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pn. ,,Ogrodzieniec ser-
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cji Lokalnych na realiza-
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Wypoczynkowym Krępa.
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RADA MIEJSKA

DZIEŃ

TERYTORIALNEGO
SAMORZĄDU

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim Samorządowcom oraz 
Pracownikom Samorządowym Gminy Ogrodzieniec składamy serdeczne 
gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasowe osiągniecia w działalności 

na rzecz naszej Gminy i jej mieszkańców.
Dzięki swojemu zaangażowaniu i codziennej ciężkiej pracy przyczyniają się 

Państwo do pozytywnych zmian i poprawy warunków życia
lokalnej społeczności.

Do podziękowań dołączamy najserdeczniejsze życzenia wszystkiego 
najlepszego, dużo zdrowia, wytrwałości i sukcesów w podejmowanych 

działaniach, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Z WYRAZAMI SZACUNKU I UZNANIA
W imieniu Radnych 
Przewodnicząca Rady

Miejskiej w Ogrodzieńcu

Małgorzata Janoska

Burmistrz
Miasta i Gminy
Ogrodzieniec

Anna Pilarczyk

Ustawa o samorządzie gminnym uchwalona w 
dniu 8 marca 1990 roku była aktem prawnym, 
który regulował funkcjonujący współcześnie 
model gminy i dał lokalnym społecznościom 
prawo do decydowania o sprawach publicz-
nych. Na mocy ustawy gmina stanowi podsta-
wową jednostkę samorządu terytorialnego. Za-
spokaja ona potrzeby wspólnoty samorządowej 
poprzez wykonywanie wszystkich zadań samo-
rządu terytorialnego niezastrzeżonych na rzecz 
innych jednostek samorządu terytorialnego. 
Prócz zadań własnych gmina wykonuje zlecone 
zadania państwowe oraz zadania przekazane jej 
na mocy odrębnych porozumień. Działalność 
gminy podlega nadzorowi z punktu widzenia 
legalności. Gmina jest podmiotem zdecentrali-
zowanym i samorządnym, któremu została przy-
znana osobowość prawna. Jej samodzielność 
podlega ochronie sądowej. 
Pierwsza po wyborach sesja Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu, która zapoczątkowała nową erę 
w historii ogrodzienieckiego samorządu odby-
ła się 7 czerwca 1990 roku. Do tej pory mieli-
śmy siedem kadencji trwających po cztery lata. 
Obecnie mamy ósmą kadencję (pięcioletnią), 
która rozpoczęła się w roku 2018.

Joanna Piwowarczyk

W tym roku przypada 
31. rocznica 

powstania samorządu 
terytorialnego w Polsce. 

31 lat samorządu gminnego
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OKIEM BURMISTRZA
Anna Pilarczyk

Szanowni Mieszkańcy

To było dla nas bardzo ważne i się 
udało! Na terenie Gminy Ogrodzie-
niec uruchomiony został Punkt Szcze-
pień Powszechnych, który zlokalizo-
wany jest w budynku hali sportowej 
przy ul. Elizy Orzeszkowej 13. Obiekt 
został dostosowany do nowej funk-
cji. Pacjenci o terminie szczepienia 
są informowani poprzez SMS. 90 % 
pacjentów, którzy korzystają z punktu 
to osoby, które zarejestrowały się za 
pomocą infolinii Narodowego Pro-
gramu Szczepień.  Pozostałe 10% ter-
minów jest widocznych dla punktów 
szczepień, czyli skorzystają z nich nasi 
mieszkańcy ale nie tylko. Nasza gmi-
na jest atrakcyjnym punktem na tury-
stycznej mapie Polski. Dlatego liczy-
my, że z punktu szczepień skorzystają 
też goście odwiedzający naszą gminę. 

Epidemia zdominowała wiele ob-
szarów naszego życia. Jednak Urząd, 
jak i podległe mu jednostki, muszą 
koncentrować się również na innych 
kluczowych sprawach istotnych dla 
mieszkańców. Intensywnie pracuje-
my nad pozyskaniem kolejnych pie-
niędzy z zewnętrznych źródeł. Dzięki 
blisko milionowemu dofinansowaniu 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych zostanie zrealizowana długo 
oczekiwana inwestycja na Krępie, o 
czym szczegółowo poinformujemy na 
kolejnych stronach gazety. Pozyskali-
śmy dofinansowanie na zakup i mon-
taż ogniw fotowoltaicznych m.in. na 
dachach Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w  Ogrodzieńcu czy Szkoły w 

Cementowni. Otrzymaliśmy środki na 
przebudowę ul. Słowackiego w Ogro-
dzieńcu. Ponadto nieustannie  pozy-
skujemy środki na zajęcia sportowe 
dla najmłodszych mieszkańców.  Wie-
le inwestycji jest już w trakcie realiza-
cji, co można zobaczyć przejeżdżając 
przez naszą Gminę. 

Organizowanie i prowadzenie dzia-
łalności kulturalnej jest bardzo 
ważnym zadaniem samorządu. W 
ostatnich miesiącach na działania kultu-
ralne otrzymaliśmy z kilku źródeł blisko  
200 tys. zł. Ryczowianki i Wrzos zo-
stały uhonorowane nagrodami mini-
stra, a pozyskane w ten sposób pie-
niądze będą mogły być wykorzystane 
na wybrany przez nich cel. Trwa re-
mont domu kultury. Inwestycja rów-
nież finansowana jest dzięki środkom 
zewnętrznym, m.in. z Ministerstwa 
Kultury. To blisko 1,7 mln zł.  

Z dużą radością przyjmujemy zno-
szenie kolejnych obostrzeń. Nasze 
zespoły i orkiestry wróciły do prób. 
Sukcesem zakończył się udział człon-
kiń Zespołu Mażoretek ,,Fantazja” w 
eliminacjach do Mistrzostw Polski w 
Opolu. Nie było łatwo trenować w 
pandemii, ale dziewczyny pokazały, że 
upór i determinacja to gwarancja suk-
cesu. Wystartował Uniwersytet Ma-
łego Przedsiębiorcy – o szczegółach 
projektu przeczytają Państwo w naszej 
gazecie. 

W trosce o najstarszych mieszkań-
ców Gminy uruchomiliśmy kolejny 
Dom Seniora - tym razem w Mokrusie. 
Jednocześnie trwa nabór do Klubu 
Seniora mieszczącego się w budynku 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i 
Sportu w Ogrodzieńcu. Kluby i domy 
seniora pełnią ważną rolę, bowiem 
aktywizują naszych dojrzałych miesz-
kańców, mobilizując do aktywności  i 
wyjścia z domu. Seniorzy mają okazję 
do spotkań, rozmów czy rozwijania 
swoich zainteresowań. Taka aktyw-
ność pozytywnie wpływa na spraw-
ność fizyczną i samopoczucie.  

Rosnące koszty odbioru odpadów to 
problem, z którym borykają się chyba 
wszystkie gminy w Polsce. Na rosną-
ce ceny wpływ ma m.in. drastyczny 
wzrost opłaty środowiskowej – z 74 zł 
za tonę w 2017 roku do 270 zł w 2020! 
To ponad 3,6 razy więcej niż wcze-
śniej. Do tego dochodzą rosnące ceny 

paliwa, energii elektrycznej i kosz-
tów zatrudniania pracowników (m.in. 
wzrost płacy minimalnej). Niestety 
stale też rośnie ilość produkowanych 
przez mieszkańców odpadów. Wpływ 
na to ma coraz większa ilość towarów 
zamawianych przez Internet. Produkt 
trafia do naszych rąk, a opakowanie:  
karton, folia, wypełniacze czy papier 
- do kosza. Dane Głównego Urzę-
du Statystycznego pokazują, że na 
przestrzeni 15 lat ilość produkowa-
nych w Polsce śmieci wzrosła o około 
40% i  liczba ta niestety stale rośnie. 
Wprowadzając zmiany w gminnej go-
spodarce odpadami, m.in. poprzez 
doposażenie gminnej spółki w dwie 
śmieciarki, chcemy sami zarządzać 
tym obszarem. Gdy będziemy mieć 
realny wpływ na system, będziemy 
w stanie chronić mieszkańców przed 
drastycznymi podwyżkami. 

Bardzo ważną kwestią jest ciągłe 
podnoszenie świadomości ekologicz-
nej. Ogrodzieniec segreguje i basta! 
- to hasło, którym gmina chce promo-
wać nie tylko ochronę środowiska ale 
także ostatnie zmiany. Basta – to stop, 
koniec – czyli koniec z niegospodar-
nością, stop zaśmiecaniu środowiska 
– lasów, poboczy drogowych. Ale gdy 
dodamy do wyrazu literę „z” mamy 
basztę, która doskonale kojarzy się 
z symbolem naszej gminy czyli zam-
kiem. Taka gra słowem  i literami ma 
sprawić, że hasło reklamowe łatwiej 
będzie zapadać w pamięć. 

Samorząd terytorialny w Polsce 
skończył właśnie 31 lat. Reforma ad-
ministracji publicznej uznawana jest za 
jedną z najważniejszych i najbardziej 
udanych reform w III Rzeczpospolitej. 
Polski samorząd po latach okazał się 
sukcesem polskiego społeczeństwa. 
Piękna historia naszej gminnej wspól-
noty nie byłaby możliwa bez współ-
pracy zarówno samorządowców jak i 
mieszkańców i za to serdecznie dzię-
kuję. 

Zachęcam do przekazywania swoich 
sugestii i propozycji tematów, o któ-
rych chcieliby Państwo przeczytać na 
łamach ,,Gazety Ogrodzienieckiej”, 
pisząc na adres e-mail: gazetaogro-
dzieniecka@interia.pl Chciałabym, 
aby stali się Państwo współautorami 
gazety, odpowiadającej zainteresowa-
niom i potrzebom całej lokalnej spo-
łeczności.



4 5gazetagazeta gazetagazeta
OGRODZIENIECKA OGRODZIENIECKA

1,5m

Być radną to służyć mieszkańcom

Maria Milejska
radna Powiatu Zawierciańskiego  
okręg nr 3 - Ogrodzieniec, Pilica

członkini Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej  
oraz Budżetu i Infrastruktury Technicznej

sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

tel. 885 039 012

Z Marią Milejską, radną Rady Powiatu Zawierciańskiego, 
sekretarzem Miasta i Gminy Ogrodzieniec  

rozmawia Joanna Piwowarczyk

Czym jest dla Pani bycie radną? Co jest naj-
ważniejsze w pełnieniu tej służby?

Pełnienie funkcji radnej to zarówno zaszczyt 
reprezentowania swoich wyborców, ale przede 
wszystkim ogromny obowiązek i szereg zadań 
do wypełnienia. Najważniejsze w sprawowa-
niu tej roli jest niesienie pomocy mieszkań-
com w rozwiązywaniu ich problemów. Staram 
się utrzymywać stały kontakt z ludźmi, poma-
gać zarówno w drobnych codziennych spra-
wach, jak i wsłuchiwać się w oczekiwania i pro-
blemy, z którymi się borykają. Zawsze staram 
się im pomóc, najlepiej jak tylko umiem. Bycie 
radnym to też  społecznikowska pasja, którą 
realizuję nie jako obowiązek, ale traktuję jako 
swój wkład w rozwój naszego miasta i regio-
nu. Radny winien być lokalnym patriotą, mieć 
świadomość miejsca, w którym żyje, jego tra-
dycji i historii, kultury i zwyczajów mieszkają-
cych tu ludzi. Jestem dumna z tego, że miesz-
kam w Ogrodzieńcu i że mogę reprezentować 
naszą gminę na forum Rady Powiatu, ale nie 
tylko. Lubię to podkreślać rozmawiając z ludź-
mi z innych regionów, bo uważam, że nasza 
mała ojczyzna to jeden z najpiękniejszych re-
jonów Polski. Warto starać się nie tylko uczy-
nić codzienne życie mieszkańców łatwiejszym, 
ale i zachować dla przyszłych pokoleń wspa-
niałą przyrodę, krajobrazy i zabytki. Sprawić, 
by te unikalne dobra były naszą siłą, receptą 
na sukces gminy i jej mieszkańców.

Jak wyglądają kontakty mieszkańców z 
radną? 

Decydując się na kandydowanie, miałam peł-
ną świadomość, że jest to działalność, której 

nie można sprowadzić do godzin pracy na sali 
sesyjnej. Dlatego od początku zdecydowałam 
się, by bezpośredni numer telefonu komórko-
wego do mnie był podany do publicznej wia-
domości. Jednak najbardziej owocne są bez-
pośrednie spotkania z mieszkańcami. Tych w 
ostatnich miesiącach, z uwagi na pandemię, 
było niestety mniej, ale wierzę, że wkrótce to 
się zmieni i znów wrócimy do spotkań twarzą 
w twarz.   

Jaki okręg wyborczy pani reprezentuje? 
Proszę przybliżyć Czytelnikom charakter 
tego okręgu.

Reprezentuję okręg wyborczy nr 3, który obej-
muje Pilicę i Ogrodzieniec. Zdobyłam 2048 
głosów, za co kolejny raz bardzo serdecz-
nie dziękuję. Otrzymałam najwięcej głosów 
ze wszystkim kandydatów w całym powiecie 
zawierciańskim, a to ogromny dla mnie za-
szczyt. Okręg, który reprezentuję, jest zróż-
nicowany. Z jednej strony to obszary zurba-
nizowane, miejskie, jak Ogrodzieniec i Pilica. 
Z drugiej tereny wiejskie, na których dominu-
jącym rodzajem działalności i utrzymania jest 
produkcja rolna. Rozległość terenu oraz róż-
norodność rodzi wiele wyzwań w zakresie two-
rzenia i utrzymywania infrastruktury, dostępu 
do wielu usług czy komunikacji zbiorowej. Nie 
zapominajmy, że to również region o dużych 
walorach turystycznych, który stanowi miejsce 
wypoczynku dla wielu mieszkańców Śląska ale 
nie tylko. Z pewnością obszar mojego okręgu 
wyborczego to miejsce, które wciąż się rozwi-
ja i przeobraża, a ja staram się, by zachodzące 
w nim zmiany uwzględniały oczekiwania i po-
trzeby jego mieszkańców.
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Z jakimi problemami lub propozycjami 
zwracają się najczęściej do Pani mieszkańcy 
odnośnie problemów w powiecie?

Odbieram wiele telefonów dotyczących stanu 
i utrzymania dróg powiatowych, szczególnie 
teraz po okresie zimowym. Na bieżąco prze-
kazuję wszystkie te zgłoszenia do Zarządu Po-
wiatu Zawierciańskiego. Problemy dotyczące 
zdrowia nie są mi obojętne. Mieszkańcy zwra-
cają się często ze sprawami osobistymi. Sta-
ram się jak mogę, aby pomóc każdemu miesz-
kańcowi, który się do mnie zgłasza.

Nad czym obecnie pracuje Pani w powie-
cie?

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Zdro-
wia i Pomocy Społecznej analizowaliśmy  ra-
porty z działalności instytucji powiatowych 
za 2020 rok, a mianowicie: ocenę stanu bez-
pieczeństwa sanitarnego powiatu zawierciań-
skiego, przyjmowaliśmy Strategię Integracji i 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Po-
wiatu Zawierciańskiego na lata 2021 – 2026 
oraz zapoznawaliśmy się z informacją o bieżą-
cej działalności Szpitala Powiatowego w Za-
wierciu. Od ponad roku kluczowym punktem 
obrad posiedzenia tej komisji jest sytuacja 
epidemiologiczna w powiecie zawierciańskim. 
Analizujemy liczbę zachorowań, hospitali-
zowanych pacjentów a teraz również liczbę 
zaszczepionych mieszkańców przeciwko Co-
vid-19. Obecnie to działania priorytetowe. 
Natomiast podczas posiedzenia Komisji Bu-
dżetu i Infrastruktury Technicznej analizowa-
liśmy wykonanie akcji zimowego utrzymania 
dróg w sezonie 2020/2021, funkcjonowanie 
zespołów do spraw remontów i napraw w 
ramach CUW oraz realizację porozumienia z 
Urzędem Marszałkowskim w zakresie utrzyma-
nia dróg wojewódzkich.

