziwe, gdyż nowy Zarząd w kwietniu 2019r. powziął działania 
mające na celu zabezpieczenie palisady oraz wszystkich budynków. Na 
tę okoliczność została sporządzona opinia techniczna, która stwierdza, 
że obiekt ten nadaje się do użytkowania. 

„BISTRO”

W 2018 roku Spółka wynajmowała lokal gastronomiczny na terenie 
Zamku osobie prowadzącej działalność gospodarczą. Kwota najmu 
wynosiła 3000 zł/m-c. W 2019 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o 
rozpoczęciu działalności gastronomicznej w omawianym lokalu na 
terenie Zamku. Przychód brutto z „Bistro” w pierwszym miesiącu 
działalności (maj  2019 r.) wyniósł ok. 70 tys. zł. 

Inwestycje i Remonty

W roku 2018 rozpoczęto realizację projektu Remont Konserwatorski 
w obrębie zabytkowych ruin Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu. 
Wartość robót ogółem netto: 2.496.098,69zł. Uzyskane dofinansowanie 
wynosi: 1.609.756,66zł, wkład własny Zamek Sp. z o. o. 886.342,03zł 
bez prac dodatkowych. Wartość realizowanych robót w roku 2018: 
68.555,17zł. Omawiany wniosek został poddany kontroli przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego. W wyniku kontroli stwierdzono 
nieprawidłowości. W związku z powyższym dofinansowanie zostało 
pomniejszone o 10% wartości dotacji, co stanowi ok. 180 tys. zł. 

ZAKUP SCENY- zakup nieuzasadniony ekonomicznie
W 2016 roku została zakupiona scena o wymiarach 6x8m, która 

kosztowała Spółkę „ZAMEK” Sp. z o.o.:  43.400 zł. Niestety zakupiona 
scena nie spełnia wymagań technicznych (Rider techniczny) większości 
artystów, gdyż zdecydowana większość wymaga, by scena miała wymiar 
10x10m. Ze względu na powyższe koniecznym było wynajmowanie scen 
o innych powierzchniach i innych parametrach technicznych, tj. scen 
spełniających wymagania artystów.  W 2018 r. scena była wynajmowana 
trzykrotnie: Święto Gminy Ogrodzieniec, Święto Szlaku Orlich Gniazd 
„Juromania” oraz Powiatowe Święto Plonów. W związku z wynajmem 
sceny - organizatorzy wydarzeń -,,Zamek” Sp.z o.o., Gmina Ogrodzieniec 
oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ponieśli koszty w 
wysokości ok. 40 tys. zł. W raporcie nie podano kosztów wynajmu sceny 
w 2016 i w 2017r. 

Zgromadzenie wspólników Spółki nie dopełniło ustawowego 
obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 09.06. 2016r. o  zasadach 
kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami 
i nie podjęło stosownej uchwały tj. nie określiło zasad kształtowania 
wynagrodzeń i zatrudniania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. 
Wynikiem powyższej sytuacji nie zmieniono sposobu zatrudnienia 
Prezesa Spółki z umowy o pracę na kontrakt menadżerski, pomimo 
ustawowego obowiązku. 

W maju br. odbyło się Walne Zgromadzenia Wspólników Spółki. 
Zarówno Rada Nadzorcza, jak i Prezes Spółki- Pani Iwona Pakuła- nie 
otrzymali absolutorium.

Więcej na str. 156 raportu

Przedsiębiorstwo Komunalne 
Ogrodzieniec Sp.z o.o.

Zgromadzenie wspólników Spółki nie dopełniło ustawowego 
obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 09.06. 2016r. o  zasadach 
kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami 
i nie podjęło stosownej uchwały tj. nie określiło zasad kształtowania 
wynagrodzeń i zatrudniania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. 
Wynikiem powyższej sytuacji nie zmieniono sposobu zatrudnienia 
Prezesa Spółki z umowę o pracę na kontrakt menadżerski, pomimo 
ustawowego obowiązku. Dodatkowo Rada Nadzorcza Spółki 
podjęła  uchwałę w dniu 27.04.2018r. nr 5(R) 2018 w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Prezesa Zarządu bez podstawy prawnej, gdyż 
obowiązujące w tym względzie przepisy zostały uchylone, a nowe nie 
zostały  przez Zgromadzenie Wspólników określone.- więcej na str. 165 
raportu

W czerwcu br. odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki, 
w wyniku którego Prezes Spółki oraz Rada Nadzorcza otrzymali 
absolutorium. Absolutorium nie otrzymał przewodniczący Rady 
Nadzorczej.

SPÓŁDZIELNIE Z UDZIAŁEM GMINY OGRODZIENIEC, 
REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW, STRATEGII
str. 169 raportu

RAPORT O STANIE GMINY OGRODZIENIEC 2018URZĄD MIASTA I GMINY 
OGRODZIENIEC

Raport został opracowany na podstawie dokumentów dostępnych 
w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec, dostarczonych przez 
pracowników Urzędu, jednostek podległych Gminie oraz spółek, 
których udziałowcem jest Gmina Ogrodzieniec.
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Na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
Anna Pilarczyk-Sprycha uczestniczyła w uroczystych obchodach Dnia Samorządu 
Terytorialnego.

INFORMACJE

PIKNIK
w kole łowieckim „Darz Bór” w Ogrodzieńcu

Dotrzymując przyjętej tradycji, w dniu 01.06.2019 r. z okazji „Dnia Dziecka” w Kole 
Łowieckim „Darz Bór” w Ogrodzieńcu odbył się trzeci już Łowiecki Piknik Plenerowy. W 
pikniku licznie udział wzięli myśliwi z rodzinami oraz goście z zaprzyjaźnionych Kół Łowieckich: 
„Diana” Dąbrowa Górnicza, „Grzywacz” Sosnowiec i „Dzik” Gliwice. Spotkanie to co roku 
służy integracji myśliwych i wspólnej zabawie całych rodzin, związanych z tradycją łowiecką, 
która łączy przecież całe pokolenia. Wszystkich uczestników witał Prezes Koła Łowieckiego 
„Darz Bór” w Ogrodzieńcu Kolega Czesław Osys, a dla gości przygotowano wiele atrakcji, w 
tym degustację dziczyzny i domowych wypieków.

W miłej i rodzinnej atmosferze piknik trwał do późnych godzin wieczornych oraz stał się 
inspiracją do kolejnych spotkań na łonie natury.

Zespół redakcyjny : mgr inż. Czesław Osys
mgr inż. Olga Oleksiak

mgr Anna Stuglik-Rotarska

Dzień Samorządu Terytorialnego dla uczniów ze Szkolnej Agencji Prasowej SP nr 1 (klasa 
V a pani Iwony Znamirowskiej) stał się  pretekstem do odwiedzenia Urzędu Miasta i Gminy 
w Ogrodzieńcu. Uczniowie przygotowali kartki z życzeniami „pomyślności, wytrwałości, 
konsekwencji w podejmowaniu ważnych decyzji” i złożyli je na ręce tych, od których zależy 
teraźniejszość i przyszłość naszej Gminy.

Pracownicy urzędu przyjęli nas bardzo serdecznie i zdradzili nam tajniki swojej niezwykle 
odpowiedzialnej i zajmującej pracy.

Bardzo dziękujemy za to ważne dla nas spotkanie.

Życzenia dla 
pracowników samorządu

Małgorzata Michalska

Szanowni Mieszkańcy,
trwają  przygotowania do największego Święta Szlaku 

Orlich Gniazd – Juromania 2019.

To właśnie Gmina Ogrodzieniec po raz kolejny została 
gospodarzem finału. Chcemy nadać wydarzeniu szczególny 
charakter, m.in. poprzez uwzględnienie w dekoracji 
średniowiecznych akcentów, wpasowujących się w opisywane 
ramy czasowe, dlatego jeśli dysponują Państwo starymi 
garnkami, rekwizytami (nawet wozami), które są Wam 
zbędne, a mogą ulec modyfikacjom i finalnie nawiązywać 
do czasów średniowiecznych, prosimy o kontakt z MGOK  
w Ogrodzieńcu - tel. 32 67 32 044 lub „Zamek” Sp. z o.o.   
tel. 32 67 32 220

Pozyskano kolejne 
dofinansowanie! 
Tym razem modernizujemy kuchnie i stołówki szkolne!

Gmina Ogrodzieniec pozyskała dofinansowanie w wysokości  
115 tys. zł na remont i wyposażenie kuchni i stołówek w Szkole 
Podstawowej w Gieble i Ryczowie ( w ramach modułu 3 wieloletniego 
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”).

Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu ,,Narodowy Pro-
gram Rozwoju Czytelnictwa” na kwotę 4 tys zł. Wsparciem zostanie 
objęta Biblioteka Szkoły Podstawowej w Ryczowie.
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Od tej kadencji obligatoryjnie 
każda rada gminy powołuje komisję 
skarg, wniosków i petycji. Został Pan 
przewodniczącym Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu. Czym ta komisja się 
zajmuje?

Komisja Skarg, Wniosków  i Petycji 
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu zajmuje 
się jak sama nazwa wskazuje kwestiami 
spornymi, uwagami, a także wnioskami 
mieszkańców naszej gminy. 

W chwili obecnej zajmuję się 
skargami, które nie zostały wyjaśnione 
i zakończone w poprzedniej kadencji.

W jakich komisjach będzie pan 
jeszcze pracował jako radny?

Zostałem powołany do pracy w 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu.

Co Pana skłoniło, aby kandydować 
do Rady Miejskiej?

Start w wyborach był zbiegiem 
okoliczności. Zostałem dziadkiem i 
porównałem naszą gminę z latami, 
kiedy moje dzieci były małe. Od 
zawsze wiadomo, że dzieci w sezonie 
wakacyjnym uwielbiają spędzać czas 
nad wodą. Niestety nikt nie zadbał o 
rewitalizację Krempy, potencjał został 
niewykorzystany. Idąc dalej, nikt nie 
zadbał o najmłodszych w rejonie 
okręgu, który reprezentuję. Brak w 
pobliżu placu zabaw jest zapewne 
irytujący dla rodziców małych dzieci. 
Najstarsza część Ogrodzieńca została 
pominięta w zagospodarowaniu 
terenu na ów plac zabaw. Nikt nie 
zadbał również o ulicę Cmentarną, 
którą skruszył ząb czasu, a wiadomo, 
że mieszkańcy, a także odwiedzający 
naszą gminę, uczęszczają tą ulicą 

przez cały rok. Najwyższy czas zmienić 
nawierzchnię. 

Który okręg Pan reprezentuje? 
Jak Pan kontaktuje się z 
mieszkańcami?

Reprezentuję okręg wyborczy I czyli 
ulice Kościuszki, Cmentarną, Bzowską, 
Mickiewicza, Sienkiewicza i Wodną czyli 
jak ja to mówię stary Ogrodzieniec.

Mieszkam tutaj od urodzenia; znam 
ludzi i oni mnie znają. 

Na bieżąco jestem informowany 
o spostrzeżeniach mieszkańców, z 
którymi często się widuję.

Mieszkańcy zwracają uwagę na 
potrzebę przywrócenia siedzisk na 
murku przy ulicy Kościuszki, które nie 
zostały zamontowane po odnowieniu 
murka w latach, kiedy przebiegała 
zmiana nawierzchni ulicy. Wspomniany 
plac zabaw w naszym okręgu jest 
również tematem rozmów. 

 Jestem do dyspozycji mieszkańców 
po numerem telefonu 512-641-195, a 
także pod adresami e-mail: antekss@
wp.pl oraz rada.miejska@ogrodzieniec.
pl 

A jak ocenia Pan zaangażowanie 
mieszkańców w to, co dzieje się w 
mieście?

Mieszkańcy interesują się sprawami 
gminy, a zaangażowanie podyktowane 
jest zapewne czasem wolnym. W 
sezonie wiosennym i letnim wzrasta 
zainteresowanie. Takim przykładem 
był Dzień Ziemi w naszej gminie, a 
także uroczystości 3 Maja połączone z 
uroczystym przekazaniem samochodu 
ratowniczo - gaśniczego dla jednostki 
OSP Ogrodzieniec.

Jakie działania jako radny 
chciałby Pan podjąć?

Chciałbym, aby przy ustalaniu 
przyszłorocznego budżetu, zostały 
zabezpieczone środki na projekt placu 
zabaw przy ulicy Mickiewicza, na projekt 
remontu ulicy Cmentarnej i parkingu 
przy Cmentarzu, a także, na ile pozwolą 
środki finansowe gminy, rozpocząć 
etapami remont Domu Kultury i 
zadbać o Krempę także etapami, gdyż 
jest to projekt wieloletni. Warto dbać 
i rozwijać na różnych płaszczyznach 
naszą gminę dla obecnych i kolejnych 
pokoleń. Pozostawić dziedzictwo, z 
którego będą korzystać.

A Stanisław Smętek prywatnie? 
Znamy Pana jako miłośnika lokalnej 
historii. Proszę powiedzieć coś o 
sobie, swoich zainteresowaniach.

Jestem ojcem dwójki dorosłych 
dzieci Agnieszki i Wojciecha, a także 
dziadkiem Oliwiera. Pracuję na terenie 
naszej gminy od ponad 40 lat.

Historia, geografia, astronomia oraz 
gra w szachy  były w mojej rodzinie od 
zawsze, a wiedza o historii lokalnej jest 
skutkiem spędzania czasu wolnego w 
dzieciństwie na słuchaniu opowiadań  
osób, które były urzędnikami  
państwowymi  w II Rzeczpospolitej.

W wolnych chwilach preferuję 
aktywny wypoczynek szlakiem orlich 
gniazd. 

Dziękuję za rozmowę i życzę 
powodzenia w realizacji 
zamierzonych celów.

Joanna Piwowarczyk

Kilka pytań do...
Stanisława Smętka, przewodniczącego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu. 

Na skwerze przy Placu Wolności, na parkingu przy remizie 
OSP w Ogrodzieńcu, na Rynku w Podzamczu zamontowano 
kurtyny wodne. Stanowią one bardzo dużą atrakcję dla 
uciekających od upałów. Uruchomiono również fontannę 
przy MGOK w Ogrodzieńcu.

Walczymy 
z upałami!

Na pomoc w walce z krocionogami 

Mają po kilka centymetrów długości, dziesiątki szybkich 
nóg, wydzielają nieprzyjemny zapach i gromadzą się w 
wielkich grupach na ścianach budynków. To krocionogi, 
które atakują w ostatnich dniach również w Ogrodzieńcu. 

Ochotnicza Straż Pożarna Kiełkowice ruszyła do walki z 
,,pełzającym problemem”. Akcja została przeprowadzona 
przy ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu. Przedsięwzięcie 
było nadzorowane przez Sztab Kryzysowy przy UMiG 
Ogrodzieniec.

(Źródlo OSP Kiełkowice)

KROCIONOGI

Dorota Supkowska

  14 czerwca 2019 r. w Galerii ZAWartE w MOK-u w 
Zawierciu odbył się wernisaż wystawy malarstwa „Barwy 
Prowincji III”, autorstwa osób uczestniczących w zajęciach 
artystycznych w świetlicy w Podzamczu. 18 osób dorosłych 
(w większości mieszkańców Gminy Ogrodzieniec) od ponad 
4 lat uczestniczy w warsztatach malarskich prowadzonych 
przez Fundację „Stara Szkoła”. I choć grupa składa się 
z amatorów, hobbystów, pasjonatów i miłośników tzw. 
sztuk pięknych, to poziom prac, opanowanie warsztatu i 
zaangażowanie w twórczość jest porównywalne do sztuki 
plastyków profesjonalnych. 

   W wernisażu uczestniczyli m.in. artyści, członkowie 
zarządu Fundacji. Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
reprezentowała pani Małgorzata Janoska – przewodnicząca 
Rady Miejskiej, która w ciepłych i szczerych słowach 
gratulowała całej grupie pięknej i ambitnej wystawy.

   Wystawę otworzył Andrzej Borkiewicz z Galerii ZAWartE, 
który po raz trzeci był jej organizatorem i opiekunem 
artystycznym.

Na wstępie powiedział, że: „Prowincja jest tylko miejscem 
na mapie, a nie miejscem w duszy, wyobraźni czy umyśle. 
PROWINCJA – słowo, którego się kiedyś panicznie bano, 
bo deprecjonowało i upokarzało. Dziś oznacza inspirację 
lokalnością, tworzenie poza wielkimi centrami kultury i sztuki. 
podatnymi na komercję i „globalne trendy”, które równie 
szybko przychodzą co odchodzą. Ta wystawa mogłaby też 
nosić tytuł „Prowincja – Reaktywacja”, tyle, że dzieje się w 
„realu” a nie w „matrixie”....

   Przy trzeciej, tegorocznej - i oby nie ostatniej! - edycji 
„Barwy Prowincji” mogę tylko dodać, że grono tych artystów 
nie zwalnia tempa twórczych poszukiwań, że powiększa się, 
że coraz śmielej atakuje malarskie tematy, zgłębia arkana 
plastycznego warsztatu”...