Z samorządem związana jest Pani również 
zawodowo, będąc sekretarzem Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec…. 

Sekretarz gminy to stanowisko, którego głów-
nym zadaniem jest zapewnienie prawidłowe-
go działania urzędu gminy i stworzenie od-
powiednich warunków pracy dla urzędników 
i dyrektorów jednostek organizacyjnych. Na 
tym jednak moja rola się nie kończy, bowiem 
zadań jest o wiele więcej. Na moich barkach 
spoczywa realizacja zadań z zakresu polityki 
zarządzania zasobami ludzkimi pracowników 
Urzędu oraz dyrektorów jednostek organi-
zacyjnych gminy. Nadzoruję  m.in. obsługę 
techniczną i organizacyjną  Rady, posiedzeń 
Komisji Rady oraz terminowe rozpatrywanie 
wniosków i interpelacji radnych. Nadzoruję 
prawidłowy dostęp do informacji publicznej. 

Koordynuje przygotowania i przeprowadzenie 
wyborów, referendów i konsultacji społecz-
nych. Reprezentuję też urząd podczas kontroli 
zewnętrznych oraz prowadzę sprawy związane 
z oświadczeniami ostatniej woli spadkodawcy. 
Oprócz funkcji sekretarza jestem również za-
stępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Zadań jest sporo, czy zatem łatwo pogo-
dzić to z byciem radną? 

Na pewno jest to spore wyzwanie. Wspólnym 
mianownikiem jest to, że w obu przypadkach 
działam na rzecz mieszkańców. Cieszę się, że 
jestem w tym miejscu. Gmina Ogrodzieniec 
to moje miejsce na ziemi, a dzięki pracy w 
urzędzie jestem jeszcze bliżej ludzkich spraw i 
problemów. Praca w Urzędzie Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec to również możliwość kontaktu 
ze wspaniałymi ludźmi. Mamy świetny, zgrany 
zespół. Pracy jest sporo i często musimy roz-
wiązywać bardzo trudne sprawy. Szczególnie 
w sytuacji ciągle zmieniających się przepisów. 
Ale mimo tego, a może właśnie przez to, pra-
ca w urzędzie daje mi dużą satysfakcję. Ma-
jąc koło siebie prawdziwy zespół ludzi, można 
góry przenosić. I to jest w tym piękne.

A Maria Milejska prywatnie - zainteresowa-
nia, rodzina? Czy w natłoku zawodowych 
i publicznych zadań znajduje Pani jeszcze 
czas dla siebie, dla rodziny?

Jestem szczęśliwą żoną, matką, teściową i 
babcią. Moje obowiązki zawodowe często 
wiążą się z popołudniowymi spotkaniami, ale 
staram się jak mogę, aby wszystko to pogo-
dzić. Uwielbiam pracę w ogrodzie, a pomi-
dory są moim „oczkiem w głowie”. Obecnie 
każdą wolną chwilę poświęcam właśnie moim 
sadzonkom. 

Czego chciałaby Pani życzyć mieszkańcom?

Mieszkańcom Gminy Ogrodzieniec życzę 
przede wszystkim zdrowia, bo ostatnie miesią-
ce pokazały jak jest ono ważne.  Życzę również 
wielu chwil spędzonych w gronie najbliższych 
osób oraz szybkiego powrotu do normalno-
ści, tak abyśmy mogli wreszcie się spotykać. 
27 maja  to Dzień Samorządu Terytorialnego. 
Korzystając z okazji chciałabym również złożyć 
najlepsze życzenia wszystkim samorządowcom 
z naszego regionu, radnym oraz pracownikom 
urzędów wszystkich szczebli. Niech codzienna 
służba mieszkańcom przynosi satysfakcję i za-
wodowe spełnienie.

A czego życzyć Pani?

Dla siebie proszę o zdrowie i siłę do realizacji 
wyznaczonych kierunków, zgodnych z ocze-
kiwaniami naszych mieszkańców.
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ZDROWIE SP ZOZ W OGRODZIEŃCU

Telefony kontaktowe 

Poradnia POZ – Rejestracja: 
32 67 32 021; 
32 67 32 210; 
503 754 217, 

Poradnia Pediatryczna:
32 67 32 545, 

Poradnia 
Ginekologiczno–Położnicza: 

32 67 33 731, 

Rehabilitacja Lecznicza: 
32 64 66 062

Przychodnia SP ZOZ 
Ogrodzieniec czynna jest 
od poniedziałku do piątku 

w godzinach 
od 7:00 do 20:00

Od 19 maja pacjenci mogą się szczepić w Powszechnym 
Punkcie Szczepień w Ogrodzieńcu-Cementowni, zlokalizo-
wanym w budynku hali sportowej przy ul. Elizy Orzeszko-
wej 13. Pacjenci o terminie szczepienia będą informowani 
za pomocą systemu SMS. Punkt pozwala na wykonanie 
co najmniej 500 szczepień dziennie. 90 procent terminów 
szczepień to tzw. sloty zewnętrzne i dotyczą pacjentów za-
rejestrowanych za pomocą Infolinii NPS (to terminy widocz-
ne we wszystkich kanałach dystrybucji). Pozostałe 10 pro-
cent terminów tzw. wewnętrznych jest widocznych tylko dla 
punktów szczepień.

Kiedyś, aby dostać się do lekarza pacjent czekał 
w długiej kolejce pod drzwiami. W dobie epide-
mii i obostrzeń jest to niemożliwe. Z myślą o bez-
pieczeństwie każdego z nas SPZOZ uruchomił 
centralę telefoniczną. Choć kontakt nie zawsze 
jest natychmiastowy to doceńmy to, że oczeku-
jemy na połączenie w domowych, bezpiecznych 
warunkach. Zdecydowana większość z nas nie 
płaci za połączenie, ponieważ ma je w abona-
mencie. Jeżeli nawet jesteś 10 w kolejce, to nie 
rezygnuj , bo połączenie zostanie zrealizowane 
i pracownicy SPZOZ-u zatroszczą się, aby udzie-
lić teleporady lub wypisać receptę. Dokładamy 
wszelkich starań, aby niniejszy system był stale 
udoskonalany. Jesteśmy w trakcie opracowywa-
nia systemu elektronicznego umożliwiającego 
zapisanie się na wizytę do lekarza. System ten 
powiadomi o kolejnej wizycie czy kończących 
się lekach. Za wszelkie utrudnienia serdecznie 
przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

POWSZECHNY
PUNKT SZCZEPIEŃ

Drodzy 
Mieszkańcy,

Pacjenci 
naszej Przychodni



6 7gazetagazeta gazetagazeta
OGRODZIENIECKA OGRODZIENIECKA

1,5m

Do tej pory w SPZOZ 
w Ogrodzieńcu przeciwko Covid-19 zaszczepiło się 

9300 osób, 
z tego 2000 szczepień było podane 
w Powszechnym Punkcie Szczepień 

Ogrodzieńcu-Cementowni.

SPZOZ informuje
Wypożyczenie pulsoksymetru

Cały czas można wypożyczyć pulsok-
symetr. W tym celu należy zgłosić się 
do SPZOZ w Ogrodzieńcu i wypełnić 
stosowny dokument.

Zapotrzebowanie 
na receptę

Przy wejściu głównym SPZOZ w Ogro-
dzieńcu znajduje się skrzynka, do któ-
rej prosimy wrzucać kartki z zamówie-
niem na wypisanie recepty.

W celu uzyskania recepty na kontynu-
ację leków prosimy o podanie spisu 
leków stałych, na które jest zapotrze-
bowanie (nazwa, dawka, ilość opako-
wań) oraz imię, nazwisko, PESEL pa-
cjenta. 

W celu uzyskania kodu zamówionej 
recepty należy zadzwonić do przy-
chodni w terminie 3 dni po wrzuceniu 
kartki z zamówieniem do skrzynki.

U okulisty

O wykorzystaniu nowych urządzeń 
rozmawiamy z lekarzem okulistą Bar-
barą Szczygieł.
Od kiedy nasza przychodnia dysponu-
je nowym tonometrem i dioptromie-
rzem?
Zwróciłam się z prośbą do pani dy-
rektor SPZOZ w Ogrodzieńcu o zakup 
tych dwóch sprzętów i od niedawna 
mamy  je w naszej przychodni. Są to 
urządzenia najnowszej generacji, któ-
re bardzo usprawniają pracę lekarza 
okulisty podczas wykonywania badań 
pacjenta.
Co to za urządzenia?
Auto tonometr Reichert 7CR jest bez-

dotykowym urządzeniem, stosowa-
nym do pomiaru ciśnienia śródgałko-
wego oka. Pomocny w diagnostyce 
jaskry. Dioptromierz komputerowy 
jest przeznaczony do pomiaru mocy 
refrakcyjnej soczewki okularów. Me-
dycyna postępuje naprzód i należy 
korzystać z jej osiągnięć. Takie urzą-
dzenia umożliwiają szybki pomiar i 
wydruk wyniku lub danych pomiaro-
wych. Z udoskonaleń zawsze cieszą 
się pacjenci i lekarz, przecież chce-
my leczyć i być leczonym nowocze-
snymi metodami. Nowy tonometr 
jest urządzeniem bezpiecznym dla 
pacjenta, gdyż jest bezdotykowy w 
trakcie badania oczu, co w obec-
nym czasie pandemii Covid-19 jest 
szczególnie ważne.
Kiedy można skorzystać z badań?
Przyjmuję dwa razy w tygodniu – w 
środy i czwartki. W przychodni zaczy-
nałam pracę w sierpniu 2005 roku, 
kiedy otwarto gabinet okulistyczny. 
Przez cały czas mam kontakt z pa-
cjentami. Gdy wybuchła pandemia 
także nie zrezygnowałam z przyjmo-
wania pacjentów w przychodni w 
Ogrodzieńcu. Jako okulista pracuję 
w bliskim kontakcie z pacjentem, ale 
w pełnym reżimie sanitarnym i z za-
chowaniem zasad bezpieczeństwa.

SPZOZ w Ogrodzieńcu zakupił nowoczesny sprzęt  
do gabinetu okulistycznego – AUTO TONOMETR  

oraz DIOPTROMIERZ KOMPUTEROWY.

Rejestracja na szczepienie 
503 754 217
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KILKA PYTAŃ DO...

Jakie schorzenia z punktu wi-
dzenia pulmonologa w obec-
nych czasach najczęściej doku-
czają pacjentom?
Z mojej lekarskiej obserwacji wy-
nika, że ponad połowa pacjentów 
korzystających z wizyty w poradni, 
a w tym okresie z teleporad, ma 
problemy związane z układem od-
dechowym. Głównie są to scho-
rzenia, które możemy podzielić 
na infekcje górnych dróg odde-
chowych i dolnych dróg oddecho-
wych. W sezonie wiosenno-letnim 
dominują infekcje w obrębie nosa, 
krtani, zatok czy tchawicy. Najczę-
ściej to infekcje wirusowe i różne 
postacie alergii. Z sezonem jesien-
no-zimowym bardziej są związane 
infekcje dolnych dróg oddecho-
wych – głównie zapalenia oskrzeli 
i zapalenia płuc. Nie można także 
nie wspomnieć o chorobach prze-
wlekłych, takich jak astma oskrze-
lowa czy przewlekła obturacyjna 
choroba płuc. Ich przebieg może 
być albo stabilny, albo mieć po-
stać nieoczekiwanego zaostrzenia. 
Bardzo często infekcje górnych 
dróg oddechowych ulegają po-
wikłaniom objawiając się przewle-
kłym, uciążliwym kaszlem suchym 
lub z wydzieliną, chrypką, nagłym 
niedosłuchem, także przewlekłym 
zapaleniem zatok. Objawy te czę-
sto wymagają interwencji laryn-
gologa, którego mamy w naszej 
przychodni oraz pogłębienia dia-
gnostyki o badania laboratoryjne i 
radiologiczne.

A inne schorzenia?
Jak rozmawiamy o układzie odde-
chowym, nie możemy zapomnieć 
o chorobach nowotworowych np. 
w krtani, w oskrzelach czy płu-
cach. Choć może wydawać się, 
że w okresie pandemii Covid-19 
te schorzenia odeszły na dalszy 
plan, to jednak tak nie jest. Przez 
przeprowadzoną w poradni dia-
gnostykę czyli rtg płuc oraz  ba-
dania laboratoryjne wykrywa się 
zmiany nowotworowe. Często po-
dejrzenie choroby nowotworowej  
w płucach wymaga weryfikacji 
przez TK klatki piersiowej. Wów-
czas pacjent jest kierowany przez 
lekarza POZ do Poradni Chorób 
Płuc, gdzie może otrzymać nie-
zbędne skierowanie. Aby przy-
spieszyć diagnostykę wykrywania 
nowotworu lekarz rodzinny może 
wystawić pacjentowi tzw. „Zieloną 
Kartę”.

Teraz włączmy w  to Covid-19, 
wirus, który rujnuje w wielu 
przypadkach ludzkie zdrowie. 
Co na ten temat pani sądzi?
Bardzo dużo zmian charaktery-
stycznych dla Covid-19 (zwłasz-
cza covidowego zapalenia płuc) 
lokalizuje się w płucach. Są to 
zazwyczaj zmiany śródmiąższowe 
z towarzyszącym płynem w jamie 
opłucnej. Lekarze w poradniach 
pulmonologicznych widzą, że w 
zmianach wirusowego zapalenia 
płuc covidowego rozpoczyna się 
proces niejednokrotnie nowotwo-

rowy. Dlatego, moim zdaniem, 
każdy pacjent, który przebył infek-
cję Covid-19 powinien mieć wy-
konane rtg klatki piersiowej. Cho-
roba Covid-19 jest dla nas wciąż 
nowością. Nadal - choć wiemy o 
niej coraz więcej – choroby tej nie 
znamy, a powoduje ona bardzo 
dużo złego. Zarówno w okresie 
trwania choroby jak i w okresie 
pocovidowym. Potrafimy ją zdia-
gnozować ale nadal nie potrafi-
my leczyć i przewidywać długości 
trwania zniszczeń, których doko-
nuje w zakażonym organizmie. 

Coraz częściej pojawiają się in-
formacje, że ciężko przechodzą 
chorobę Covid-19 ludzie młodzi, 
sprawni, bez chorób współist-
niejących. 
Tak, są to osoby niepalące, z ak-
tywnym trybem życia, często lu-
dzie młodzi, niejednokrotnie spor-
towcy.  Generalnie widać, że u 
tych pacjentów, którzy mieli ciężki 
przebieg „covidu” przywracanie 
wydolności sprzed choroby trwa 
bardzo długo.

Mamy akcję szczepień, ale dużo 
osób nie wyraża chęci, aby przy-
jąć szczepionkę.  Co radzi pani 
tym co nie chcą się zaszczepić?
Przebieg choroby u wielu osób 
jest bardzo ciężki, czego dowo-
dem są hospitalizacje. Chorzy mu-
szą być niejednokrotnie leczeni 
wysokimi przepływami tlenu (8-10 
l), niejednokrotnie mają przetacza-

lek. med. 
Anny Grzebinogi 

- internisty, 
pulmonologa, 

przyjmującej w poradni 
ogólnej w SPZOZ w 

Ogrodzieńcu

Rozmawiała Joanna Piwowarczyk
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ne osocze ozdrowieńców. Często 
wymagają podłączenia do respi-
ratora i dializ nerkowych. Bardzo 
dużo osób zmarło z powodu Co-
vid-19. Ale pomimo tego co do-
świadczamy, pomimo ogromnej 
ilości informacji w mediach na te-
mat tej choroby – dziwi mnie fakt, 
że niektórzy zachowują się tak, 
jakby jej się nie lękali. Wiele osób 
starszych, aktualnie już wyszcze-
pionych seniorów podchodzi do 
szczepień z wielką nadzieją. Oso-
by młodsze, te w wieku produk-
cyjnym, czy młodzi dorośli (18, 19, 
20-latkowie) nierzadko są przeciw-
ni szczepieniom na Covid-19. Jest 
to bardzo niebezpieczne, ponie-
waż nieświadome będą przenosić 
nowe warianty wirusa na osoby 
zaszczepione i istnieje ryzyko, że 
pomimo zaszczepienia nie ochro-
ni to tych osób przed zachorowa-
niem. Pamiętajmy, w młodym wie-
ku też jest to choroba śmiertelna.

Co sądzi pani o akcji szczepień 
w Ogrodzieńcu?
Pani dyrektor Małgorzata Adam-

czyk jest bardzo zaangażowana w 
akcję szczepień. Dzięki jej ogrom-
nemu staraniu i poświęceniu od-
bywa się to bardzo sprawnie. Cały 
personel lekarski i pielęgniarski 
przychodni czynnie włączył się w 
akcję „szczepimy się”. Pani Dy-
rektor bardzo zależy na zdrowiu 
wszystkich pacjentów gminy a 
nawet powiatu. Świadczy o tym 
ogromna ilość już zaszczepionych 
osób. Nie znam innej poradni, 
która zaszczepiłaby tyle osób. Tyl-
ko SPZOZ Ogrodzieniec może się 
tym szczycić! Już ruszyły szczepie-
nia masowe, co również jest zasłu-
gą pani Dyrektor i pani Burmistrz.

Czy są sposoby żeby rehabilitować 
osoby, które przeszły Covid-19 i 
odczuwają jego skutki?
Jest bardzo dużo ćwiczeń. Są odpo-
wiednie strony internetowe, gdzie 
można znaleźć cały zestaw ćwiczeń 
tzw. rehabilitację pocovidową. Jeżeli 
ktoś ma w sobie na tyle samozapar-
cia i chciałby ją sobie przeprowadzić 
w domu, to może ściągnąć sobie link 
z Internetu. Dzięki skierowaniom wy-

stawianym przez lekarzy specjalistów 
można dostać się na rehabilitacje 
pulmonologiczne – głównie w szpi-
talach. W naszej najbliższej okolicy z 
takiej rehabilitacji można skorzystać w 
szpitalu w Jaroszowcu. Covid-19 robi 
spustoszenia nie tylko w płucach. Dla-
tego ruszyły z rehabilitacjami i konsul-
tacjami pocovidowe  poradnie neu-
rologiczne i kardiologiczne, najbliższa 
jest w Zawierciu. Jest to pomoc we 
wszystkich układach, które potrafił 
Covid zniszczyć a które wymagają 
naprawy i ćwiczeń, żeby pacjentowi 
pomóc wrócić do normalnego funk-
cjonowania.

Na zakończenie co chciałaby pani 
przekazać nam wszystkim?
Jesteśmy w drugim roku choroby Co-
vid-19 i powinniśmy wyciągać wnio-
ski i  być odpowiedzialni. Na koniec 
jeszcze raz powtórzę - powinniśmy się 
szczepić, bo tylko to nas może przed 
różnymi wariantami koronawirusa za-
bezpieczyć. Tylko dzięki szczepieniom 
wszystkich będzie możliwy powrót do 
normalności. A przecież wszyscy tego 
bardzo chcemy i potrzebujemy.

W SPZOZ w Ogrodzieńcu 
w maju 2021 r. zostało wykonane dojście 
do budynku i windy z ulicy Południowej,  
aby zapewnić bezpieczeństwo dla osób ze 
szczególnymi potrzebami. Do tej pory nie 
było utwardzonego ciągu pieszego zapew-
niającego bezpieczne dojście, a powierzch-
nia była nierówna. Zadanie zostało wyko-
nane w ramach powierzonego grantu pn. 
„Dostępność Plus dla zdrowia”.

Obecnie w ramach powierzonego grantu pn. „Dostępność Plus dla 
zdrowia” trwają prace instalacji klimatyzacji w budynku SPZOZ. Kli-
matyzacja przyczyni się do lepszego komfortu pacjentów przebywa-
jących na terenie placówki.
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Ministerstwo Zdrowia wprowadza 
kolejne ułatwienia i zachęty w ramach  

Narodowego Punktu Szczepień

Współpraca z samorządami – dla najlepszych nagrody!
Każda gmina otrzyma od rządu od 10 tys. do 40 tys. złotych na organizację lub promocję szczepień. 
Wielkość kwoty uzależniona będzie od liczby mieszkańców. 
Wyróżnimy także te gminy, które osiągną wysokie wskaźniki wyszczepialności. Rząd przekaże:

• 100 tys. złotych dla pierwszych 500 gmin, które osiągną poziom 75% zaszczepienia swoich miesz-
kańców,

• 1 mln złotych dla gmin na terenie każdego z byłych 49 województw, które osiągną najwyższy 
wskaźnik wyszczepialności mieszkańców,

• 2 mln złotych dla gminy, która osiągnie najwyższy poziom zaszczepienia w Polsce.

Otrzymane pieniądze gminy będą mogły przeznaczyć na dowolny cel.
Każdy zaszczepiony będzie mógł także wziąć udział w loterii Narodowego Programu Szczepień  
i wygrać samochód czy nawet milion złotych. 

Loteria Narodowego Programu Szczepień
Loteria wystartuje 1 lipca i będzie realizowana przez Totalizator Sportowy przy wsparciu spółek skar-
bu państwa. Do realizacji tego projektu będą mogły dołączyć również samorządy. 
Każdy uczestnik będzie miał aż cztery szanse na wygraną:

• natychmiastową – co 2000 osoba wygra 500 złotych;

• cotygodniową – do wygrania będą nagrody pieniężne (2x po 50 tys. złotych) oraz hulajnogi 
elektryczne i vouchery;

• comiesięczną – do wygrania będą nagrody pieniężne (2x po 100 tys. złotych) i samochody hy-
brydowe;

• finalną – na dwóch zwycięzców czekają nagrody: po 1 mln złotych plus samochód hybrydowy.

Szczegóły: https://www.gov.pl

Zachęcamy do szczepień
       przeciw Covid-19
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INFORMACJE Krępa pięknieje!
Na Krępę przywiezione zostały rośliny, które upiększą teren wokół plaży z leżakami. Do zeszłorocznej 
palmy dołączyły: juki, oliwka, mandarynka, daktylowiec, kaktus. Za nami pierwszy etap prac – transport roślin, 
kolejny etap, czyli ulokowanie ich w odpowiednie miejsca wraz z dodatkowymi atrakcjami nastąpi niebawem. W 
prace te zaangażowana jest gminna spółka Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec. Dodatkowo wykarczo-
wano dno dawnego zalewu. Zapraszamy do korzystania z ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego.
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INFORMACJE Krępa z dofinansowaniem

Dofinansowanie dla KS Giebło

Ćwicz razem z nami Umiem pływać

Zielona
pracownia 

Długo oczekiwana inwestycja na Krępie w końcu zostanie zrealizowa-
na! A wszystko dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych!
950 tys. zł dofinansowania to kwota na realizację zadania pn. ,,Ogro-
dzieniec- serce jurajskiej rekreacji”, w ramach którego zostanie utwo-
rzona strefa naturalnego relaksu i aromaterapii. Obiekt wzbogaci się o 
dysze musujące, kurtynę, grzybek wodny, ławki, leżaki, przebieralnie. 
Wybudowany zostanie również budynek sanitarno-techniczny z urzą-
dzeniami do funkcjonowania basenu, WC i natryski oraz pomieszcze-
nie gospodarcze. Głębokość brodzika od 30 cm do 120 cm. 
Na podstawie przygotowanej koncepcji wizualizacji zlecono projek-
towanie obiektu. Po przygotowaniu dokumentacji projektowej i uzy-
skaniu niezbędnego pozwolenia Gmina ogłosi przetarg na realizację 
zadania. Planowane rozpoczęcie robót – wrzesień 2021r.

Gmina Ogrodzieniec pozyskała 9 tys. zł dofinansowania na 
zajęcia dodatkowe „Ćwicz razem z nami - zajęcia sportowe 
z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla 
uczniów szkół podstawowych Gminy Ogrodzieniec”. Projekt 
jest dofinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych 
dla Uczniów i będzie realizowany w trzech szkołach podstawo-
wych działających na terenie Gminy Ogrodzieniec: w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu, Szkole Podstawowej 
w Gieble i Szkole Podstawowej w Ryczowie, dla których Gmi-
na Ogrodzieniec jest organem prowadzącym. Zajęcia będą 
odbywać się przez 15 tygodni na sali gimnastycznej w danej 
szkole w ramach zajęć pozalekcyjnych. Głównym celem or-
ganizacji zajęć jest aktywizacja dzieci i młodzieży szkolnej do 
większej aktywności sportowej oraz profilaktyka wad postawy.

Gmina Ogrodzieniec otrzymała dofinansowanie 
na zajęcia w ramach Powszechnej Nauki Pływa-
nia „Umiem pływać”. Projekt skierowany jest do 
125 uczniów klas I-III uczęszczających do trzech 
szkół podstawowych funkcjonujących na terenie 
Gminy Ogrodzieniec. Głównym celem udziału w 
zajęciach jest podstawowa nauka pływania i przy-
swojenie zasad bezpieczeństwa podczas przeby-
wania w wodzie oraz w pobliżu akwenów wod-
nych przez dzieci z klas młodszych. Zajęcia będą 
odbywać się na basenie, 1h zajęć, raz w tygodniu 
przez 20 tygodni dla każdego uczestnika.

Gmina Ogrodzieniec we współpracy z placówką oświatową w Ryczowie 
pozyskała blisko 40 tys. zł na realizację zadania pn. ,,Zielona pracow-
nia w SP w Ryczowie-Chrońmy Ziemię, zmieniamy siebie”.  Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 
tegorocznej siódmej edycji konkursu wyłonił 61 najlepszych projektów, 
wśród których znalazł się projekt z naszej gminy, dzięki czemu w Szkole 

      Fundacja LOTTO przyznała dofinansowanie dla KS Giebło.
Dofinansowany projekt na kwotę 18.000 zł pn. „Zdrowo i aktywnie z KS Giebło” ma na celu wspieranie i upowszech-
nianie kultury fizycznej oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców do 
popularyzowania piłki nożnej. Ponadto zadania projektu zakładają cykl zajęć mające na celu promowanie zdrowego 
trybu życia i odżywiania się. Dzięki dotacji KS Giebło będzie mogło rozwinąć i zaspokoić potrzeby związane z aktyw-
nością sportową, rekreacją i czynnym wypoczynkiem i zachęcić do dbania o zdrowie i sprawność psychofizyczną jak 
również zintegruje środowiska lokalne. 
W ramach projektu będą organizowane zajęcia sportowe w tym treningi i mecze piłki nożnej dla mieszkańców Gminy 
Ogrodzieniec. Treningi odbędą się pod okiem profesjonalnego trenera. Projekt również zakłada cykl wykładów na 
temat zdrowego trybu życia i odżywiania prowadzonych przez dietetyka jak również zajęcia z fizjoterapeutą i sędzią 
piłkarskim. 

Podstawowej w Ryczowie powstanie zielona pracownia. 
Dotychczas zielone pracownie powstały w szkołach podstawowych w Ogrodzieńcu i Gieble.
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Ulica Słowackiego

Sala w remizie OSP Podzamcze

Termomodernizacja trójbudynku

Montaż windy

Mieszkanie chronione

Blisko 1,3 mln zł dofinansowania na przebudowę ul. Sło-
wackiego w Ogrodzieńcu!
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ogłosił wyniki naboru 
wniosków na 2021r. Obecnie trwają procedury przetargo-
we. Planowane rozpoczęcie prac wrzesień 2021r., zakoń-
czenie kwiecień 2022r.

Ukończono remont sali w remizie OSP w Podzamczu. Ściany, 
belki i sufit wyrównano i obłożono płytami kartonowo-gipso-
wymi. Zamontowano nowe drzwi wejściowe do sali oraz nową 
skrzynkę hydrantową. Wykonano nowe oświetlenie ledowe 
wraz z podświetlonymi elementami dekoracyjnymi sufitu, które 
ma funkcję sterowana pilotem. Pomieszczenie wyremontowane 
zostało w ramach projektu grantowego Perły Jury pn. „Remont 
sali na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Podzamczu” 
finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczeństwo objętego PROW 
na lata 2014-2020”. Wartość zadania 46 233 zł.

Trwają prace termomodernizacyjne tzw. trójbudynku przy Placu Wolności. Wykonane zostanie komplekso-
we ocieplenie obiektu, remont dachu z wymianą konstrukcji, rynien, obróbkami blacharskimi. Wymienione 
zostaną okna i drzwi. Zmodernizowane zostanie ogrzewanie, w którym źródłem ciepła będzie gaz. Budynek 
zostanie też nowocześnie podświetlony. Zakończenie prac planowane jest w IV kwartale roku.

Trwają prace związane z dobudową windy zewnętrz-
nej wraz z infrastrukturą techniczną dla osób niepeł-
nosprawnych w ramach zadania pn. Urząd Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec – bez barier. Zadanie dofinan-
sowane ze środków PFRON w kwocie 145.293,00 
złotych. Termin realizacji – 30.06.2021r.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
dokonał zwiększenia w planie dotacji celowej dla 
naszej Gminy o kwotę 80 tys. zł na dofinansowanie 
utworzenia mieszkania chronionego w Ogrodzień-
cu - Cementowni przy ul. Elizy Orzeszkowej.
Wsparcie wynika z programu kompleksowego 
wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” ustanowionego 
uchwałą Rady Ministrów z 2016r.
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3 MajaZ ŻYCIA GMINY
Marta Bejgier-Karcz

W skromnej, ale podniosłej oprawie i 
z zastosowaniem środków ostrożno-
ści odbyły się uroczystości związane z 
230. rocznicą Uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Msza Święta za Ojczyznę i w 
intencji Strażaków  – transmitowana 
również online – już tradycyjnie została 
odprawiona przez Księdza Dziekana- 
Jacka Furtaka Proboszcza Parafii pw. 
Przemienia Pańskiego w Ogrodzieńcu. 
Po mszy świętej głos zabrała w imieniu 
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec, Sekretarz Gminy  Maria Milejska 
- „(…) 1,2,3 Maja to dla nas dni waż-
ne, dni, w których wspominamy wiel-
kie wydarzenia historyczne i czcimy 
wartości dla nas najważniejsze. 230 
lat temu Sejm 4 letni uchwalił Konsty-
tucję 3 Maja. Była to pierwsza w Eu-
ropie i druga na świecie konstytucja, 
która otworzyła Polsce drogę do su-
werenności. Wartości w niej zawarte, 
stały się fundamentem rozwoju spo-
łeczeństwa obywatelskiego w Polsce. 
Jej celem było stworzenie trwałego, 
sprawnego i praworządnego orga-
nizmu państwowego. Aktem, dano 
nadzieję na lepszą przyszłość wielu 
pokoleniom Polaków, dała też sygnał 
do zmian ustrojowych w Europie. To 
dzięki niej Polacy potrafili rozsądnie 
pokierować swoimi losami, w najtrud-

niejszych chwilach w naszej historii. 
Gdy wymieniamy fundamenty naszej 
narodowej tożsamości z duma myśli-
my i patrzymy na powiewającą biało 
– czerwoną flagą. To ona towarzyszy 
nam przy okazji najważniejszych wy-
darzeń. Krzepi, podtrzymuje na du-
chu, jest dowodem przynależności 
do wspólnoty i symbolem naszej su-
werenności. Aby jednak to poczucie 
wspólnoty zostało w nas trwale zako-
rzenione musimy w nas samych pie-
lęgnować jej dobro. Przekazywać na-
szym dzieciom i nam samym właściwe 
postawy moralne i wzorce. (...)”. 