   Dorota Supkowska – instruktor prowadzący zajęcia 
z malarstwa podziękowała reprezentacji Urzędu Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec za współpracę oraz Miejskiemu 
Ośrodkowi Kultury w Zawierciu za możliwość prezentacji 
dorobku artystycznego mieszkańców Ogrodzieńca i 
profesjonalną organizację wystawy.

   W wystawie wzięli udział: Czesława Bąba, Monika 
Bogatek, Jadwiga Ćmak, Krystyna Dworzańska-Piątek, 
Sylwia Galicka, Dobrochna Janerka, Maria J. Kardynał, 
Joanna Kurek, Ewa Marek, Wanda Markiewicz, Jadwiga 
Papier, Anna Studzińska, Dorota Supkowska, Zofia Wróbel, 
Józef Kowalczyk, Ryszard Mikulski, Wojciech Jagielski.

   Wystawę „Barwy Prowincji III” można oglądać w Galerii 
ZAWartE do 31. 07. 2019 r.

WERNISAŻ
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PODZIĘKOWANIE
 
Pragnę tą drogą serdecznie podziękować wszystkim Osobom, które 

zechciały uświetnić duchowo i wokalnie mój jubileusz 100-lecia urodzin 
w dniu 25.04.2019r. podczas uroczystej Mszy Świętej Koncelebrowanej  
w naszym Kościele Parafialnym z udziałem Księdza Proboszcza, a także Władzom 
Lokalnym i Administracji z Panią Burmistrz

- oraz przyjęcia w Ratuszu. Dziękuję za przesłane życzenia Ojcu Świętemu  
i Prezesowi Rady Ministrów.

- Słowa wdzięczności kieruję dla członków Chóru Echo, przedstawicielek 
ZUS, Pań pielęgniarek, Redakcji Gazety Ogrodzienieckiej - oraz dla wszystkich 
życzliwych Osób.

                                                      Z poważaniem
wdzięczna Jadwiga Gajdzińska-Kwazebart z Rodziną

 

Informujemy, że dnia 27 maja kilka minut po godzinie 22.00 doszło do 
kradzieży na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 67. Sprawca ukradł z rabaty na 
szkolnym parkingu 11 sztuk tuj szmaragd wysokości ok. 50-60 cm.  
Kolejnego dnia tj. 29 maja ok. godz. 3.45 na ranem sprawca ukradł 

kolejne 4 sztuki tuj szmaragd i 3 jałowce. 
Kamery monitoringu zarejestrowały wizerunek prawdopodobnego 

sprawcy tego przestępstwa.  Osoby, które mogą pomóc w 
ustaleniu osoby odpowiedzialnej za kradzież proszone są o kontakt 

telefoniczny lub osobisty z Posterunkiem Policji w Ogrodzieńcu.

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Ogrodzieńcu

W dniu 2 czerwca 2019 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 
Ogrodzieńcu dla mieszkańców Miasta i Gminy Ogrodzieniec odbyły się bezpłatne badania 
w ramach akcji  ,,Biała Niedziela”. Udzielano  konsultacji lekarza Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej oraz wykonywano następujące badania: USG piersi, EKG, oznaczenie poziomu 
bilirubiny, ALAT, ASPAT, GGTP, cholesterol i trójglicerydy.

Ponadto dokonywano pomiary ciśnienia tętniczego, wagi, wzrostu, obliczano wskaźnik 
BMI oraz przeprowadzano badanie słuchu z możliwością doboru aparatów słuchowych.

W ramach akcji „Białej Niedzieli” z poszczególnych badań skorzystało:
- badanie  krwi - 56 osób
- badanie EKG – 30 osób
- badanie USG piersi – 27 osób
- badanie cholesterolu  -34 osoby
- badanie słuchu – 22 osoby
Pacjenci z podwyższonym stężeniem glukozy we krwi otrzymali bezpłatnie glukometry, 

ulotki oraz fachową poradę.
Ponadto osobom, które zakwalifikowały się do programu pn. ,,Zmiana stylu życia osób w 

wieku aktywności zawodowej szansą do walki z chorobami cywilizacyjnymi jakimi są otyłość 
i cukrzyca XXI wieku‘’ (przedział wiekowy 18 -40 lat), będzie udzielana bezpłatna konsultacja 
diabetologiczna oraz  zostanie przeprowadzone dla nich szkolenie w kierunku walki z 
nadwagą. Akcja trwała od godziny 8.00 do 12.30.

BIAŁA NIEDZIELA
Joanna Piwowarczyk
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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

WYPRZEDAŻ

LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH

tel. 32 672 37 12
Zawiercie

ul. Paderewskiego 112 a

BUZEK Jerzy 
KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N ZIELONI 
Liczba głosów: 422 445
WIŚNIEWSKA Jadwiga 
KW Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów: 409 373
KLOC Izabela 
KW Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów: 78 352
OLBRYCHT Jan 
KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N ZIELONI
Liczba głosów: 69 009
TOBISZOWSKI Grzegorz 
KW Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów: 65 007

KOHUT Łukasz 
KW WIOSNA Roberta Biedronia
Liczba głosów: 48 783
BALT Marek 
KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N ZIELONI 
Liczba głosów: 45 043

Do Parlamentu Europejskiego w okręgu 
nr 11 woj. śląskie mandaty otrzymali:
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Jakie były początki tak pięknej pasji – 
skąd pomysł na projektowanie? Czy były to 
stroje historyczne, czy współczesne?

Od połowy lat dziewięćdziesiątych 
prowadziłam pracownię krawiecką, 
zajmującą się usługami, ale działalność ta nie 
sprawiała mi wielkiej satysfakcji. Fascynowały 
mnie ubiory takie, które robią wrażenie 
i te, które wywołują emocje. Moi klienci 
wtedy takich ubrań nie zamawiali. Zaczęłam 
kupować tematyczne książki, tworząc własną 
biblioteczkę. Dużo uczyłam się sama. 

Spotykałam się z grupami rekonstrukcyjnymi, 
z ludźmi, którzy mieli podobne 
zainteresowania, nawiązałam kontakty z 
muzeami, domami kultury i telewizją TVP, 
dla której w 2000 roku zaprojektowałam i 
ubrałam 16 prezenterek.  Pragnęłam więcej, 
chciałam tworzyć, mieć coś swojego, dzięki 
czemu będę mogła czerpać satysfakcję z 
wykonywanego zawodu. Połączyłam więc 
pracę z pasją. Gromadziłam niezbędne 
materiały- manekiny, rekwizyty, tkaniny, 
pasmanterię i inne akcesoria potrzebne do 
tworzenia wystaw, pokazów mody i ofert 
programowych, które jednocześnie dzięki 
wykładom na tematy historii ubioru mają 
charakter edukacyjny. Mając szacunek 
do wykonywanego zawodu, coraz więcej 
wymagałam od siebie. Postanowiłam 
skończyć studia na ASP w Łodzi na kierunku 
projektowanie ubioru, tkaniny drukowanej, 
kostiumu scenicznego, malarstwa, rysunku, 
rzeźby, historii ubioru i historii sztuki.

Stroje historyczne są tak piękne, że często 
nazywamy je dziełami sztuki, obojętnie 
czy są rekonstrukcją czy stylizacją, ale to 
jednak odtwórstwo. By wyrażać samą siebie, 
chcąc o czymś opowiedzieć trzeba tworzyć, 
projektować, odkrywać nieznane. To świat, w 
którym czerpać można bez granic, oczywiście 
mam na myśli granice etyczne. Te inspiracje 
są kluczem do wyjątkowych projektów. 
A dzięki ogromnemu doświadczeniu w 

zawodzie nauczyłam się konstrukcji odzieży. 
Wszystkie moje projekty realizuję sama. 
Tak więc nie boje się żadnych wyzwań, 
dzięki dobrej wyobraźni mogę pracować na 
różnych przestrzeniach, wykonuję również 
scenografie.

Każdy strój to na pewno dużo pracy. W 
jaki sposób powstają stylizacje, kostiumy?