W tym dniu również wspominaliśmy 
Świętego Floriana, patrona Straża-
ków, których święto przypada na 
dzień 4 maja. Msza święta za Ojczy-
znę była połączona z intencją za dru-
hny i druhów z terenu Gminy Ogro-
dzieniec. 

„Szanowni Państwo, pozwólcie, że 
skieruje wzrok w stronę naszych Stra-
żaków. Jutro 4 maja Świętego Floria-
na Waszego Patrona, proszę przyjąć 
najlepsze życzenia i podziękowania za 
to, że jesteście i pełnicie służbę czu-
wając nad naszym bezpieczeństwem. 
Niech św. Florian Was i Waszych bli-
skich ma w swojej opiece. (...)”. 

Muzycznym podsumowaniem wyda-
rzeń był recital pieśni patriotycznej w 
wykonaniu Igi Łypaczewskiej, Andrze-
ja Kaima i Karola Skóry. 

Przedstawiciele władz samorządo-
wych Gminy uczcili pamięć poległych 
składając okolicznościowe wiązan-
ki i znicze pod czterema Pomnikami 
w Gminie tj. Fugasówce, Ryczowie, 
Kiełkowicach i Ogrodzieńcu. O opra-
wę muzyczną tych chwil zadbały de-
legacje orkiestr dętych z Ryczowa, 
Giebła i Ogrodzieńca. 

W uroczystościach obok Sekretarz 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec udział 
wzięli: wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu – Zbigniew 
Fabiańczyk wraz z radnymi: Beatą 
Pawełczyk, Iloną Guzik, Wiolettą Ba-
ran, Beatą Jakacz, Wandą Bednarz,  
Elżbietą Stanek, Stanisławem Smęt-
kiem i Jerzym Janoską, sołtysi: Stefan 
Selejdak, Leszek Brzozowski, Leszek 
Janus, Komendant Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ogro-
dzieńcu Henryk Karcz wraz z pocztami 
sztandarowymi, delegacje szkół pod-
stawowych i jednostek organizacyj-
nych Gminy Ogrodzieniec.

Co masz kochać? Pytasz dziecię?  
Co dla serca jest drogiego? (…)  
Bóg, rodzina i ojczyzna…
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Biało-Czerwona GminaZ ŻYCIA GMINY
Marta Bejgier-Karcz

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Pol-
skiej to święto ustanowione przez 
Sejm w 2004 roku na mocy noweli-
zacji ustawy o godle, barwach naro-
dowych i hymnie RP. 
Ma ono propagować szacunek do 
polskiej flagi, wzmocnić wiedzę o pol-
skich symbolach narodowych, a tak-
że promować postawy patriotyczne. 
Dzień Flagi ustanowiony został w sa-
mym środku tak zwanej majówki – po-
między Świętem Pracy oraz Świętem 
Konstytucji 3 Maja, przypada zatem 
2 maja. Wybór daty nie był przypad-
kowy, bowiem tego dnia obchodzony 
jest również dzień Polonii i Polaków 
za granicą. W tym roku „majówka” 
ma wyjątkowy charakter, bowiem ob-
chodzimy  230. rocznicę Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, stąd pomysł na 
akcję pod nazwą „100 flag dla 100 
Mieszkańców Gminy Ogrodzieniec”. 
Miała ona zaangażować mieszkańców 

do aktywnej manifestacji świąt naro-
dowych poprzez wywieszenie flag na 
balkonach swoich domów, w oknach 
czy ogrodach. 
W ostatni czwartek przed święta-
mi majowymi w godzinach 13.00 do 
16.00 na stoisku przed budynkiem 
Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
na stu pierwszych mieszkańców czeka-
ły biało – czerwone flagi o wymiarach 
90x150, uszyte z jednego kawałka 
materiału bez przeszycia między ko-
lorami, z wszytym tunelem na drze-
wiec. Taki gadżet otrzymali dorośli, dla 
młodszych patriotów przygotowaliśmy 
mniejsze flagi o wymiarach 30x20 z 
wygodnym do mocowania bądź trzy-
mania patyczkiem. Cieszymy się, że 
frekwencja dopisała. Wszystko odbyło 
się z zachowaniem zasad bezpieczeń-
stwa i tutaj ogromne podziękowania 
za godną postawę naszych Mieszkań-
ców. 

I choć nie mogliśmy  się spotkać i wspól-
nie świętować ważnych dla nas Polaków 
wydarzeń , wywieszenie flagi w czasie 
świąt majowych symbolizować miało 
wspólnotę, solidarność i postawę Polaka 
Patrioty.
W akcję promowania postaw patrio-
tycznych włączyły się Jurajskie Maluszki 
z Gminnego Żłobka. Dzieciaki otrzy-
mały kotyliony przygotowane przez  
MGOKiS oraz flagi jako symbol kate-
chizmu polskiego dziecka.
Kotyliony otrzymali również uczestnicy 
uroczystości związanych z obchodami 
Konstytucji 3 Maja. Kotyliony narodowe 
wzorowane są na kokardach z okresu 
powstania wielkopolskiego (powstania 
polskich mieszkańców Prowincji Poznań-
skiej – przeciwko Republice Weimar-
skiej, toczącego się na przełomie lat 
1918–1919), zgodnie z ustaleniami he-
raldycznymi.
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Mażoretki w OpoluKULTURA

Dziewczęta zaprezentowały trzy układy: Mini formacja Seniorki, Twirling solo Zuzanna Kula,  
Scena Kadetki. Wszystkie choreografie zostały zakwalifikowane do finału, który odbędzie się 
pod koniec czerwca.
Gratulujemy naszym mażoretkom i ich instruktorom!

Po długiej przerwie 
dziewczęta z Zespołu 

Mażoretek Fantazja do-
czekały się ponownego 

wejścia na scenę i są 
szczęśliwe, że mogły 
zaprezentować swoje 

choreografie na Mistrzo-
stwach Polski Południo-
wo-Zachodniej w Opolu, 
które były również elimi-
nacjami do Mistrzostw 

Polski. 
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Dofinansowania MGOKiS!

Kolorowe malunki

W wyniku dotychczasowych odwołań w naborze Programów Ministra Kultury i Sportu  na 
2021r. Dom Kultury otrzymał wsparcie na łączną kwotę ponad 100 tys. zł. Czekamy na 
rozstrzygnięcia pozostałych, składanych na bieżąco projektów o dofinansowania.
- 20 tys. zł dofinansowania na realizację zadania pn. ,,Artystyczne happeningi na Jurze 

- nasze dziedzictwo kulturowe” (nazwa programu: Wydarzenia artystyczne dla dzieci i 
młodzieży), 

- 25 tys. zł dofinansowania na realizację zadania pn. ,, Poznaj z nami kulturę europejskich 
krajów” (nazwa programu: Edukacja Kulturalna), 

- 30 tys. zł dofinansowania na realizację zadania pn. ,, Ludowa gala z jurajskimi tradycja-
mi” (nazwa programu: Kultura ludowa i tradycyjna), 

- 12 tys. zł dofinansowania na realizację zadania pn. ,, Letni przegląd osiągnięć polskiej i 
światowej kinematografii” (nazwa programu: Film), 

- 15 tys. zł dofinansowania na realizację zadania pn. ,, W pogoni za ludowymi tradycjami” 
(nazwa programu: Kultura Ludowa i tradycyjna).  

Instruktor plastyki MGOKiS Marta Lipka kontynuuje ozda-
bianie artystycznymi malunkami pomieszczeń  w Szkole Pod-
stawowej w Gieble. Teraz przyszedł czas na ściany korytarzy. 
Gdy uczniowie na dobre powrócą do nauki stacjonarnej w tej 
szkole, powita ich radosny i barwny świat bajkowych postaci.
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Dom Kultury w Ogrodzieńcu KULTURA

uroczyście zainaugurował UNIWERSYTET MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY

Po wstępnej rekrutacji mali studenci 
mogli wreszcie odebrać indeksy oraz 
rozpocząć wykłady. Pierwszą prowa-
dzącą zajęcia była psycholog- Pani 
Bożenna Borowik. W sobotnim dniu 
zmagań z edukacją ekonomiczną, 
dzieciom obok rodziców towarzy-
szyli burmistrz Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec- Anna Pilarczyk, dyrektor  
MGOKiS w Ogrodzieńcu- Karolina 
Matuszewska oraz Prezes Fundacji 

Europa House- dr Patryk Szczygieł. 
Uniwersytet Małego Przedsiębiorcy 
to zalążek współpracy z Narodowym 
Bankiem Polskim realizowany we ści-
słej współpracy z Fundacją Europa 
House. To właśnie fundacja jest po-
mysłodawcą Uniwersytetu. Nadzór 
nad organizacją zajęć sprawują pra-
cownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu- Be-
ata Stypa-Rus oraz Iwona Rajca.

Realizacja jednego z najbardziej wyczekiwanych projektów 
dedykowanych najmłodszym mieszkańcom Miasta i Gminy 

Ogrodzieniec przeszła do kolejnego etapu.

Mini Park Trampolin
w Cementowni, ul. 

Orzeszkowej 13 
udostępniany jest 
dla najmłodszych 

mieszkańców naszej 
gminy 

w soboty i niedziele 
w godz. 13:00-18:00

Projekt realizowany z Narodowym 
Bankiem Polskim w ramach programu 
edukacji ekonomicznej. Wartość otrzy-
manego dofinansowania dla Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Ogrodzieńcu to blisko 25 tys. zł. 
Łączna wartość projektu z zaangażo-
waniem środków własnych opiewa na 
kwotę 30 tys. zł.
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Rozmowa 
z Ewą Pilarską, 
przewodniczącą 
Zespołu „Echo” 

SENIORZY

Akurat mamy czas pandemii i obo-
strzeń, które nie pozwalają na swo-
bodne kontakty i spotkania. Jest to 
czas trudny dla nas wszystkich, a 
szczególnie dla ludzi takich jak Pani, 
którzy zawsze byli aktywni. Czy myśli 
Pani już o powrocie do prób i życia 
artystycznego, gdy tylko poluzowa-
ne zostaną obostrzenia epidemicz-
ne?

Tak, myślę i doczekać się nie mogę 
tak jak wszyscy członkowie zespołu. 
Nasze spotkania raz w tygodniu, to  
jedna z większych przyjemności dla 
seniorów.

Proszę przybliżyć czytelnikom Ze-
spół Echo. Od kiedy działacie, gdzie 
występujecie?

Zespół Echo działa od 1998 roku. 
Niedawno obchodziliśmy uroczy-
ście 20-lecie istnienia. Zespół liczy 
16 członków, ćwiczymy pod kierun-
kiem Andrzeja Kaima oraz akom-
paniatora Kamila Zielińskiego w ra-
mach zajęć organizowanych przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu w Ogrodzieńcu. Dorobiliśmy 
się wielu nagród i wyróżnień. Zespół 
koncertował na Węgrzech, Słowacji, 
w Międzyzdrojach – zawsze w ścisłej 
czołówce 1 i 2 miejsca w klasyfika-
cji ogólnopolskiej. Występy w Pre-
czewie 1 i 2 miejsca, w Siewierzu, 
Łazach i in. Bierzemy udział w kon-
certach tematycznych, jak: Dzień 
Kobiet, Dzień Matki, Walentynki, 
WOŚP, Święto Niepodległości, wigi-
lie i jubileusze w UMiG, itp. Zespół 
bierze udział we wszystkich uroczy-
stościach na terenie miasta, gminy 
oraz ogólnopolskich, sławiąc piękno 

naszego miasta i okolicy. Opis wyżej 
wymienionej działalności jest poda-
ny w  wielkim skrócie.

Macie kontakty z innymi zespołami? 
Wyjeżdżacie na gościnne występy? 

Kontaktujemy się z zespołami w 
Suszcu, Karlinie, Wojkowicach i in. 
Jesteśmy zapraszani na ich różne 
uroczystości. Zespoły te przyjeżdżały 
też do nas.

Czy wasza aktywność skupia się tyl-
ko na występach? 

Nasza aktywność to nie tylko wy-
stępy, bierzemy udział np. w or-
szaku Trzech Króli w Kiełkowicach, 
imprezach na zamku w Podzamczu. 
W okolicach czerwca organizujemy 
„otwarcie lasu” – kiełbaski, śpiewy, 
tańce na Krępie. Na koniec lata tra-
dycyjne prażonki.

Jaki repertuar dominuje  w waszej 
działalności, którym rozsławiacie 
gminę Ogrodzieniec?

W naszym repertuarze znajdują się 
utwory na każdą prawie okazję – lu-
dowe, biesiadne, patriotyczne, kolę-
dy a nawet klasyka.

A Ewa Pilarska prywatnie – co lubi 
poza śpiewaniem? 

Poza śpiewaniem jestem człon-
kiem Sekcji Literackiej przy UTW w 
Ogrodzieńcu, co bardzo lubię. Biorę 
udział w projektach typu kurs angiel-
skiego, kurs komputerowy. Najbar-
dziej jednak z największą przyjemno-
ścią spędzam czas z moją wnuczką 
Patrycją. 

Czym dla Pani jest Ogrodzieniec?

Ogrodzieniec dla mnie jest najlep-
szym, najpiękniejszym miejscem do 
życia. Wracając z dalekich wyjazdów, 
dopiero w Ogrodzieńcu oddycham 
pełną piersią. 

Ewa Pilarska - rodowita ogrodzie-
nianka, mama dwóch córek, babcia 
dwóch wnuków i jednej wnuczki. 

Obecnie na emeryturze, ale wcze-
śniej aktywna zawodowo - prowa-
dziła wraz z mężem działalność go-
spodarczą. Pracowała także jako 
telefonistka na centrali w Ogrodzień-
cu. Po reorganizacji centrali prowa-
dziła przez kilka lat sklep spożywczy.

Pani Ewa teraz jak najszybciej pra-
gnie spotkać się z członkami zespo-
łu, którym życzy dużo zdrowia.

Joanna Piwowarczyk
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UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W OGRODZIEŃCU

Co słychać u Naszych Seniorów?

Pandemia COVID-19 odbiła piętno na naszym życiu. Do nowej rzeczywistości musieli przystoso-
wać się wszyscy. Szczególnie dotyczy to seniorów, czyli osób najbardziej narażonych na działanie 
koronowirusa. Uniwersytet Trzeciego Wieku, który prężnie działał stacjonarnie w Naszej Gminie, 
niestety przeniósł się do mediów społecznościowych. Dom Kultury cały czas utrzymuje kontakt  
z seniorami. Nawzajem podtrzymujemy się na duchu i  mocno wierzymy, że za chwilę się spotka-
my. Słuchacze nie załamują się.
A co u nich słychać?

Słuchacze UTW w tym trudnym czasie przede wszystkim 
dbają o siebie i bliskich stosując zasadę 3xM (dystans, de-
zynfekcja, maska) dodatkowo będąc wyedukowanym na 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku solidarnie szczepią się w 
odpowiednich dla swych roczników terminach i propagują 
konieczność szczepienia.
Słuchacze będąc aktywnymi i ciekawymi świata z natury 
dużo czytają, pracują w ogrodach i spacerują dla zdrowia 
podziwiając jurajskie lasy i widoki. 
Najważniejszym jednak jest fakt, że wszyscy z niesamowitą 
niecierpliwością czekają na możliwość rozpoczęcia wykła-
dów i wspólnych spotkań.
Mamy nadzieję, że po wakacjach powróci normalność.

Maria Cebula
Wicestarosta UTW

To już ponad rok, jak straciłam „normalność”. Wszystkie 
ograniczenia wprowadzone na     początku pandemii dały 
mi się mocno we znaki.  Muszę przebywać między ludź-
mi, bo inaczej tracę poczucie bezpieczeństwa.  Muszę być 
przydatna, bo inaczej tracę sens życia.
 Muszę wyjeżdżać, zwiedzać, bo inaczej się duszę.
Te wszystkie czynności zabrała pandemia. Po pierwszych 
trzech tygodniach izolacji i wpadnięcia „w czarną dziurę” 
zaczęłam się zastanawiać, jak oswoić nową rzeczywistość . 

Powoli, bardzo powoli częściowo się udało.
Zaczęłam najpierw sama, potem z koleżanką (również oso-
bą samotną) wychodzić na spacery z kijkami tak często jak 
tylko warunki pogodowe na to pozwalały.
Na początku pandemii włączyłam się w powszechne w tym 
czasie, szycie maseczek, żeby czuć się potrzebną. Ale też 
wnuczka-studentka prosiła, żeby jej gotować potrawy, które 
można przechować dłużej, a które  urozmaicą jej studencki, 
fast-foodowy, jadłospis. Moje zawodowe umiejętności po-
zwalają mi dzielić się wiedzą na temat, jak pomóc niemow-
lakom z nieprawidłowym napięciem mięśniowym w osiąga-
niu poszczególnych etapów rozwoju. I tak powoli zaczęłam 
być przydatna.
Moja potrzeba zwiedzania jest w ograniczonym zakresie za-
spokajana tylko dzięki temu, że mogę i bardzo lubię jeździć 
samochodem. Mogę odwiedzać samotne kuzynki mieszka-
jące w innych miastach, udało mi się wyjechać na trzy dni w 
Bieszczady, na Jurze zobaczyłam te miejsca, których jeszcze 
nie znałam.
Choć brakuje dalszych wyjazdów, brydża z przyjaciółmi, wy-
kładów na UTW i takiej zwykłej herbatki w babskim gronie 
to myślę, że i tak jest lepiej niż na początku pandemii. Nie-
mniej jednak z utęsknieniem wyglądam na zniesienie ogra-
niczeń związanych z tą zarazą.

Halina Schmidt
Członek Rady UTW

Utw
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Dąbrowa Górnicza     Czeladź     Wojkowice     Ogrodzieniec

www.wsb.edu.pl/utw

Uniwersytet Trzeciego Wieku
w ogrodzieńcu
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Aktywny senior,  to senior szczęśliwy. Aktywność bowiem, ma pozytywny wpływ 
na nasze zdrowie i daje poczucie samozadowolenia. Takimi zadowolonymi z 
życia seniorami są członkowie  Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który funkcjonuje 
przy M-GOKiS w Ogrodzieńcu Niestety pandemia przerwała nam możliwość 
otwarcia roku akademickiego 2020/2021. Konieczność przestrzegania reżimu 
sanitarnego, wykluczyła możliwość spotkań na: wykładach, zajęciach sporto-
wych, w sekcjach zainteresowań literaturą, historią, muzyką i śpiewem, brydżem 
etc.  Zabrakło okazji do wymiany doświadczeń dotyczących  stanu zdrowia, ży-
cia rodzinnego i wszystkich innych tematów, będących w sferze zainteresowań 
naszego pokolenia. Czas na zajęciach UTW w gronie ludzi, którzy zaprzestali 
działalności zawodowej, dawał nam możliwości spędzania go na realizacji swo-
ich pasji, aktywności społecznej, fizycznej. Sekcje literacka, historyczna urozma-
icały występami, prelekcjami spotkania okolicznościowe i towarzyskie z okazji 
znaczących świąt i uroczystości. Sekcja wokalna wykonując różne utwory, znane 
i mniej znane,  towarzyszyła spotkaniom, aktywizowała do wspólnych biesiad-
nych śpiewów. Niestety tego wszystkiego przez prawie dwa lata zabrakło. Za-
przestaliśmy naszej aktywności na UTW. Staramy się wprawdzie telefonicznie, 
przez Facebooka, Messengera, WhatsAppa nawiązywać kontakty ale nie jest to 
w pełni satysfakcjonujące. Mamy nadzieję, że w bieżącym roku, w październi-
ku, znowu otworzymy nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku i zaczniemy aktywnie 
uczestniczyć na zajęciach. Zachęcamy jako Rada UTW do licznego zapisywania 
się, w momencie ogłoszenia zapisów przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu w Ogrodzieńcu. 

Henryka Laskowska -Sołtysik
Wicestarosta UTW

Po 50 latach pracy zawodowej mam ten komfort, że  po okresie 
zajmowania się tematami ściśle technicznymi  teraz mogę zająć 
się działalnością bardziej przyjemną, niezobowiązującą.
Kilka lat temu zapisałem się do UTW w Ogrodzieńcu, gdzie wraz 
z trzema innymi Panami stworzyliśmy sekcję fotograficzną. Pomi-
mo pandemii  dalej zajmuję się fotografią, wysyłam zdjęcia na 
konkursy fotograficzne. W tym roku wysłałem zdjęcia na konkurs 
do AWSB w Dąbrowie Górniczej, MOSIR  w Chrzanowie oraz do 
Gminy Olsztyn k/Częstochowy. Przygotowuję zdjęcia na konkurs 
w Nowym Targu. Po okresie pandemii jesteśmy umówieni z daw-
nymi przyjaciółmi, że wznowimy działalność fotograficzną  zachę-
cając do uczestnictwa osoby próbujące zmierzyć się z tą piękną 
sztuką.
Wysyłanie zdjęć na konkursy daje możliwość konfrontacji z innymi 
osobami, nie chodzi o nagrody a bardziej jak inni ludzie postrze-
gają ten sam temat. 
Aktywność rekreacyjno-sportowa
Mnie nie trzeba przekonywać do aktywności ruchowej  i tak w 
zimie to jazda  na nartach , ośrodek narciarski pod „bokiem” w 
Cisowej. 
Okres wiosenno-letni- jesienny w celu utrzymania kondycji fizycz-
nej jeżdżę tak  na rowerze szosowym, jak również na  górskim.
W ramach hobby wydaję kalendarze obrazujące obiekty w Gminie 
Ogrodzieniec.
Teraz w tym okresie przygotowuję następną  edycję na 2022r. Są 
to ilości limitowane, które od początku mają taka samą stronę ty-
tułową.
Jak tylko skończy się pandemia,  jest parę tematów, które można 
by omówić w szerszym gronie.  

Czesław Jurkiewicz
Słuchacz UTW

Fot. Czesław Jurkiewicz - Słuchacz
UTW w Ogrodzieńcu
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Sportowe 
sukcesy

Postawa godna naśladowania

Z ŻYCIA GMINY

Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec w dziedzinie sportu 
za zajęcie drugiego miejsca w Lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski 
Osób Niepełnosprawnych w rzucie dyskiem w kategorii F55 trafiła do 
Kamila Fałka, mieszkańca Ogrodzieńca. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy licznych sukcesów oraz wysokich 
wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym.

Grupa chłopców z Podzamcza zainicjowała wspólną akcję 
sprzątania okolicy, w której mieszkają. Młodzi ludzie posta-
nowili zadbać o środowisko naturalne i w wolnych chwilach 
wybierają się w tereny wokół Góry Birów i gromadzą do 
worków napotkane śmieci. Ich godna pochwały postawa 
została dostrzeżona przez władze Gminy Ogrodzieniec. 
Burmistrz Anna Pilarczyk wraz z sekretarzem Marią Milej-
ską pogratulowały chłopcom pożytecznej inicjatywy i po-

dziękowały za zaangażowanie o wspólne dobro jakim jest 
środowisko, w którym żyjemy. Nagrodą niespodzianką były 
upominki od gminy Ogrodzieniec. 
Miło patrzeć jak młodzież angażuje się społecznie, dlatego 
zachęcamy do udziału w takich akcjach. 

Wszystkie worki ze śmieciami zostały uprzątnięte przez 
Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec.
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The MMAtch 
na zamku

Zuzanna Rasztabiga, urodziła się 
jako wcześniak w 27 tygodniu 
ciąży. Obecnie Zuzia to 17-let-
nia dziewczyna chora na poraże-
nie mózgowe poruszająca się na 
wózku inwalidzkim. 
Jest już po dwóch operacjach 
biodra (jedna w Niemczech). 
Porażenie mózgowe objawia się 
u niej zaburzoną motoryką wyni-
kającą ze spastyczności mięśni 
i wiotkości, dlatego konieczne 
jest poruszanie się na wózku. 
Dodatkowo Zuzia boryka się z 
dużą wadą wzroku +7,5 dioptrii. 
Mimo niepełnosprawności ru-
chowej uczęszcza do Liceum 
Ogólnokształcącego dwujęzycz-
nego (angielski i hiszpański) w 
Dąbrowie Górniczej oraz ma in-
dywidualny tok nauki z matema-
tyki. Zuza ma 2 x w tygodniu re-
habilitację (prywatnie opłacaną), 
2 do 3 x w roku jeździ na turnusy 
rehabilitacyjne. Dla Zuzanny ko-
nieczne jest regularne kontynu-
owanie kosztownej rehabilitacji 
i nowy wózek, na który będą 
zbierane środki finansowe pod-
czas trwania Gali.

Podczas The MMAtch 
3 lipca będziemy zbie-
rać na wózek i dalszą 
rehabilitację dla Zuzi!
Poniżej jej historia!

Zachęcamy do udziału w akcji 
promującej ekologiczne po-
stawy! Bądźmy wzorem dla 

innych! Zróbmy wszystko, aby 
troska o naszą planetę trwała 

cały ROK! 
#zostańEKOBOHATEREM
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     Chcielibyśmy pochwalić się, że
mieliśmy okazje gościć w naszym
Zamku ekipę programu Voice of Poland
KIDS. To bardzo popularny program
muzyczny dający dzieciom możliwość
sprawdzenia się na scenie muzycznej
pod okiem doświadczonych wokalistów
i muzyków. Reżyserowie programu
postanowili zapewnić jego uczestnikom
nie lada atrakcje i zorganizowali dla
grup dzieci wyzwania, które
zaaranżowane były właśnie na terenie
naszego Zamku w Ogrodzieńcu.
Poszczególne grupy dzieciaków m.in.: 
 szukały swoich trenerów uwięzionych w
ogromnej warowni, gonili zjawy
zamieniając się w pogromców duchów,
rozwiązywali łamigłówki i szukali literek
pochowanych w karczmie rycerskiej.
Zabawy było co nie miara. Po pełnych
wrażeń chwilach trenerzy przekazali
dzieciakom informacje na temat
piosenek, które będą wykonywali. Trzem
uczestniczkom ukazała się  sama Biała
Dama, która wręczyła im teksty
piosenek. Na planie było obecnych
kilkadziesiąt osób. Oprócz samych
uczestników, byli również producenci 
i reżyserzy oraz rodzice młodych
talentów. Przy panujących warunkach
pogodowych zadanie realizacji nagrania
było nie lada wyzwaniem. Wszystko
pięknie się udało!   

 

 Wszyscy uczestnicy dostali wejściówki na
Zamek i większa cześć osób ponownie
wróciła na Ogrodzieniecką Warownię. 
W programie duchy zostały dodane
cyfrowo, jednakże my przypominamy, 
że można je spotkać na żywo podczas
zwiedzania zamku w specjalnie zaaranżo-
wanych „Wieczorach z duchami" !   

ZAMEK OGRODZIENIEC
W POPULARNYM PROGRAMIE MUZYCZNYM
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AKTUALNOŚCIBIBLIOTEKA

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wsparcie ofiarowa-
ne Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Ogrodzień-
cu poprzez przekazanie w darze zabawek oraz produktów 
spożywczych.

Otrzymane rzeczy zostaną wykorzystane między innymi jako 
nagrody w organizowanych przez bibliotekę konkursach.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do śledzenia naszych 
stron internetowych i brania udziału w konkursach z piękny-
mi nagrodami przekazanymi przez Dino Polska S.A.

Podziękowanie 
dla Dino Polska S.A.

Zwrot przetrzymanych książek
Serdecznie zachęcamy wszystkich czytelników przetrzy-
mujących książki do skorzystania z okazji i zwrotu tych 
pozycji w terminie do końca lipca 2021r. W tym terminie 
biblioteka nie będzie pobierać opłat za przetrzymanie 
książek.

Książki Elektroniczne (Ebooki)
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu 
zbiera listę osób zainteresowanych korzystaniem z książek 
elektronicznych za pomocą baz takich jak: Legimi. Zainte-
resowanych prosimy o zgłoszenie się: telefoniczne bądź 
mailowe.
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EDUKACJA
OGRODZIENIEC

Małgorzata Michalska

90-lecie Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu

 „Nauka jest jak …”

Od kółka przedmiotowego do projektu edukacyjnego

Nadrzędnym celem każdej szkoły 
jest nie tylko poszerzanie wiedzy i 
doskonalenie umiejętności uczniów, 
ale przede wszystkim rozwijanie ich 
talentów, zainteresowań i pasji, któ-
rych w młodych ludziach jest „nie-

zmierne morze”. Każdy nauczyciel 
przyjmuje twórcze fascynacje swoich 
uczniów jak osobiste wyzwanie, któ-
remu stara się sprostać. A ponieważ 
kreatywności młodych ludzi nie da 
się zamknąć w jakimś ustalonym od-

górnie schemacie, nauczyciele ule-
gają niezwykłej atmosferze poszu-
kiwań i twórczej zabawy, do której 
zapraszają ich uczniowie. 
Dumą każdej szkoły są efektywnie 
działające koła zainteresowań, klu-
by uczniowskie, grupy teatralne czy 
taneczne, zespoły sportowe czy mu-
zyczne. Aktywność i dorobek  mojej 
szkoły był i jest imponujący. Dzisiaj 
wystarczy wejść na stronę interneto-
wą szkoły i zobaczyć, w jaki sposób 
rozwijają i osiągają swoje pierwsze 
sukcesy chociażby najmłodsi ucznio-
wie. 
A jak było kiedyś? Pamiętacie Pań-
stwo działające w szkole koła przed-
miotowe czy kółka zainteresowań a 
wśród nich kółko fotograficzne czy 
robótek ręcznych?  Może należeli-
ście do szkolnej grupy teatralnej, 
szkolnego chóru czy drużyny pił-
karskiej? Dwadzieścia lat temu w 
szkole zaczęły działać liczne grupy 
fakultatywne, takie jak: Szkolny Klub 
Miłośników Literatury i Teatru „Pot-
terowcy”, „Żeromek”, Uczniowski 
Klub Sportowy, Szkolny Klub Ekolo-
giczny „Błękitny Kciuk” czy Szkolna 
Agencja Prasowa, która wydawała 
dwujęzyczną gazetkę szkolną. Spon-
tanicznie powstawały grupy tanecz-
ne i muzyczne, które brały aktywny 
udział w imprezach szkolnych i śro-
dowiskowych. Współcześnie swoje  
zainteresowania i pasje uczniowie 
realizują przede wszystkim w ramach 
licznych projektów edukacyjnych. 
Ale zawsze – czy w ramach kółka, 
klubu czy projektu -  uczeń, który 
chciał, mógł poszukiwać, ekspery-
mentować, działać.  I chociaż może 
nie wszystkie młodzieńcze marzenia 
i pasje udało się spełnić w dorosłym 
życiu, na pewno warto było pró-
bować i przeżyć tę niezapomnianą 
szkolną przygodę.
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90-lecie Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu



28 29gazetagazeta gazetagazeta
OGRODZIENIECKA OGRODZIENIECKA

1,5m

EDUKACJA
GIEBŁO

Ewa Rudnicka

Izabela Čakarević 

Grażyna Kowalska

W październiku 2020 roku  3 szkoły 
prowadzone przez gminę Ogrodzie-
niec złożyły wnioski o  Akredytację w 
programie Erasmus. Przygotowanie 
wniosku było poprzedzone diagnozą 
potrzeb w zakresie mobilności zagra-
nicznych uczniów i kadry pedagogicz-
nej poszczególnych szkół. Zespoły 
zaangażowane w to działanie we 
współpracy z osobą wyznaczoną do 
tego zadania z ramienia gminy, wy-
konały ogromną pracę, aby sprostać 
wysokim wymaganiom, które zostały 
postawione przez Narodową Agen-
cję. Okazało się, że nasz trud został 
uwieńczony sukcesem – wszystkie 3 
szkoły zdobyły Akredytacje!!!