Jeśli chodzi o stroje historyczne – 
rekonstrukcje - jest to mozolna praca. Trzeba 
pieczołowicie zbierać informacje, materiały 
dotyczące konkretnego ubioru. A jeśli 

mówimy o  tych wcześniejszych epokach, 
gdzie nie było mediów społecznościowych, 
radia, telewizji, gazet, tematycznych książek, 
to poszukiwania się zawężają. Ale kiedy 
już mamy opracowania na temat danego 
ubioru, czas na tkaniny, pasmanterię, 
biżuterię, buty i inne istotne dodatki, które 
trudno kupić.  Osobiście współpracuję z 
rękodzielnikami, którzy zajmują się biżuterią 
i kaletnictwem. Pamiętać trzeba również, że 
konstrukcja ubiorów historycznych znacznie 
różniła się od dzisiejszej, pomijając warstwy 
ubioru, rodzaje tkanin i dodatków. Czas na 
szycie - ręczne, albo maszynowe. Jednak 
przy tego rodzaju projektach dużo pracy 
trzeba wykonywać ręcznie. Tak więc mogą 
być  to tygodnie, a czasami i miesiące. Ale 
zawsze weryfikuje to specyfikacja danego 
zamówienia. Jednak końcowy efekt 
zawsze daje ogromną satysfakcję i rozwija 
wyobraźnię.

Kostiumy sceniczne powstają w oparciu 
o postacie z danego dzieła. Również 
szukamy wszystkich informacji dotyczącej 
bohatera - ikonologicznej i ikonograficznej. 
Taki materiał pozwala na powstanie 
często bardzo niezwykłej i wyjątkowej 
postaci. Nie wykonujemy ich na wymiary 
modelek, ponieważ aktorzy maja przeróżne 
rozmiary. 

Często można spotkać Panią na Zamku 
w Podzamczu, gdzie prowadzi Pani wykłady 

na temat historii ubioru połączone z 
atelier strojów historycznych. Czy turyści 
odwiedzający zamek są zainteresowani 
dodatkową atrakcją w tym miejscu?

Turyści, goście a nawet mieszkańcy 
są niezwykle zainteresowani taką ofertą, 
ponieważ nigdy wcześniej nie mieli okazji 
przymierzać strojów z epoki. Chętnie 
słuchają informacji o tych ubraniach, 
związanych z nimi ciekawostek.

Projektuje Pani także stroje współczesne, 
codzienne i okazjonalne. Proszę przybliżyć 
tę dziedzinę Pani pracy.

Projektowanie ubioru współczesnego 
polega na konkretnej inspiracji. Pomaga w 
tym tablica –mapa myśli, skojarzeń, emocji, 
przymiotników i innych opisów omawianego 
tematu. Są dwa rodzaje projektowanych 
ubiorów: kolekcje pokazowe i użytkowe. 
Mamy też dwa rodzaje krawiectwa: pret’a 
porter, czyli gotowe do noszenia i haute 
couture - luksusowe krawiectwo, tworzone 
na miarę, na zamówienie indywidualnego 
klienta. Wykorzystując drugą  metodę, 
projektuję suknie i ubiory ślubne, 
wieczorowe i na wyjątkowe okazje. Do mojej 
pracowni przyjeżdżają klienci z całej Polski, 
projektuję dla nich (również dla panów) 
stylizacje inspirowane danym tematem, 
często są to tematy retro, ale są też inne. 
To zazwyczaj  zamówienia kompleksowe- 
suknia, welon, płaszcz, szal, etola, mufka, 
nakrycie głowy, parasolka, rękawiczki, 
biżuteria. Panowie najczęściej zamawiają 
stylizowane marynarki typu surdut, frak, 
spodnie, kamizelka, koszula żabot, mucha, 
krawat. Kilka z moich kolekcji modowych 
projektów ma charakter surrealistyczny –to 
takie „pływanie na głębokiej wodzie”.  

Co bliższe jest Pani sercu – stroje 
historyczne, czy te współczesne?

Nie potrafię określić, która z tych dziedzin 
jest mi bliższa. Wiedza o historycznych 
strojach bardzo pomaga w tworzeniu 
współczesnych ubiorów. Wcześniej już 
wspomniałam, iż minione epoki tylko 
odtwarzamy czy stylizujemy. Współczesne 
stylizacje mogą być tak różne jak my 
sami jesteśmy. Można tworzyć, wymyślać, 
inspirować się przeróżnymi dziedzinami, 
czy tematami. Odkrywać nieznane. Ubiór 
posiada również funkcje nie tylko ochrony 
ciała przed warunkami atmosferycznymi, czy 
zakrycia nagości, posiada również funkcje 
komunikacyjne, co jest bardzo istotne w 
jego tworzeniu. Poprzez niektóre projekty 
mogę się wypowiadać w sposób artystyczny, 
przekazując publicznie daną myśl. Moje 
projekty, te na zamówienie, spełniają trzy 
podstawowe zadania: muszą być spójne z 
uroda, figurą i charakterem danego klienta. 
W części projektów połączyłam tradycję 
z nowoczesnością. Przykładem są dwie 
kolekcje: pierwsza to Kolekcja ubiorów 
damskich Retromix, a druga to Kolekcja 
Koszul retro.  Również część zawartości 

mojej szafy świadczy o stylu retro. Nie 
są to jedyne moje inspiracje jeśli chodzi 
o kolekcje ubiorów współczesnych. W 
pracowni posiadam też inne tematycznie 
kolekcje ubiorów współczesnych i całkiem 
sporą kolekcje strojów historycznych wraz 
z dodatkami, które służą do organizacji 
projektów, wystaw, pokazów mody jak 
również w celu wypożyczenia przez  
instytucje  i osoby prywatne.

Jakie plany na przyszłość?
Chcę dalej rozwijać moje pasje, dalej 

projektować, tworzyć kolekcje, sesje 
zdjęciowe celem publikacji przez czasopisma 
i magazyny modowe i oczywiście pokazywać 
swoje kolekcje na pokazach mody. Ponadto 
chcę  przekazywać wiedzę dzieciom i 
młodzieży poprzez wystawy, warsztaty, 
pokazy mody współczesnej i historycznej, by 
moi słuchacze wiedzieli dlaczego i co miało 
na to wpływ, iż ubiór ewaluował od epoki 
kamienia łupanego aż do dzisiaj. 

Pragnę zachęcić innych do poznawania, 
do rozwijania swoich zainteresowań. Moim 
zdaniem, kiedy rozwijamy własne pasje,  
wzbogacamy siebie o dodatkowe wartości. 
Nie interesujemy się czyimś, lecz własnym 
życiem, które może być dzięki takim 
pasjom bardzo bogate w emocje, plany i 

marzenia. Nie przebierajmy się za manekiny 
wystawowe, lecz budujmy swój własny 
styl. Postawmy na indywidualność. Życzę 
wszystkim Czytelnikom siły, chęci i wiary w 
spełnianie siebie w każdej dziedzinie życia.   

Dziękuję za rozmowę i życzę spełniania 
kolejnych wyzwań.

Joanna Piwowarczyk

Rozmowa 
z Anną Musialską
projektantką ubioru, absolwentką ASP w Łodzi, mieszkanką 
Ogrodzieńca, właścicielką Pracowni Artystycznej „Anna”. 

Jej stylizacje, kolekcje ubiorów, kostiumy, rekwizyty, elementy scenografii można spotkać 
na różnych imprezach plenerowych, historycznych w całym kraju oraz podczas wystaw 
i pokazów kolekcji. Pani Ania znana jest z pokazów m.in. na Zamku Ogrodzienieckim 
w Podzamczu. Z bogatej kolekcji strojów mogą skorzystać osoby zainteresowane np. 
wypożyczeniem kostiumu na różne okazje. Pani Ania projektuje, szyje i służy radą. 
Ostatnio podczas Dnia Dziecka w Ogrodzieńcu Anna Musialska zaprezentowała 
Atelier - przebieralnię dla dzieci i młodzieży, w której nasi milusińscy mogli przymierzyć 
i sfotografować się w strojach z różnych epok historycznych. Atrakcja cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem.
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Miasto stare, jedyne,
na skrzyżowaniu wzniesień 
w dolinę spadające,
gdzie dawniej łany złote
zbóż, łąk w zapachu lata,
aż po wróżące ciszę 
wielkie połacie lasu.

Tu, gdziekolwiek idziesz,
wypieszczone wspomnienie
drogę zabiega, cieszy, 
świeżością fal nadbiegłych
znany z dzieciństwa obraz:
twych cienistych ogrodów,
twych kamienistych ulic.

Mrużysz oczy i wierzysz,
że w tych fal przypływie
na placu apelowym
klasy rzędami stoją.
Stara szkoła ze sceną,
amatorski teatrzyk
i pierwsze grane role.

W plac wtopiona remiza.
Bywało, że jęk syreny
jak iskra w klasy wpadał.
Co nam towarzyszyło?
Cierpliwość i pewność,
że człowiek jest silniejszy
niż jakikolwiek żywioł.

Od wczesnych godzin rannych
u źródeł wiejskiej studni
krzątanina codzienna.
Między ciasne uliczki
głosy ludzi wzlatują,
turkot nieustanny,
pustych wiader dzwonienie.