Przyznanie Akredytacji Erasmusa sta-
nowi potwierdzenie, że wnioskodawca 
stworzył plan realizacji wysokiej jako-
ści działań w zakresie mobilności, wpi-
sujący się w działalność swojej orga-
nizacji. Plan ten nazwany jest Planem 
Erasmusa i stanowi kluczowy element 

wniosku o Akredytację. Uzyskanie 
Akredytacji stanowi „bilet wstępu” do 
programu Erasmus na lata 2021-2027. 
Możemy w łatwy sposób korzystać z 
jego możliwości. 
Wszystkie szkoły otrzymały gratulacje 
z Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Dzień Ziemi to bardzo dobra okazja do promowania ekolo-
gicznych postaw w naszym społeczeństwie. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Gieble aktywnie włączyli się w obchody tego 
święta. Z tej okazji uczniowie klas IV- VIII przygotowali plakaty 
pod hasłem: „ZOSTAWCIE NAM CZYSTY KAWAŁEK ŚWIA-
TA”. Wykorzystując różne odpady wykonali ciekawe ekologicz-
ne zabawki, układali eko-hasła i eko-rymowanki. „CO MOGĘ 
ZROBIĆ DLA ZIEMI?”, czyli swoje  eko-postanowienia spisy-
wali uczniowie klasy V i VI. „LISTY DLA ZIEMI” pisali ucznio-
wie klasy VII i VIII. Klasa VIII przygotowała prezentacje multi-

W tym roku obchodzimy 230. rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja – naj-
większej w dziejach Polski ustawy re-
formującej ustrój państwa. Składamy 
hołd twórcom Konstytucji 3 Maja zbu-
dowanej wokół praw i swobód obywa-
telskich, tolerancji, wolności wyznania 
i pokoju. Wszyscy mamy świadomość, 
że Konstytucja 3 Maja stała się funda-
mentem społeczeństwa obywatelskie-
go w Polsce. Podkreślając znaczenie 
tego wydarzenia, Sejm Rzeczpospoli-

DZIEŃ ZIEMI

3 MAJA

medialne: „ZWIERZĘTA TO NIE RZECZY, TYLKO NASI 
PRZYJACIELE”. Jak widać uczniowie aktywnie praco-
wali samodzielnie w domach oraz na lekcjach biologii i 
informatyki. Oni wiedzą , jak ważna jest troska o nasze 
środowisko naturalne.

tej Polskiej ogłosił rok 2021 – Rokiem 
Konstytucji 3 Maja. W tych dniach 
mamy okazję mocniej niż zwykle po-
czuć się Polakami, obywatelami na-
szego państwa. Uświadamiamy sobie, 
że państwo to my wszyscy skupieni 
przy tych samych symbolach – bieli 

i czerwieni naszej flagi. Zapraszamy 
do obejrzenia akademii on-line przy-
gotowanej z okazji majowego święta 
przez uczniów naszej szkoły. Film znaj-
duje się na facebooku oraz na stronie 
internetowej Szkoły Podstawowej w 
Gieble.
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EDUKACJA
RYCZÓW
Katarzyna Podsiadło 

Anita Bednarz

DZIEŃ ZIEMI

GLOBALNA 
LEKCJA

Mam ogromny zaszczyt ogłosić, iż 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w 
Ryczowie z klas VI-VIII wzięli udział w 
międzynarodowym projekcie Pearson 
& BBC Live Classes, który w zeszłym 
roku otrzymał prestiżową nagrodę 
edukacyjną ELTon w kategorii Innova-
tion in Learner Resources. Ta między-
narodowa nagroda od British Council 
jest uznaniem dla innowacyjnych pro-
duktów, projektów i rozwiązań, które 
pomagają uczniom i nauczycielom na 
całym świecie osiągać ich cele i kształ-
tować przyszłość nauczania i uczenia 
się języka angielskiego. Nagroda jest 
hołdem dla pasji do uczenia się na ca-
łym świecie, którą Pearson i BBC Live 
Classes z dumą wspiera. Projekt mię-
dzynarodowy polega na wspólnym, 
aktywnym uczestnictwie młodzieży z 
różnych krajów w lekcjach języka an-
gielskiego online.

Lekcje są prowadzone przez wysoko 
wykwalifikowanych nauczycieli z róż-
nych krajów świata. We współpracy 
pomiędzy Pearson i BBC, zajęcia na 
żywo dają uczniom wyjątkową okazję 
do uczestnictwa w zajęciach języko-
wych online. Angielski to o wiele wię-
cej niż przedmiot na lekcjach - to pod-
stawowe narzędzie komunikacji dla 
uczniów na całym świecie. W trakcie 
i po lekcji uczniowie nie tylko mówią 
po angielsku i doskonalą swoje umie-
jętności komunikacyjne, ale także po-
znają się nawzajem, uczą się szanować 
i przyjmować różnorodność. Udział 
moich uczniów w projekcie to nowe 
wyzwanie, a zarazem przygoda, która 
umożliwia zdobywanie i kształtowanie 
umiejętności językowych, niezwykle 
ważnych we współczesnym świecie. 
Wszyscy otrzymaliśmy certyfikaty, któ-
re potwierdzają nabywanie nowych 

doświadczeń językowych, zdobywa-
nie nowych znajomości z różnych kra-
jów świata oraz czujemy satysfakcję z 
udziału w tak prestiżowym projekcie, 
popularnym w różnych krajach.

Uczniowie klasy II zakończyli realiza-
cję projektu, podczas którego podję-
li ekowyzwanie dotyczące segregacji 
odpadów oraz nadawania surowcom 
„drugiego życia”. Podczas zajęć po-
znawaliśmy zasady prawidłowej selekcji 
śmieci, minimalizowania odpadów w 
gospodarstwie domowym i ponowne-
go wykorzystania materiałów przezna-
czonych do wyrzucenia. Służyły temu 
różne działania, m.in. szycie woreczków 
na owoce i warzywa z resztek firanek. 
Powstały też śmieszne „skarpetkowe 
skrzaty”, a na zakończenie
projektu każde dziecko wykonało za-
bawkę, ozdobę lub przedmiot użytkowy 
z odpadów. Z dużym zaangażowaniem 
przeprowadziliśmy również ekspery-
ment przyrodniczy, którego celem było 
sprawdzenie, co się dzieje z odpadami 
z upływem czasu, gdy zostaną poddane 
działaniu czynników środowiskowych. 
Wnioski z naszych obserwacji przedsta-
wiliśmy w formie plakatu naukowego. 
Powstała również prezentacja multime-
dialna, którą udostępniliśmy wszystkim 
uczniom. Udział w projekcie uświadomił 
dzieciom, że każde, nawet najdrobniej-
sze proekologiczne działanie ma sens 
i jest symboliczną cegiełką włożoną w 
ochronę naszej planety.
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PRZEDSZKOLE
Iwona Kasprzyk

Wielką radość sprawili strażacy 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Ogrodzieńcu przedszkolakom z na-
szego przedszkola. 11 maja gości-
liśmy Ich u nas. Nasi bohaterowie 
przyjechali dwoma w pełni wyposa-
żonymi samochodami strażackimi. 
Dzieci miały okazję obejrzeć sprzęt 
używany do gaszenia pożarów i ra-
towania ludzi z wypadków. Strażacy 
opowiedzieli nam o ich niebezpiecz-
nej pracy. Przypomnieli przedszko-
lakom numery alarmowe oraz to, w 
jaki sposób należy zachować się w 
sytuacjach wymagających wezwania 
służb ratowniczych. Jak zwykle dużą 
frajdę sprawiła dzieciom możliwość 
siedzenia w samochodzie strażac-
kim jak również lanie wodą z węża 
strażackiego. Na szczęście pogoda 
nam sprzyjała. Wizytę strażaków za-
kończoną pysznymi cukierkami od 
gości dzieci zapamiętają na długo. 
Dziękujemy Wam dzielni Strażacy. 
Życzymy wszystkim Druhom zdro-
wia, wytrwałości i dużo satysfakcji 
z wykonywania tak trudnej i niebez-
piecznej pracy.

Ogród Montessori
Bo zmieniamy się dla Was

Aneta Filosek

STRAŻACY

Promując zdrowy tryb życia w naszym przedszkolu powstał ogródek warzywny, w którym dzieci będą miały okazję 
uczestniczyć w pracach ogrodowych, obserwować, pielęgnować i kosztować zdrową i ekologiczną żywność. Po-
nadto ogródek będzie miejscem zabaw badawczych, obserwacji roślin, ptaków, owadów i zjawisk przyrodniczych.
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JURAJSKIE MALUSZKI Co słychać w gminnym żłobku 
„Jurajskie Maluszki”

Dzień Ziemi, Biało-Czerwona u Jurajskich Maluszków, Dzień bezpieczeństwa, Dzień Pielęgnia-
rek, czy kolejne urodziny Maluszka to tylko niektóre wydarzenia z ostatnich dni w naszym żłobku. 
Maluszki chętnie biorą udział w zabawach, w których aktywnie uczestniczą oraz wykazują się 
kreatywnością.
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OPS Powrót seniorów do Dziennego 
Domu Seniora w Ogrodzieńcu

Przypominamy, iż z oferty pobytu w Dziennym Domu 
Senior+ mogą skorzystać osoby, które ukończyły 60 lat. 
Placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 8.00-16.00.
Osoby zainteresowane pobytem w Dziennym Domu 

Senior+ mogą kontaktować się bezpośrednio z Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu pod nume-
rem telefonu 32 67 33 526 w poniedziałki w godzinach 
od 8.00 do 16.00 oraz wtorek-piątek w godzinach od 
7.30 -15.30. Zapraszamy.

Zwiedzanie zamku, spacer z kijkami, wspólne prażonki, pyszna kawka, a przede wszystkim wyśmienite towarzystwo. 
To wszystko w ramach zajęć w Dziennym Domu Seniora.
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Pomoc żywnościowa

Z cyklu ,,Cudze chwalicie, swego nie znacie” zaglądamy do wychowanków Świetlicy Środowiskowej, 
którzy korzystają z uroków miejsc w naszej gminie.

Świetlica środowiskowa

Do Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ogrodzieńcu dotarła czwarta  

w tym roku dostawa w ramach programu 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020, 

Podprogram 2020 
z Banku Żywności w Częstochowie.

Program współfinansowany ze środków Unii Europej-
skiej - Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym, który ma na celu wsparcie osób najbar-
dziej potrzebujących.
Pomoc skierowana jest do osób spełniających kryteria 
kwalifikowalności, tj. znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej, których dochód miesięczny nie przekracza: 
1542,20 zł - -osoba samotnie gospodarująca
1161,60 zł – osoba w rodzinie
Pomoc trafi do 249 najbardziej potrzebujących osób na-
szej gminy.
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Przedsiębiorstwo Komunalne
Ogrodzieniec Sp. z o.o.

Na stronie www.pkogrodzieniec.pl istnieje 
aplikacja, która umożliwia wygenerowanie 
indywidualnego harmonogramu po wpisa-
niu miejscowości, ulicy i numeru domu.

Poprzez stronę 
www.pkogrodzieniec.pl

Telefonicznie: 
32 67 32 081

Mailowo
w.turlej@ogrodzieniec.pl

Kasa czynna 
w poniedziałki, 
środy i piątki 
od godziny 8.00 do 12.00 
(przerwa 10.00 -10.15)

Zgłaszanie awarii  
dostępne na stronie lub 
pod numerem telefonu:
32 6732081, 
503 133 467, 
500 113 999,
516 047 017

Zgłaszanie stanu wodomierza:

Na stronie https://grobonet.com/index.php jest możli-
wość wyszukania osób pochowanych na Cmentarzu Ko-
munalnym w Ogrodzieńcu i w Ryczowie. Poprzez stronę 
można zaświecić wirtualnego znicza na grobie.

Świadczymy usługi dodatkowego, odpłatnego 
wywozu odpadów komunalnych na PSZOK.

ZADANIA SPÓŁKI

Szczegółowa oferta na www.pkogrodzieniec.pl

realizowanie usług dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków

usuwanie awarii sieci wodno–kanalizacyjnej

utrzymanie terenów zielonych

bieżące utrzymanie dróg gminnych

utrzymanie cmentarzy komunalnych

usługi wywozu odpadów komunalnych
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Odpusty w naszych parafiach 

11 kwietnia - Miłosierdzia Bożego w Kiełkowicach 
23 kwietnia św. Wojciecha – Bzów 
15 maja - św. Izydora w Żelazku 
23 maja – Sanktuarium NMB Skałkowej w Podzamczu
30 maja - Najświętszej Trójcy w Gieble
31 maja – Nawiedzenie NMP w Ryczowie 

Wszystkim parafianom oraz gościom życzymy wszyst-
kiego najlepszego, dużo zdrowia i pomyślności!

W maju obchodziliśmy 
Dzień Strażaka, Dzień Bibliotekarza, 

Dzień Pracownika Komunalnego, 
Dzień Pielęgniarek i Położnych,  

Dzień Farmaceuty, Dzień Działacza Kultury.

Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i pomyślności!

Burmistrz 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Anna Pilarczyk

W imieniu Radnych 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Ogrodzieńcu

Małgorzata Janoska

Kochane Dzieci!
Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam, aby uśmiech zawsze 

gościł na Waszych twarzach, każdy dzień był wspaniałą 
przygodą i niósł ze sobą wiele pozytywnych doświadczeń. 

Niech Wasze marzenia się spełniają!
Zarówno dzieciom jak i rodzicom życzymy 

wielu wspólnych, radosnych chwil.  
Niech każdy dzień będzie wspaniałą przygodą!

Podziękowania
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec, 

Anna Pilarczyk składa serdeczne podziękowania 
Stowarzyszeniu RDNR Ogrodzieniec, 

dyrektorowi i pracownikom 
Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu, 

dyrektorowi i pracownikom 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej,

prezesowi i pracownikom Przedsiębiorstwa Komunalnego 
Ogrodzieniec, Jura Rescue Team,

Klubowi Psich  Zaprzęgów „Latające Psy”,
Bistro Krępa, Kuźni Młodych Talentów, Pizzerii Soprano 

oraz pani Martynie Brożek, 
prowadzącej Studio Wyobraźni, 

za zaangażowanie w organizację i przygotowanie 
Gminnego Dnia Dziecka na Krępie. 