Co wspomnieć? Wszystko drogie.
Stary Ratusz i placyk 
pod rozlanym błękitem,
dawne święta majowe,
odpusty z karuzelą,
wciągnięty do rejestru
łaskawy czas i młodość.

Od wieków tchnie powagą
majestatyczny kościół –
z drewnianą sygnaturką –
łączący pokolenia
jak nas w pamiętnym czerwcu
stuletnia fotografia – 
historii miasta laur.

Styczeń 2019r.
Alicja Kmita-Żak

Oda z przeszłości
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W dniach 28 i 29 maja bieżącego roku, w 
Sali widowiskowej Bytomskiego Teatru Tańca 
i Ruchu „ROZBARK” w Bytomiu, odbywał się 
IV Bytomski Przegląd Twórczości Artystycznej 
Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 
W pierwszym dniu przesłuchań prezentowały 
się grupy muzyczne,  drugi dzień należał 
do teatrów i kabaretów. Do tej kategorii 
przeglądu zgłoszona została sekcja literacka 
UTW z Ogrodzieńca pod nazwą Wesoła 

Ferajna. Grupa w składzie: Marianna Guzik, 
Alfreda Radke, Lucja Andrzejewska, Ewa 
Pilarska, Jadwiga Miśta, Elżbieta Wacowska, 
Marian Witczak i Andrzej Kaim, przedstawiła 
„Relacje damsko - męskie w satyrze”.

Prezentowane z humorem wiersze, 
przeplatane kabaretowymi piosenkami, 
rozbawiły bytomską publiczność, która 
nagrodziła grupę gromkimi brawami oraz 
pochlebnymi komentarzami.

WESOŁA FERAJNA
w Bytomiu

Andrzej Kaim
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28 maja br. w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym odbył się koncert z okazji 
Dnia Matki. Na uroczystość przybyła 
Burmistrzyni Anna Pilarczyk-Sprycha i 
Sekretarz Miasta i Gminy Maria Milejska. 
Po przywitaniu popłynęły serdeczne 
życzenia dla zgromadzonych licznie 
mam, babć i tatusiów. Jak wyrazić słowo 
MAMA? Przedszkolaki nie miały z tym 
problemu. Śpiewem, tańcem, scenkami z 
życia codziennego dorosłych oczarowały 
zgromadzonych uczuciowością, sceniczną 
swobodą i szczerością granych przez siebie 
ról. Słowo Mama pobrzmiewało dźwiękiem 
partii skrzypcowych. Dorośli stworzyli 
sentymentalny klimat. Skrzypce i fortepian 
stały się narzędziem wyrażania uczuć, snując 
muzykę graną z wirtuozerią. W partiach 
skrzypcowych młodych i najmłodszych, 
stawiających pierwsze kroki, odczuwało 

się nie tylko skupienie, ale i tchnienie 
wewnętrznej radości. Grali przecież nie tylko 
dla swoich mam i tatusiów, grali, prezentując 
swoje umiejętności obecnym na koncercie. 
Słowo MAMA ma różne barwy. Żyje pełnią 
życia w wierszach lirycznych i w pieśniach, 
których spora część znalazła się programie 
koncertu. Ta część była swoistym hymnem 
miłości do tej, która dała życie. A jeśli ktoś 
poczuł nostalgię za swoją mamą, ta na 
drugim brzegu, to odebrał koncert sercem. 
Do serdecznych uczuć przyczynili się: 
przedszkolaki z grupy Motylki, państwo Kaja 
Kosowska i Krzysztof Woźniczko, uczestnicy 
sekcji skrzypiec, Chór UTW, Zespoły 
Echo i Seniora z sekcją literacką UTW. 
Konferansjerkę prowadził Andrzej Kaim – 
tenor. Dyrektor MGOK Michał Krawczyk 
zwieńczył koncertowe przeżycia gorącymi 
życzeniami i podziękowaniami.

Naszym Mamom
Alicja Kmita-Żak Joanna Piwowarczyk

Tegoroczny Dzień Dziecka miał inną niż 
do tej pory oprawę. Z powodu modernizacji 
Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w 
Ogrodzieńcu organizatorzy przygotowali 
dla najmłodszych wyjątkową ofertę- DZIEŃ 
OTWARTY URZĘDU.

Do wspólnego świętowania dzieci 
z całej Gminy zaprosiła pani Burmistrz 
Anna Pilarczyk-Sprycha. Uczniowie szkół i 
oddziałów przedszkolnych z Ogrodzieńca, 
Giebła, Podzamcza, Ryczowa w ramach 
Otwartego Dnia Urzędu zapoznali się z pracą 
burmistrza, zastępcy burmistrza, skarbnika, 
sekretarza oraz pozostałych urzędników. 
W gabinecie Pani burmistrz każde dziecko 
mogło usiąść za biurkiem i poczuć się przez 
chwilę włodarzem gminy.  

W sali narad Rady Miejskiej dzieci 

uczestniczyły w spotkaniu edukacyjnym oraz 
pogadance na temat zasad bezpieczeństwa 
i przygotowania dzieci do praktycznego 
posługiwania się numerami alarmowymi.

W sali ślubów urządzono historyczne 
atelier pani Anny Musialskiej, gdzie każde 
dziecko mogło przymierzyć kostium i 
pozować w nim do pamiątkowego zdjęcia. 

Na parkingu za urzędem urządzony 
został plac zabaw z dmuchańcami, watą 
cukrową i malowaniem twarzy. Bawiących się 
odwiedził Kot i Sznupek, z którymi dzieciaki 
„przybijały piątki” i pozowały do wspólnych 
fotografii.

Po aktywnie spędzonym czasie na 
wszystkich uczestników Dnia Dziecka czekała 
słodka niespodzianka – naleśniki nadziewane 
serem lub dżemem truskawkowym i napój. 

Dzień Dziecka

Wśród dzikich plemion Etiopii – to temat 
kolejnego spotkania w ramach Dyskusyjnego 
Klubu Książki organizowanego przez 
Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w 
Ogrodzieńcu. We wtorek, 28 maja, do 
ogrodzienieckiej czytelni zawitał Michał 
Szulim, dziennikarz, podróżnik, muzyk, autor 
tekstów, kompozytor, wokalista zespołu 
Plateau, twórca bloga MiejsceZaMiejscem.
pl, autor książek: „Miejsce za miejscem, czyli 
podróże małe i duże” oraz „Podróży małych 
i dużych... ciąg dalszy”. 

Podróże są moja pasją i dzisiaj jestem u 
Państwa w charakterze podróżnika. Jeżdżąc 

z moim zespołem po koncertach, oglądając 
świat zza szyb samochodu stwierdziłem, 
że chcę coś więcej. I tak zaczęła się moja 
przygoda. Każde miejsce musi mieć to 
„coś”, czyli szczególny charakter, przez 
co staje się ciekawe i niepowtarzalne – 
tymi słowami rozpoczął Michał Szulim 
opowiadanie o wyprawie do dalekiej Etiopii.

Podróżnik zabrał uczestników spotkania 
do afrykańskiego kraju, w którym żyją dzikie 
plemiona i trzeba być przygotowanym na 
pokonywanie dużych odległości. Wśród 
atrakcji na uwagę zasługuje Lucy, czyli szkielet 

praczłowieka liczący 3 miliony lat, który 
można obejrzeć w muzeum narodowym oraz 
liczne zabytki wpisane na listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Całość opowieści 
dopełniały liczne fotografie oraz ciekawostki 
i zabawne sytuacje, które towarzyszyły 
podróżom.

Druga część spotkania upłynęła na 
zadawaniu pytań podróżnikowi oraz 
dyskusji przy słodkim poczęstunku. Michał 
Szulim zaprezentował także swoje książki, 
a zainteresowane osoby mogły nabyć je 
po promocyjnej cenie wraz z autografem 
autora. Spotkanie zakończyła Anna Lipka, 
dyrektor MGBP w Ogrodzieńcu, która 
podziękowała Michałowi Szulimowi za 
poświęcony czas i ciekawe spotkanie 
autorskie oraz podziękowała Magdalenie 
Sitek - Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec i wszystkim uczestnikom za 
udział w spotkaniu.

Spotkanie 
z Michałem Szulimem

Joanna Piwowarczyk
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MGOK 
OGRODZIENIEC

W hali sportowej OSiR Kędzierzyn Koźle przez trzy dni Seniorki, Juniorki i Kadetki 
występowały obok wielu formacji z całej Polski. Poziom był bardzo wysoki, a uwadze 
sędziów nie uszedł żaden szczegół. Ale nasze mażoretki sprostały temu trudnemu wyzwaniu 
i pokazały się z jak najlepszej strony. Ich układy i prezentacja spodobały się i publiczności, 
i jurorom, którzy przyznawali wysokie oceny za występy. W sumie dziewczyny wywalczyły 6 
medali i tytuły mistrza i wicemistrza Polski w różnych kategoriach:

Mistrz Polski - trio baton seniorki - Oliwia Miśta, Klaudia Jeziak, Aleksandra Brzozowska
I wicemistrz Polski- solo baton seniorki starsze - Aleksandra Brzozowska 
I wicemistrz Polski -2 x baton duo/trio seniorki – Aleksandra Brzozowska, Klaudia Jeziak
I wicemistrz Polski – mix Seniorki Fantazja
II wicemistrz Polski – mix mini formacje - Juniorki Fantazja
II wicemistrz Polski – mix mini formacje – Seniorki Fantazja
 
Nie zabrakło wsparcia dla dziewcząt ze strony kibicujących im przedstawicieli władz 

Gminy Ogrodzieniec oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i rodziców.
W sobotę do grupy dopingującej naszym reprezentantkom dołączyły: Burmistrz Miasta i 

Gminy Ogrodzieniec Anna Pilarczyk-Sprycha oraz Sekretarz Miasta i Gminy Maria Milejska, a 
w niedzielę dyrektor MGOK Michał Krawczyk. 

Dziewczyny kochają to co robią, a podczas występów dostarczają niesamowitych wrażeń, 
za co jesteśmy im ogromnie wdzięczni.  Gratulujemy im ducha walki i zaangażowania,  
życzymy wielu sukcesów w przyszłości.

XXI Mistrzostwa 
Zespołów Mażoretkowych

17-19 maja br. to trzy dni zmagań naszych wspaniałych dziewczyn 
z Zespołu Mażoretek „Fantazja” podczas corocznych Mistrzostw 
Polski Zespołów Mażoretkowych, które zakończyły się sukcesem. 

Szanowni Państwo,
z wielką przyjemnością mogę stwierdzić, że dni, 

które upłynęły od wydania ostatniego numeru Gazety 
Ogrodzienieckiej były dla naszego Ośrodka Kultury 
niezwykle udane. W dniach 17-19 maja w Kędzierzynie-
Koźlu odbyły się Mistrzostwa Polski Mażoretek, z których 
nasz Zespół przywiózł 1 złoty, 3 srebrne oraz 2 brązowe 
medale. Z tego miejsca serdecznie im gratuluję! 

Za nami także Dzień Matki, który uczciliśmy 
koncertem, w którym wzięła udział nasza sekcja skrzypiec, 
sekcja literacka i wokalna Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
oraz chóry działające przy MGOK. Wartym podkreślenia 
jest włączenie się do koncertu dzieci z Przedszkola 

Publicznego w Ogrodzieńcu, które przygotowały wspaniały występ. Skoro już o dzieciach 
mowa, warto wspomnieć o Dniu Dziecka, w ramach którego dzieci ze wszystkich szkół w 
naszej gminie mogły dzięki życzliwości władz Ogrodzieńca wcielić się w rolę Burmistrza, 
poznać Urząd Gminy i zasady jego funkcjonowania. Dzieci mogły również przebrać się w 
różne postacie z innych epok dzięki przygotowanej Przebieralni Strojów „Atelier”. Maskotka 
Śląskiej Policji pies Sznupek zachęcała do wysłuchania mini wykładów nt. bezpieczeństwa, nie 
zabrakło oczywiście dmuchańców, waty cukrowej i malowania twarzy. Wraz z władzami gminy 
oraz Wyższej Szkoły Biznesu z Dąbrowy Górniczej uroczyście zakończyliśmy Rok Akademicki w 
ramach Uniwersytetu Dziecięcego oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na koniec chciałbym 
przekazać bardzo dobre wiadomości dotyczące naszych projektów. Złożony przez nas projekt 
w ramach programu EtnoPolska 2019 uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum 
Kultury w wysokości 108 000 zł. Jest to jedna z najwyższych kwot przyznanych w ramach 
tego programu. Pozwoli ona nam na zakup strojów dla wszystkich zespołów działających 
przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu. Kolejne nasze projekty czekają na 
ocenę bądź są w trakcie przygotowywania. Gorąco zachęcam również do głosowania na 
nasz projekt złożony w ramach programu „Decydujesz, pomagamy” sieci sklepów TESCO, w 
ramach którego chcielibyśmy zadaszyć scenę znajdującą się przy budynku MGOK. Głosować 
można w sklepach w Zawierciu oraz w Porębie. 

Z nadzieją na dalsze sukcesy pozdrawiam
Michał Krawczyk

p.o. Dyrektora MGOK w Ogrodzieńcu

Od kilku już lat KGW Hucisko z Gminy Włodowice, organizuje Festiwal Piosenki 
Patriotycznej, na który zaprasza okoliczne koła gospodyń oraz zespoły śpiewacze z 
sąsiednich gmin. W tym roku odbyła się siódma edycja tego festiwalu, na który przyjechało 
osiemnaście zespołów a wśród nich zespół ECHO z Ogrodzieńca. W repertuarze większości 
wykonawców znalazły się głównie piosenki o tematyce partyzanckiej i wojskowej, natomiast 
zespół z Ogrodzieńca zaprezentował piosenkę z repertuaru Zdzisławy Sośnickiej, pt. „Dom, 
który mam”. W ubiegłych latach zespół zdobywał już nagrody  w tym konkursie, łącznie z 
1 miejscem. Tegoroczny występ ECHA publiczność również przyjęła z dużym aplauzem, a 
obecne Jury przyznało wyróżnienie. Po części konkursowej, wszyscy wykonawcy i zaproszeni 
goście ruszyli do wspólnej zabawy przy akompaniamencie Kapeli Jurajskiej.

Echo na Festiwalu 
Piosenki Patriotycznej

Andrzej Kaim
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Dziewczęta Weronika Sitek (klasa VI 
a) i Nina Kałużny (klasa V c) ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu, na 
etapie wojewódzkim  Konkursu Wiedzy 
Ekologicznej organizowanego przez Zespół 
Parków Krajobrazowych Województwa 
Śląskiego w Będzinie,  zajęły II miejsce. 
Poziom wysoki, konkurencja duża, ale dla 
Wery i Niny  nie stanowiło to przeszkody do 
sukcesu.

11 czerwca 2019r. odbyła się XV 
Spartakiada Leśna organizowana przez 
Nadleśnictwo Siewierz. Z naszej gminy 
brały w niej udział trzy uczniowskie drużyny. 
Wszyscy wykazali się bogatą wiedzą 
z zakresu biologii i ekologii, a przede 
wszystkim świetnie rozpoznawali w terenie 
gatunki drzew, krzewów,  roślin runa leśnego 
oraz zwierząt występujących w naszych 
lasach. Wszystkie trzy grupy znalazły się na 
podium. I tak:

- w kategorii klas IV – VI miejsce I zdobyły 
Nina Kałużny, Weronika Sitek i Emila 
Waszkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Ogrodzieńcu .

- w kategorii klas VII – Gimnazjum 
miejsce I zdobyły: Julia Wyra, Julia Kaziród, 
Natalia Marzecka ze Szkoły w Podzamczu, 
a miejsce III – Karolina Grzegorzek, 

Tymoteusz Czelakowski, Mateusz Surowiec 
z Ogrodzieńca.

Jeśli do tych sukcesów dołożymy laureata 
Wojewódzkiego Konkursu z Biologii, którym 
został Tymoteusz Czelakowski z kl. VIII w 
Ogrodzieńcu, to jest się czym pochwalić. 
Wiemy jednak, że każdy sukces, to 
uwieńczenie wcale niełatwej i długotrwałej 
pracy. Zachęcania, mobilizowania, 
wymagania, ale jak widać warto było. 
Jesteśmy bardzo dumni z uczniów, a 
rodzicom i pani Małgorzacie Janoskiej, 
pod której kierunkiem pracowali uczniowie, 
serdecznie gratulujemy. Odnieśli wspólny 
sukces: uczniowie, rodzice, nauczyciel 
biologii, szkoła i gmina.

Czerwiec  miesiącem kolejnych 
sukcesów biologicznych

Joanna Piwowarczyk Joanna Piwowarczyk

W piątkowe popołudnie, 7 czerwca br. 
w Szkole Podstawowej w Podzamczu odbył 
się poetycko-muzyczny spektakl, który 
zgromadził liczną publiczność. Na szkolnym 
korytarzu, który zamienił się w scenę i 
widownię, uczniowie słowami pięknych 
piosenek, wierszy, wspomnień i listów z 
Powstania Warszawskiego opowiedzieli  
historię niepodległej Polski.