36 37gazetagazeta gazetagazeta
OGRODZIENIECKA OGRODZIENIECKA

1,5m

Skała Czubatka

Skała Sitowina

Skała Felinkowa

Zakochaj się w skałach  GMINNE KRAJOBRAZY
Mariusz Osys

OSTAŃCE SKALNE W RYCZOWIE-KOLONII W MIKROREGIONIE WYŻYNY RYCZOWSKIEJ
Sitowina Skała w miejscowości Ryczów-
-Kolonia o wysokości 440m n.p.m., w gmi-
nie Ogrodzieniec, w powiecie zawierciań-
skim, województwie śląskim. Widoczna z 
drogi powiatowej biegnącej z Podzamcza 
do Ryczowa. Skała zbudowana z wapie-
nia jako wiele licznych ostańców znajdu-
jących się w tym mikroregionie Wyżyny 
Ryczowskiej na Wyżynie Krakowsko - Czę-
stochowskiej. Częściowo znajduje się na 
terenie prywatnym, a w części w posia-
daniu Gminy Ogrodzieniec. Połowa skały 
jest odsłonięta, natomiast druga wymaga 
prac wycinki drzew w celu okazania jej ca-
łej okazałości.
Lokalizacja:    
N 500 26’ 28’’      E 190 34’ 09’’

Czubatka wzniesienie w miejscowości Ry-
czów-Kolonia, w gminie Ogrodzieniec, w 
powiecie zawierciańskim, województwie 
śląskim, na którym znajdują się dwa wa-
pienne ostańce, gdzie jeden z nich rozpo-
ściera się ponad las . Wzgórze jest poro-
śnięte lasem sosnowym, znajduje się ok. 
100 m od drogi z Podzamcza do Ryczo-
wa. Ostańce charakteryzują się smukłymi 
i strzelistymi graniami. 
Lokalizacja:      
N 500 26’ 04’’      E 190 34’ 55’’

Wzgórze felinkowe znajduje się w miej-
scowości Ryczów-Kolonia, w gminie 
Ogrodzieniec, w powiecie zawierciań-
skim, województwie śląskim. W okresie  
I Wojny Światowej w listopadzie i grudniu 
1914 roku na polach Felinkowej na roz-
ległych terenach trawiastych, pomiędzy 
wojskami austro-węgierskimi i rosyjskimi 
odbyła się bitwa określana nazwą Wiel-
kiej Batalii pod Pilicą. Ostaniec skalny 
zwany jako Felinkowa Góra 426 m n.p.m., 
położona na piaszczystym wzniesieniu, 
częściowo porośnięta lasem, z daleka od 
zabudowań, skąd rozpościera się widok 
na Straszykowe Skały, Ruską Górę, Wznie-
sienia Dupnica, Kaczmarkowe Skały. Przez 
Felinkową Górę biegnie droga z Ryczowa 
do Podzamcza. Drogą tą prowadzi pieszy 
Szlak Warowni Jurajskich oraz Jurajski Ro-
werowy Szlak Orlich Gniazd. Skałki te, z 
obok przebiegającej drogi, w okresie wio-
sennym i letnim są nie widoczne, dlatego 
dla porównania przedstawiam dwie foto-
grafie, gdzie w okresie wczesnej wiosny 
zauważymy okazałość wzgórza w postaci 
pięknych wapieni.
Lokalizacja:  
N 500 26’ 17’’     E 190 35’ 32’’

Felinkowa w okresie letnim
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PRZEPIS MIESIĄCA
Marta Lipka

Ciasto Hawanka
SKŁADNIKI NA BISZKOPT KAKA-
OWY:
• 4 jajka
• 3/4 szklanki cukru
• 3/4 szklanki mąki tortowej
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• 2 łyżki kakao
• szczypta soli

SKŁADNIKI NA KREM 
CZEKOLADOWY:
• 500 ml mleka
• 2 x 40 g budyń waniliowy, proszek
• 1 żółtko
• 4 łyżki cukru
• 4 łyżki nutelli lub innego kremu 

czekoladowego
• 200 g masła, temp. pokojowa

SKŁADNIKI NA KREM 
ŚMIETANKOWY:
• 400 ml śmietanki kremówki 30%
• 3 łyżki cukru pudru
• 2 łyżki mleka w proszku (opcjonal-

nie)
• 2 łyżeczki żelatyny *
• 1/4 szklanki gorącej wody

SKŁADNIKI NA NASĄCZENIE:
• 1/2 szklanki mocnej kawy
• 2 łyżeczki cukru

DODATKOWO:
• 1 słoiczek dżemu porzeczkowego, 

małego
• 200 g masy kajmakowej

• opakowanie herbatników maśla-
nych i kakaowych

• starta gorzka czekolada do oprósze-
nia

1 szklanka o pojemności 250 ml
* żelatynę możesz zastąpić 250 g 
serka mascarpone i zmiksować z kre-
mówką 

Jajka najlepiej jeśli będą w temp. po-
kojowej. Mąkę przesiewamy razem z 
kakao i proszkiem. Białka oddziela-
my od żółtek i miksujemy razem ze 
szczyptą soli na sztywną pianę. Pod 
koniec miksowania dodajemy stop-
niowo cukier i miksujemy, aż masa 
będzie gęsta i lśniąca. Zmniejszamy 
obroty miksera i dodajemy po jed-
nym żółtko. Na koniec za pomocą 
szpatułki lub dużej łyżki drewnianej 
w kilku niedużych porcjach dodajemy 
suche składniki. Delikatnie mieszamy, 

aby piana z białek jak najmniej opadła.
Formę o wym. 24×24 cm lub podob-
na smarujemy lekko tłuszczem i wykła-
damy papierem do pieczenia. Przekła-
damy ciasto i pieczemy w temp. 180 C 
przez około 30-35 min. do tzw. suche-
go patyczka. Wyciągami i zostawiamy 
do wystudzenia. Następnie nasącza-
my naparem z kawy (ostudzonym) i 
smarujemy dżemem.
400 ml mleka zagotowujemy razem z 
cukrem. W pozostałym mleku miesza-
my przesiany proszek budyniowy oraz 
żółtko. Gorące mleko zdejmujemy z 
ognia i cały czas mieszając wlewamy 
zimną mieszaninę. Ponownie przekła-
damy na nieduży ogień i gotujemy, aż 
budyń będzie gęsty. Owijamy folią i 
zostawiamy do wystudzenia.
Miękkie masło miksujemy na tzw. 
puch, następnie po łyżce dodajemy 
budyń o temp. pokojowej i nutellę. 
Gotowy wykładamy na biszkopt i przy-
krywamy jasnymi herbatnikami. Sma-
rujemy lekko ciepłą masą kajmakową 
(można podgrzać puszkę w rondelku 
z gorącą wodą) i przykrywamy herbat-
nikami kakaowymi. Na czas przygoto-
wania kremu wkładamy do lodówki.
Żelatynę rozpuszczamy w gorącej 
wodzie i zostawiamy do wystudze-
nia. Kremówkę miksujemy na sztywną 
masę, następnie dodajemy przesiany 
cukier puder oraz mleko w proszku. 
Na koniec niewielkim strumieniem 
wlewamy żelatynę. Krem wykładamy 
na herbatniki i oprószamy startą cze-
koladą. Owijamy folią i wkładamy do 
lodówki na kilka godzin lub całą noc.

Biszkopt do tortów
Każdy z nas ma sprawdzony przepis na 
biszkopt, ale biszkopt tortowy rządzi się 
innymi prawami, niż biszkopt klasyczny 
do ciast. Biszkopt taki musi być mocniej 
związany, sztywny. Zdradzę Państwu mój 
niezawodny przepis na biszkopt waniliowy 
do tortów.

Składniki na biszkopt w formie 28 cm,  
na 3 blaty:
6 jaj rozmiar L w temperaturze pokojowej

12 łyżek cukru

6 łyżek mąki pszennej (najlepsza Dala-

chowska)

5 płaskich łyżek mąki ziemniaczanej

Ubijamy białka, a w momencie kiedy będą 
już lekko podbite wsypujemy stopniowo, 
łyżka po łyżce, cukier. Ubijamy na sztywno, 
aż cukier całkowicie się rozpuści. Zmniej-
szamy obroty miksera na średnie i doda-
jemy żółtka, jedno po drugim, miksując 
tylko do połączenia. Wyłączamy mikser i 
ręcznie delikatnie mieszamy z przesianymi 
mąkami, które wsypujemy powoli, w 2-3 
turach. Dno foremki wykładamy papierem 
do pieczenia, zostawiając „gołe” ścianki. 
Wlewamy i wyrównujemy ciasto i piecze-
my w 175°C przez 30-35 min., albo do 
suchego patyczka. Po upieczeniu biszkopt 
zostawiamy w foremce do całkowitego 
ostudzenia, a potem delikatnie wycinamy 
ostrym nożem. Jeśli biszkopt po wyjęciu z 
piekarnika zaczyna nam opadać, odwraca-
my go – jeszcze w formie!- do góry noga-
mi i tak studzimy.
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Z zamiłowania do modelarstwa
LUDZIE i PASJE

Joanna Piwowarczyk
Władysław Gajda

Budowę tego galeonu zlecił król 
Szwecji Gustaw Adolf II (1594-1632) 
w roku 1626, żeby zapewnić szwedz-
kiej marynarce wojennej dominację 
na Bałtyku. Po dwóch latach budowy 
w niedzielę 10 sierpnia 1628 roku ga-
leon Gustawa Adolfa II jest gotów do 
wypłynięcia ze Sztokholmu do portu 
w Alusnabben, który miał być główną 
bazą okrętu. Tam też miał pobrać za-
pasy prochu i amunicji oraz przyjąć na 
pokład oddział żołnierzy a następnie 
wraz z dwoma innymi okrętami „Kro-
nan” i „Gamla Svardet” miał wypłynąć 
na front morski w kierunku polskiego 

wybrzeża na blokadę portów Gdań-
ska i innych miast. Okręt był potężny: 
długość konstrukcyjna 47.5 m, lecz z 
bukszprytem mierzył 69 mb, szerokość 
11.7 m, zanurzenie 4.8 m, wyporność 
całkowita ok. 1200 ton, maksymalna 
powierzchnia żagli 1275m2, uzbroje-
nie 56 sztuk 24-funtowych dział z brą-
zu. 10 sierpnia, gdy załoga zameldo-
wała gotowość, rzucono cumy i okręt 
przeholowano wzdłuż miasta, odda-
no honorową salwę. Po odrzuceniu 
lin holowniczych postawiono żagle i 
okręt żwawo ruszył. Po przepłynięciu 
zaledwie około kilometra nastąpiło 

gwałtowne uderzenie wiatru, a okręt 
przechylił się niebezpiecznie na lewą 
burtę i woda zaczęła się wlewać przez 
niezamknięte furty działowe. Nachyle-
nie boczne gwałtownie się powiększa-
ło, okręt tonął. Dziewiczy rejs zakoń-
czył się po przepłynięciu około 1300 
metrów, zaledwie 120 m od brzegu 
wyspy Beckholmen.
Mimo kilkakrotnych prób wydobycia 
wraku na ówczesne możliwości nie 
udało się odnieść sukcesu. Wrak na 
długie lata zapadł w sen zapomnie-
nia. Po 333 latach spokojnego snu 24 
kwietnia 1961 roku wrak został pod-

W ostatnim spotkaniu z 18 marca 2018 roku, w którym zaprezentowany został model słynnego okrętu 
flagowego admirała Nelsona HMS Victory zapowiedzieliśmy, że następne spotkanie odbędzie się w 2019 
roku i pokażemy państwu unikatowy model Galeon „VASA”. Niestety ogrom pracochłonnego malowania 
miniaturowych ozdób oraz pandemia Covid-19 przesunęły ten termin. Trwało to trzy lata, ale efekt ocenią 
Państwo sami. 
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niesiony na powierzchnię. Od tego 
momentu rozpoczęły się prace kon-
serwatorskie i restauratorskie. Od 
1990 roku żaglowiec jest wystawio-
ny w Vasamusset w Sztokholmie.
Galeon ma nadzwyczajną wartość 
historyczną, gdyż jest jedynym za-
chowanym na świecie okrętem wo-
jennym z XVII wieku. 
Legendarny „VASA” odżywa we 
wspaniałym modelu w skali 1:65 o 
wymiarach: długość 109 cm, wyso-
kość 86 cm. Przepiękne dekoracje 
dziobowe jak również pawęży zosta-
ły zaprojektowane jako wierne od-

zwierciedlenie oryginału.
Dzięki temu model można zaliczyć 
do najwyższej klasy sztuki mode-
larstwa szkutniczego. Cykl budowy 
wydłużony do około 4 lat. W tym 
miejscu chciałbym serdecznie po-
dziękować pani Ingebordze Cygan-
kiewicz za pomoc w malowaniu mi-
niaturowych ozdób galeonu.
Następny model to przepiękny 
okręt floty Ludwika XIV znanego 
jako „król Słońce” Solei Royal z XVII 
wieku ale to dopiero w 2022 roku.
Władysław Gajda – mieszkaniec 
Ogrodzieńca, absolwent Politech-

niki Śląskiej w Gliwicach (magister  
inżynier mechanik), obecnie emeryt, 
który po kilkudziesięciu latach spę-
dzonych poza naszą gminą, powró-
cił i zamieszkał wraz z żoną w rodzin-
nym domu. Na emeryturze oddał się 
pasji modelarstwa. Jego wspaniałą 
kolekcję teraz powiększył opisany 
Galeona „VASA”.
Zainteresowanych odsyłamy do po-
przednich artykułów, w których opi-
saliśmy trzy modele okrętów (San 
Juan Bautista, Santisima Trinidad 
(GO kwiecień 2011) i HMS Victory 
(GO styczeń 2018).

Szczęśliwie zdarzyło się, że prawie w 
jednym czasie znalazłam na stronach 
Dyskusyjnego Forum Jurajskiego i w 
książce Jerzego A. Maciążka „Pitaval 
Zawierciański” (do nabycia w kasie 
kina MOK-u Zawiercie), bardzo cieka-
we informacje o  mieszkańcach naszej 
gminy. Ogrodzieniec miał pecha, al-

bowiem należał do powiatu olkuskie-
go i w Olkuszu nie było gazety, która 
zamieszczałaby informacje o wydarze-
niach w powiecie. Natomiast w Czę-
stochowie i Będzinie takie gazety były 
i przykładowo z Zawiercia takich infor-
macji jest mnóstwo. Na dodatek nikt 
nie słyszał wówczas o RODO i dane o 

osobach popełniających wykroczenia 
czy przestępstwa publikowane były 
w całości, często z dokładnymi adre-
sami.
No to zaczynamy od najstarszych 
„ciemnych sprawek” naszych rodaków.
Zbiegli popisowi (dzisiaj poborowi) 
Stanisław Januszka z gminy Ogro-

Wróciłam z gawędami o naszych mieszkańcach. Pandemia odcięła nas od normalnego życia, od bezpośred-
nich kontaktów z mieszkańcami, od wizyt i przeglądania zdjęć w Waszych domach. Pozostał jednak Internet  
i książki. Przeszukuję więc wszystko, co ukazuje się na stronach „szukaj w archiwach”, genealodzy.pl, itd., 
a co byłoby związane z Ogrodzieńcem. W zawiązku z tym czeka mnie wyprawa do Archiwum w Łodzi,  
Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum w Radomiu, bo znalazłam tam ciekawe materia-
ły, które mogę przejrzeć tylko na miejscu, ponieważ nie są dostępne w Internecie. Kiedy wreszcie będzie to 
możliwe i czy starczy sił na takie wyprawy? 

Witajcie Drodzy CzytelnicyHISTORIA
Maria Lipka-Stępniewska
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dzieniec lat 24, wzrostu stóp 5, cali 
6 strychów 2, twarzy okrągłej, oczu 
ciemnych, nosa miernego, włosów 
ciemnych, czoła wysokiego.
Franciszek Klichowski z gminy Ogro-
dzieniec lat 19 
Dz. Rz. (Dziennik Rządowy) W.K. 12 – 
1819 rok.
Jakub Dula zbiegł ze wsi Giebło, lat 
ma 25, twarzy ściągłej, oczu ciemnych, 
nosa miernego, czoła wysokiego.
Dz. Rz. W.K. 1819 rok

A teraz list gończy z 1825 roku.
„Idzi Wróbel służący Burmistrza Mia-
sta Ogrodzieńca lat 18 mający uciekł 
w spancerku zielonym, kapeluszu okrą-
głym wysokim, ciżemkach węgierskich, 
reszta ubioru niewiadoma, ukradłszy 
płaszcz ciemno sieraczkowy z czarnym 
kołnierzem i wziąwszy na konto Pana 
swego od różnych osób pieniądze, ma 
bydź ściśle śledzony, a w razie wyśle-
dzenia do Biura Komisariatu Obwodu 
Olkuskiego pod strażą dostawiony.” 
Dz. U. W. K. 10 1825 rok.
Zachowałam oryginalną pisownię. 
Spróbujcie wyobrazić sobie jego strój 
i te „ciżemki węgierskie” i ten płaszcz 
„ciemno sieraczkowy” (jaki to kolor?).
Zainteresowała mnie ta postać.
Idzi urodził się w 1808 roku. W 1830r. 
zawarł związek małżeński z Katarzyną 
Biedak. Można wywnioskować, że albo 
kary nie było, albo była niezbyt wysoka.
Ma 4 dzieci, w tym urodzone w 1837r. 
bliźniaki, ale tylko najstarsza córka Fran-
ciszka urodzona w 1833 roku zawiera 
ślub w naszej parafii. Mężem jej zostaje 
Melchior Molenda i para ma 7 dzieci. 
Potomkowie żyją do dziś w naszej gmi-
nie, ale nikt z nich nie nazywa się Wró-
bel lub Molenda.  
Następna informacja, do których dotar-
łam pochodzą już z XX wieku i wiążą się 
one z ogromnym rozwojem Zawiercia i 
Ogrodzieńca, powstaniem fabryki, któ-
ra ściągnęła masy ludzi z różnych okolic 
i o różnych charakterach. Niestabilność 
zatrudnienia powodowała, że ci którzy 
przybyli do pracy, często bywali jej po-
zbawiania a brak dochodów powodo-
wał biedę, a co zatem idzie kradzieże 
i rozboje.
„Kurier Codzienny” donosi z Zawier-
cia: 
Mieszkańcy Zawiercia i jego okolice żyją 
od 3 miesięcy pod groźbą ciągłych na-
padów uzbrojonych i zorganizowanej 
bandy opryszków, na czele której stoi 

kilku amnestiowanych zbiegów z Sa-
chalina. Banda ta od 1 lutego rb (1905) 
uskuteczniła kilkadziesiąt zbrojnych na-
padów.”
Na terenie Ogrodzieńca wymieniono 
2 napady:
- dnia 11 marca o godz. 6-tej wieczo-
rem napad na dom dyrektora fabryki 
cementu „Ogrodzieniec” p. Welsteina, 
którego poraniono, straty ok. 2000 rubli 
- napad na młyn w Centurii, 8 wiorst od 
Zawiercia. Zraniono dwóch synów wła-
ściciela, zgwałcono córkę, zrabowano 
200 rubli.