Dodatkowo w klimat wydarzeń sprzed 
lat zebranych wprowadziła scenografia i 
rekwizyty – słup ogłoszeniowy z oryginalnie 
brzmiącymi hasłami na plakatach, hełmy, 
mundury, wojskowa skrzynia ...

Pomysł i realizacja całego przedsięwzięcia 
należy do Ewy Łapy, nauczycielki języka 
polskiego, która każdego roku przygotowuje 
szkolne przedstawienia. 

Spektakl teatralny „Wojenko, wojenko” 
powstał poprzez połączenie napisanego 
przeze mnie scenariusza z popularnymi 
piosenkami patriotycznymi, które ludzie 
śpiewali w chwilach smutku i radości przez 
niemal sto lat walki o naszą niepodległość. 
Pomysł stworzenia takiego występu „chodził 
mi po głowie” od dawna, chciałam w 
ten niekonwencjonalny sposób połączyć 
pokolenia i pokazać moim uczniom jak 
ważną i ponadczasową wartością  jest 
patriotyzm. Uczę ich na lekcjach języka 
polskiego, że bycie Polakiem to wyróżnienie, 
chluba i powód do dumy. Historia naszego 
kraju to nieustanna walka o wolność i 
godność. Uczę ich też miłości do „małej 
ojczyzny”, podkreślam przy każdej okazji w 
jak pięknym i ważnym historycznie miejscu 
mieszkają. Myślę, że po tylu opowieściach, 
prezentacjach, konkursach i wycieczkach 
czują się obywatelami swojej małej ojczyzny. 
Jakiś czas temu pokazaliśmy spektakl 
„Legendy zamkowe”, ostatnio patriotyczne 
widowisko „Wojenko, wojenko”… 
Uczniowie uczestniczący w zajęciach koła 
teatralnego od stycznia przygotowywali się 
do występu, uczyli się tekstów scenariusza 
i piosenek, które bardzo im się spodobały. 
Z czasem śpiewali je wszędzie przy 

nadarzającej się okazji, na wycieczkach, 
wspólnych spotkaniach. Nieraz wywoływało 
to zdumienie wśród starszych osób…pytali: 
„skąd znacie tyle pięknych piosenek?” A 
zatem cel osiągnięty!  

Chciałam, by dzieci zrozumiały jak ważna 
jest przeszłość w świadomości młodego 
człowieka, ile poświecenia, cierpienia, 
wyrzeczeń poniosło pokolenie wojenne, 
byśmy dziś byli wolni i szczęśliwi. Ten spektakl 
to lekcja historii i patriotyzmu. Jestem 
naprawdę szczęśliwa, że moi uczniowie 
tak mądrze i rozsądnie przygotowali się do 
występu, że pokazali swą postawą, jak cenną 
wartością jest umiłowanie tego, co polskie. 
Widziałam ich zaangażowanie, mobilizację, 
skupienie, to że recytowali Baczyńskiego, 
Broniewskiego, Oppmana, Szymborską tak 
pięknie, że łzy same cisnęły się do oczu. 
Śpiewali „Warszawskie dzieci”, „Czerwone 
maki na Monte Cassino”, „Rozkwitały 
pąki białych róż” i wiele, wiele innych 
ślicznych polskich piosenek. Widziałam, 
że byli przejęci, rozumieli o czym śpiewają, 
jak ważnych wydarzeń dotyczą słowa 
scenariusza i piosenek. To mali patrioci z 
Podzamcza, moja duma i moja radość! Było 
nam bardzo miło, gdy rodzice, dziadkowie 
dziękowali za to, że daliśmy im chwilę 
wzruszenia, zadumy, trochę wspomnień… 
Dziękuję Wam za wspólną pracę nad tym 
pięknym widowiskiem, za patriotyczna 
postawę! Rodzicom pragnę podziękować 
za zaangażowanie, pomoc, przygotowanie 
strojów, życzliwość, no i….za liczne przybycie 
w tym dniu do szkoły – mówi Ewa Łapa.

W podziękowaniach za spektakl 
młodych artystów obdarował słodyczami 
Zbigniew Fabiańczyk, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej, który w imieniu władz 
samorządowych pogratulował uczniom 
i nauczycielom pięknie wykonanego 
przedstawienia oraz  życzył radosnych i 
pogodnych wakacji. 

Na koniec organizatorzy wydarzenia 
zaprosili zainteresowane osoby do 
wspólnego śpiewania.

Szkolny spektakl

2 czerwca 2019 roku 
był dniem szczególnym 
dla Szkoły Podstawowej 
w Gieble. Po raz kolejny 
obchodziliśmy „ŚWIĘTO 
SZKOŁY”, które tradycyjnie 
przyciągnęło na szkolne bo-
isko rzesze uczniów, rodzi-
ców, babć i dziadków oraz 
wielu mieszkańców okolicz-
nych miejscowości. Dyrek-
tor szkoły – Ewa Rudnicka 
powitała zgromadzonych 
gości i serdecznie podzięko-
wała rodzicom za pomoc w 
przygotowaniu uroczystości. 
Następnie głos zabrała Pani 
Magdalena Sitek - zastępca 
burmistrza oraz wiceprze-
wodniczący Rady Miasta 
Pan Zbigniew Fabiańczyk. 
Przedstawiciele władz samo-
rządowych wręczyli pani dy-
rektor kwiaty oraz słodkości 
dla uczniów.  Zebranych - w 
imieniu uczniów - powitali 
Ania Mogiła i Michał Jędru-

szek, którzy w żartobliwej 
formie poprowadzili całą 
uroczystość.

Dzieci z oddziałów 
przedszkolnych oraz ucznio-
wie z klas I-VII przygotowali 
występy artystyczne. Można 
było wysłuchać pięknych 
piosenek, obejrzeć pokazy 
taneczne, spektakl teatral-
ny i pokazy gimnastyczne. 
Przedstawicielki Rady Rodzi-
ców – pani Aneta Gałecka i 
pani Dorota Popczyk przy-

gotowały i przeprowadziły 
zawody sportowe.

Wszyscy mieli możliwość 
posmakować wybornych 
wypieków, grillowanych 
kiełbasek lub prażonek. Naj-
młodsi uczestnicy imprezy 
bawili się na specjalnie zor-
ganizowanym w tym dniu 
dmuchanym placu zabaw.

Szkoła Podstawowa 
w Gieble

Święto Szkoły  Podstawowej 
w Gieble

PODZIĘKOWANIE

Za pomoc w przygotowaniu 
Święta Szkoły Dyrekcja Szkoły 
Podstawowej w Gieble oraz kadra 
pedagogiczna składają serdeczne 
podziękowania, rodzicom uczniów  
i przedszkolaków oraz sponsorom.

Sponsorami imprezy byli:

Rodzice Uczniów, 
Spółka „Zamek”, 
Pani Kamila Kondas, 
Pan Jerzy Janoska, 
Pan Włodzimierz Seweryn, 
Państwo Grażyna i Marian Kowalczykowie, 
Państwo Izolda i Wojciech Pietrzykowscy, 
Pływalnia w Łazach, Urząd MiG Ogrodzieniec, 
Pan Krzysztof Okołowski, 
Państwo Wiesława i Antoni Gałeccy, 
Salon Fryzjerski „Pasja” Kamil Szczygieł w Łazach
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Od roku 2000 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Ogrodzieńcu organizowany jest gminny konkurs 
piosenki anglojęzycznej „Everybody Sings a Song”, co w dowolnym tłumaczeniu znaczy „Śpiewać każdy może”. 

A oto wyniki tegorocznej XX edycji:
Klasy 1 - 4:
Wyróżnienie I-go stopnia: Michał Ptaś SP Ogrodzieniec, Wiktoria Gębka, Maja Paciej SP Giebło
Wyróżnienie II-go stopnia: Magdalena Podsiadło, Patryk Gądek SP Ogrodzieniec
Wyróżnienie III-go stopnia: Szymon Ćwikła, Gabriel Markiewicz SP Ogrodzieniec
Klasy 5 – 8:
Wyróżnienie I-go stopnia: Aleksandra Lipa, Maja Brzezińska SP Ryczów, Marcelina Zielińska SP Giebło
Wyróżnienie II-go stopnia: Łucja Janiczek SP Ryczów, Natalia Białkowska SP Giebło
Wyróżnienie III-go stopnia oraz nagroda publiczności: Aleksandra Kania SP Ogrodzieniec
Gratulacje!