1906 rok
W Podzamczu piorun zabił dziewczynę 
Katarzynę Marcik.
Niedaleko cementowni Ogrodzieniec 
napadło kilku drabów na furmankę z 
pasażerami, którym zabrano około 100 
rubli. Na drugi dzień w pobliżu Pilicy 
napadnięci zostali podróżni, których 
ograbiono, a jednego z nich postrzelo-
no.
Robotnicy cementowni w Ogrodzieńcu 
wywieźli na taczkach za bramę fabrycz-
ną i poturbowali inżyniera tejże fabryki, 
pana Lindema. 
9 października na szosie z Zawiercia o 
4 wiorsty od Pilicy, czterej ludzie zbrojni 
(3-ej z uczernionymi twarzami, a jeden 
owiązany chustą) zrabowali furmankę, 
na której 14 osób (11 mężczyzn i 3 ko-
biety) dążyło do Pilicy.
Na łup bandytów złożyło się 68 rb 65 
kop w gotówce i dwa zegarki. Po doko-
naniu rabunku bandyci zbiegli w stronę 
Ogrodzieńca. Lecz w ich liczbie ofiary 
rabunku poznały dwóch mieszkańców 
Pilicy. 
Przeto strażnicy ziemscy wraz z niektó-
rymi gospodarzami  urządzili obławę 
w pobliskich lasach, która jednak do 
żadnego wyniku nie doprowadziła. 
Następnie wskutek wiadomości, że do 
napadu należał niejaki Antoni Jurczyk z 
Podzamcza w g. Ogrodzieniec – policja 
udała się za śladem do Zawiercia, gdzie 
niebawem tego słynnego złodzieja uję-
to i odstawiono do Olkusza.
Na śledztwie do winy Jurczyk się nie 
przyznał, twierdząc, że 9 października 
nigdzie nie wyruszał. Zeznania świad-
ków mówiły jednak co innego. Osta-
tecznie Jurczyka przeniesiono do Kielc 
i osadzono w więzieniu.”

Dziennik Częstochowski, nr 249 z 
10.11.1906, s. 2

1907 rok
„W Ogrodzieńcu, odległym o 4 wiorsty 
od Zawiercia, 12 ludzi uzbrojonych w 
rewolwery napadło na sklep monopo-
lowy, z którego zabrali 150 rb. Sprze-
dający w sklepie stawiał początkowo i 
został dość groźnie postrzelony w gło-
wę i rękę. Napastnicy przed odejściem 
zburzyli sklep, tłukąc wszystkie butelki z 
wódką.”

Goniec Częstochowski nr 104 z 
18.04.1907 s.2
„Wczoraj o godzinie 3 po południu do 
fabryki cementu „Ogrodzieniec” wtar-
gnęło dwóch ludzi ucharakteryzowa-
nych i pod groźbą rewolwerów zażądali 
wydania im pieniędzy. Gdy spotkali się 
z odmową kasjera, porozrywali rulony z 
monetą srebrną i poczęli uciekać. Po-
mimo pogoni, zorganizowanej przez ro-
botników fabryki, bandytów nie ujęto. 
Jak stwierdzono, bandyci zrabowali 50 
rb w srebrze i około 2000 rb w bank-
notach.
Goniec Częstochowski, nr 278 z 
9.10.1907 s.2          
„Przed paru dniami 12-tu uzbrojonych 
ludzi napadło na kasę fabryki cementu 
w Ogrodzieńcu i zrabowało 80 rb. Urzą-
dzony pościg nie dał wyniku”.

Goniec Częstochowski, nr 277 z 
11.10.1907 s.2
Tutaj parę słów wyjaśnień.
„Każda rewolucja, tak i ta z lat 1905-07, 
potrzebowała pieniędzy; zakupy broni, 
materiałów wybuchowych, druku prasy 
rewolucyjnej, podróże, a także na zwy-
kłą egzystencję rewolucjonistów. 
Walery Sławek tłumaczył później, że na-
pady były jedynym sposobem sfinanso-
wania rewolucji. A że polski bojownik 
lubił połączyć przyjemne z pożytecznym 
– toteż najczęściej napadano na sklepy 
monopolowe.”
„Powołam się na słowa uczestnika wy-
darzeń rewolucyjnych w Zagłębiu Dą-
browskim. Wybrano do tego jeden 
dzień, w którym dokonano jednocze-
śnie pogrom monopoli: w Ogrodzień-
cu, Porębie i Włodowicach.
Tu fragment zacytowałam z książki Je-
rzego A. Maciążka „Pitaval Zawierciań-
ski” strona 60.

Pozdrawiam serdecznie 
Maria Lipka-Stępniewska

cz. 2 w kolejnym wydaniu
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Upominek od Gminy Ogrodzieniec 
dla noworodków został 
wzbogacony o kolejne elementy.

Ślub państwa Urszuli i Zenona Halamusów – 10 
czerwca 1972 roku. Orszak ślubny, czyli para młoda 
wraz z gośćmi udaje się pieszo przez Rynek (obecnie 
plac Piłsudskiego) do Urzędu Gminy w Ogrodzieńcu. 
Może ktoś rozpoznaje się na tym zdjęciu? Pan Zenon 
Halamus prosi o kontakt.

Ślub

URZĄD STANU CYWILNEGO
Z  kolekcji 
starych pocztówek

Dawniej był zwyczaj przesyłania życzeń z 
okazji Zielonych Świąt. Dziś już tego nie robi-
my, pozostały stare pocztówki.

Z archiwum prywatnego 
Marii Lipki-Stępniewskiej
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Z KSIĘGI KONDOLENCYJNEJ

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa 
otuchy i wsparcia 

dla Stefana Selejdaka
Sołtysa Fugasówki
z powodu śmierci 

MAMY
składają 

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk

W imieniu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
Przewodnicząca Rady

Małgorzata Janoska
 

Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Maria Milejska

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 
w Ogrodzieńcu

Wyrazy głębokiego współczucia 
dla Danuty Starobrzyńskiej 

z powodu śmierci

Męża
składają

dyrektor i pracownicy Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa otuchy i wsparcia 
dla Edwarda Grzebielucha

Sołtysa Giebła-Kolonii 
z powodu śmierci 

Żony 
Janiny Grzebieluch

byłego pracownika
Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec

składają 

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk

W imieniu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Janoska

 
Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Maria Milejska

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu

Z głębi serc płynące wyrazy współczucia 
dla Agnieszki Wieczorek

z powodu śmierci

Taty
składają

dyrektor i pracownicy Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu

Wyrazy szczerego współczucia 
dla Marioli Bąchór
z powodu śmierci

BRATA
składają

dyrektor i pracownicy Miejsko-Gminnego  
Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu

Wyrazy szczerego współczucia i żalu
dla 

Elżbiety Stanek
Radnej Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

z powodu śmierci 

MAMY
składają 

dyrektor i pracownicy Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu
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WŁOŚCIANIN
W jutrzence wschodu przeźroczy cień zamkowego wzgórza.
Rok 1818. Oracze w polu. Skibami pachnie ziemia 
spragniona ziarna, z którego łany kłosem zakwitną.
Tomasz Zabawa marzeniem o urodzaju orze
pole przy Skałce. Skłębione jej kształty owiewa wiatr.
Szczęśliwie skończył. Z drogi na czarną ziemię i Skałkę 
patrzy: Cień jakiś? Postacie? Śni czy widzi na ścianie?
Ognie zwątpienia nękają serce i duszę. Milczy.
Przy siewie ziarna swój sekret powierza Ignacemu
Rozwadowskiemu. Cieśla porywczy, żądny rozgłosu 
bieg nadał sprawie. Proboszcz Ogrodzieńca w Galicji. 
Po chwili z wypiekami na twarzy idzie do dworu.
Jaśnie Wielmożny hrabia Jakliński, komisarz, słysząc 
nowinę, wargi wydął gniewliwie i chłopa wyśmiał. 
Drogą szli rozśpiewani pielgrzymi do Częstochowy.
Niewiele myśląc, wmieszał się w tłum i głosił o cudzie.
Poszły w świat zmyślenia i dziwy. W najbliższą niedzielę
zgromadziło się wokół Skałki dwa tysiące ludzi.
Dziwactwo tłumu niepokoiło miejscowe władze.
Powołano kanonika kolegiaty w Pilicy 
księdza Jana Warmuzińskiego do komisyjnego 
oglądu Skałki. Z bliska widać było naruszone 
miejscami kamienie brudne i zmurszałe.  Ich układ 
z daleka mógł poruszyć wyobraźnię patrzącego.
Powołano Tomasza Zabawę, który komisję 
szczerym słowem utwierdził, że  było to przewidzenie. 

W DRODZE
Czerwiec 1928. Ksiądz Jan Wiśniewski wybiera się pieszo 
do Giebła, bo nie zna jeszcze całego olkuskiego powiatu. 
Przeżycia z wędrówek opisuje w kolejnych dziełach. 
W drodze spotyka staruszka Jacentego Podsiadły.
Obaj dumają nad pięknem wzniesień skalnych Podzamcza.
To ta Skałka – proszę księdza – szepce cicho włościanin.
Na której wypatrywano obraz Bogarodzicy?!
Słyszałem, a teraz widzę na własne oczy. Wiem, że 
upodobała sobie to miejsce Mateczka Boża 
i z kościoła  przeniesiono w procesji wizerunek, 

który kiedyś opromieniał ołtarz kaplicy w Zamku.
Rzeczywiście, lud gorliwie podtrzymuje światełko 
przy jakby Strażniczce całej krainy Ogrodzieńca.
Przed dziesięciu laty, o ile pamięć mnie nie myli, 
błagalne procesje z miasta urządzano do Skałki, 
bo tyfus zbierał żniwo czy morowe powietrze.
Biło źródełko, z którego ludzie czerpali wodę, 
a że miało cudowną moc, chorych tu obmywano.

Wspominam scenę przed obrazem Skałkowej Matuchny, 
która na dziecku zrobiła niezatarte wrażenie:
ludzie się nagle rozstępują, środkiem wchodzi z krzyżem 
przyozdobionym kwieciem pielgrzymka z Giebła i wszyscy 
na murawie, chyląc w zadumie głowy, poklękali. 
W drugi dzień Zielonych Świątek szły na Skałkę procesje
z miasta  z asystą, strażakami i miejscową orkiestrą, 
pokłonić się Matce Bożej Skałkowej w jej powietrznej 
kaplicy umajonej darem spokoju natury. 
Modlitwy i prośby wiernych ufne w swej prostocie 
płynęły na falach uczuć w jasną kopułę nieba. 

MODLITWA
Bogarodzico! Dziewico! Matko Boska Skałkowa!
Któraś wiodła wierny lud spod Giebła i Ogrodzieńca!
Zanieś przed Boga tron próśb naszych różańcowy wieniec.
Cień ponury koronawirusa grozą okrywa 
świat; drugi rok bieży. Mogił świeże krzyże cisną łzy. 
„Zostań w domu” – zdrowych serc duchowe katusze 
strachu. Szpitale, respiratory. Czy w szczepionkach moc?!
A tam są ludzie – tam mają duszę. Siły słabną.
Matko Boska uproś! Duch Boży w wirusa uderzy 
i na zawsze wytraci potężną miłosierdzia zbroją.
Bogarodzico! Usłysz nas i wstaw się za dziećmi Twymi, 
by ziemia odetchnęła, a z nią ludzie utrudzeni.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison….

Alicja Kmita – Żak
Kwiecień 2021. 

Podziękowania Marii Lipce – Stępniewskiej 
za oryginalne źródła.

SKAŁKA
CZAS POEZJI

Alicja Kmita-Żak

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia 
dla Elżbiety Stanek

Radnej Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
z powodu śmierci 

MAMY
składają 

Burmistrz 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Anna Pilarczyk

Sekretarz
Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Maria Milejska

W imieniu Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu 

Przewodnicząca Rady
Małgorzata Janoska
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ARKADIA

jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę

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

TEL. 695 729 499

rok założenia 1993

Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 42
www.arkadia-ogrodzieniec.com.pl
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Twoją
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tel. 32 672 37 12
Zawiercie

ul. Paderewskiego 112 a
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Pon.-Pt.: 7.00 - 19.00   sobota 7.00-14.00

WIĘŹBY DACHOWEWIĘŹBY DACHOWE
TARCICATARCICA
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KL
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A

GRYS
KRUSZYWO

„Więc chociaż jesteś gdzieś wśród gwiazd,
wolny od wszelkich ziemskich trwóg,

tutaj na zawsze został Twój ślad,
a wraz z nim tęsknota, rozpacz i ból”

Pragniemy podziękować Wszystkim, a w szczególności 
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec  

– Pani Annie Pilarczyk  
oraz Radzie Miejskiej w Ogrodzieńcu – reprezentowanej 

przez Przewodniczącą - Panią Małgorzatę Janoskę, a także 
rodzinie, przyjaciołom, znajomym i sąsiadom za wyrazy 

współczucia i wsparcie, za pamięć, za obecność duchową 
oraz za udział w ceremonii pożegnania naszego Męża,  

Taty i kochanego Dziadziusia

ANDRZEJA GRZYBOWSKIEGO

dziękujemy

Żona Jolanta oraz córka Agnieszka z rodziną

PODZIĘKOWANIA
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Grupa Jurajska Górskiego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego, Ślą-
skie WOPR, Beskidzkie WOPR oraz re-
gionalna sekcja GOPR Beskidy z CSR 
Szczyrk otrzymały dotacje od Zarządu 
Województwa Śląskiego. Wręczenia 
czeków, które odbyło się na zamku 
Ogrodzienieckim w Podzamczu w 
dniu 25 maja dokonał wicemarszałek 
Województwa Śląskiego Wojciech Ka-
łuża. Obecna na spotkaniu burmistrz 
Ogrodzieńca Anna Pilarczyk  wręczyła 
podziękowania dla Jurajskiej Grupy 
GOPR za wieloletnią współpracę  i 
promowanie idei bezpieczeństwa na 
Jurze.

Na Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu odbył się briefing prasowy z udziałem Burmistrza Miasta i 
Gminy Anny Pilarczyk, Prezesa Spółki Zamek Pawła Skóry wraz z  pracownikami, Artura Wysockiego 
(wykonawcy miecza dla Wiedźmina), Marcina Staszewskiego (współtwórcy filmu o wykuwaniu mie-
cza) oraz zaroszonych gości i przedstawicieli mediów – prasy, radia, telewizji, portali internetowych.

Otrzymali wsparcie

ZAMEK