Organizator konkursu
 Jadwiga Nawara, nauczycielka języka angielskiego

Trener Jarosław Janik

Joanna Piwowarczyk Drużyna piłkarska chłopców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ogrodzieńcu wzięła udział w Mistrzostwach Powiatu 
Zawierciańskiego w piłce nożnej, które odbyły się na obiektach OSIR-u w Zawierciu.W meczu decydującym o wejściu do 
finału ZSP przegrał z Zespołem Szkół Łazy 1:2. Jedynego gola strzelił Szymon Peda. Szkołę reprezentowali: Jakub Okołowski, 
Piotr Kowalczyk, Kacper Gałecki, Jakub Słowikowski Norbert Słowikowski, Szymon Peda, Jakub Pluta, Maciej Słowik, Dawid 
Wróbel, Krystian Konieczny.

W dniu 6.06.2019 na boisku szkolnym w Gieble odbył się IV Turniej Szkół Podstawowych z naszej gminy o Puchar Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Gieble. Zwycięzcą  Turnieju została drużyna Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu, która pokonała 
gospodarzy SP Giebło 2:1, SP Elementarz 3:0 i zremisowała z SP Ryczów 2:2. Gole dla Ogrodzieńca zdobyli: Jakub Pluta, 
Patryk Piątek, Maciej Słowik, Szymon Peda. Grali także: Michał Uglorz, Norbert Słowikowski, Bartosz Morawski.Szkoła została 
nagrodzona pamiątkowym pucharem i dyplomem.

Sport szkolnyKOMERS

Pamiątkowe zdjęcie uczniów klas gimnazjalnych i ósmych 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu   podczas 
komersu w dniu 14 czerwca br. Dla tych młodych ludzi 
pewien etap w życiu został zamknięty, a teraz przed nimi 
nowe wyzwania. 

Absolwentom życzymy wspaniałych, spokojnych, 
zasłużonych wakacji oraz wielu sukcesów w nowych szkołach.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana 
Żeromskiego gościła troje nauczycieli 
z Włoch. Isabella, nauczycielka języka 
angielskiego, Bartolomeo, nauczyciel 
historii i Carmela, nauczycielka matematyki 
ze szkoły I. C. Vanvitelli w miejscowości 
Caserta, niedaleko Neapolu, spędzili w 
Polsce trzy dni od 2 – 4 czerwca 2019 r.

W niedzielę zwiedzili Kraków i Zamek 
Ogrodzieniec. W poniedziałek odwiedzili 
szkołę. Uczestniczyli w Festiwalu Nauk 
Ścisłych zorganizowanym przez uczniów klas 
gimnazjalnych. Obserwowali także lekcje 
matematyki, języka polskiego oraz języka 
angielskiego. Po południu udali się do 
Muzeum w Oświęcimiu. We wtorek ponownie 
uczestniczyli w lekcjach języka angielskiego 
i matematyki. Goście przygotowali dla 

naszych uczniów prezentacje o włoskiej 
szkole i mieście Caserta, rozmawiali z 
uczniami w języku angielskim. 

Na spotkaniu z panią wiceburmistrz 
Magdaleną Sitek, dyrektorem szkoły, panią 
Katarzyną Romańską-Bujak i nauczycielami 
języka angielskiego, paniami Jadwigą 
Nawarą, Iwoną Znamirowską, Izabelą 
Pocztowską i Magdaleną Milewską 
rozmawiali o systemach edukacji w Polsce 
i Włoszech oraz o sposobach zapobiegania 
przemocy w szkołach. Projekt Erasmus+ 
KA1 polega na zdobywaniu doświadczenia 
poprzez obserwację, wymianę dobrych 
praktyk pedagogicznych i zaplanowaniu 
dalszej współpracy między szkołami.  
Będziemy  kontynuowali ten projekt w 
następnym roku szkolnym.

Pierwszy szkolny 
projekt Erasmus+ KA1

Jadwiga Nawara

Jubileuszowa edycja konkursu
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UTW
Uniwersytet Trzeciego WiekuUDO

News
Uniwersytet Dziecięcy Ogrodzieniec

Zakończenie V roku UDO
W sobotę, 8 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie V roku Uniwersytetu 

Dziecięcego, działającego przy MGOK w Ogrodzieńcu. W uroczystości uczestniczyli 
młodzi studenci wraz z rodzicami oraz Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
Anna Pilarczyk-Sprycha, Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Janoska, Radni 
Rady Miejskiej: Ilona Guzik, Bożena Bednarz, Stanisław Smętek, Dyrektor MGBP w 
Ogrodzieńcu Anna Lipka, Dyrektor MGOK Michał Krawczyk oraz przedstawiciele 
Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, która obejmuje patronatem dydaktycznym 
UDO. 

V Rok Akademicki Uniwersytetu Dziecięcego zakończyliśmy wykładem z dziedziny 
fizyki pt: „Iluzje optyczne, czyli jak nas oszukuje mózg”, który poprowadził prof. dr 
hab. inż. Andrzej Katunin z Politechniki Śląskiej.

Studenci za wytrwałość i młodzieńcze zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy 
uhonorowani zostali dyplomami oraz słodkimi nagrodami. Dziękujemy młodym 
studentom za aktywny udział w zajęciach i życzymy im pogodnego, radosnego 
wypoczynku przed kolejnym startem w świat nauki.

Joanna Piwowarczyk Marta Bejgier

Zakończenie roku akademickiego UTW
W czwartek 13 czerwca br. w Sali Narad Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu w 

Ogrodzieńcu odbyło się uroczyste zakończenie VII już roku akademickiego 
2018/2019 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu. Tegoroczną galę 
studenckim hymnem „Gaudeamus Igitur” rozpoczęła sekcja wokalna działająca 
w ramach UTW. Świadkami tego wyjątkowego wydarzenia byli zaproszeni goście: 
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anna Pilarczyk – Sprycha, Sekretarz Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec i zarazem Radna Powiatu Zawierciańskiego Maria Milejska, 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Małgorzata Janoska wraz z Radnymi: 
Elżbietą Stanek, Bożeną Bednarz, Iloną Guzik i Stanisławem Smętkiem, Prodziekan 
Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej Dominik Penar, Dyrektor Miejsko Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu Anna Lipka, gospodarz spotkań Dyrektor 
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu Michał Krawczyk, Starosta 
UTW Maria Lipka – Stępniewska wraz z członkami Rady UTW, prowadzący sekcje 
tematyczne oraz przedstawiciele Rady Naukowo – Programowej UTW. 

W Ogrodzieńcu zawsze jest gorąco, ale dziś wyjątkowo i to nie za sprawą upałów, 
ale Waszych gorących serc. Dziękuję za wasze zaangażowanie i liczę na owocną 
dalszą współpracę i Wasz udział w kolejnych przedsięwzięciach Akademii WSB. 
Życzę Wam spokojnych wakacji i do zobaczenia już w październiku - tymi słowami 
zwrócił się do słuchaczy Dominik Penar. 

Studenci otrzymali dyplomy wraz z podziękowaniami za rok zaangażowania 
i udziału w zajęciach oraz wykładach. Jak co roku przyznane zostały nagrody 
specjalne: za prowadzenie i przygotowanie zajęć UTW, za osobiste zaangażowanie 
i pomoc w organizowaniu działań UTW oraz wyróżnienia dla sekcji literackiej, 
fotograficznej i sekcji wokalnej. Uroczystą galę poprowadziła Beata Stypa – Rus 
koordynator działań UTW . Po części oficjalnej odbył się koncert w wykonaniu 
saksofonisty Salomona Kunle Omegbemi. Saksofonowe interpretacje słynnych 
utworów przygotowane przez artystę bardzo przypadły do gustu obecnym na sali 
słuchaczom oraz gościom, którzy nagradzali każdy występ gromkimi brawami. Na 
zakończenie odbył się krótki występ sekcji wokalnej UTW, która działa dopiero od 
początku tego roku akademickiego, a już ma na swoim koncie występy podczas 
gminnym koncertów i uroczystości. Kierownikiem sekcji jest Henryka Sołtysik 
– Laskowska, a opiekunem muzycznym Andrzej Kaim. Nieobecna na gali była 
Marianna Guzik prowadząca sekcję literacką, dla której również była przygotowana 
nagroda książkowa. Sekcja prężnie działa od roku 2013, a swoimi występami 
uświetnia uroczystości uniwersyteckie i imprezy okolicznościowe organizowane 
przez MGOK. Sekcja aktywnie współpracuje z Zespołem „Echo” oraz ma na swoim 
koncie udane występy podczas Bytomskich Przeglądów Teatralnych. W tym roku do 
sekcji literackiej dołączył poeta amator Marian Witczak, mieszkaniec Ogrodzieńca, 
którego wiersze prezentujemy na łamach GO.


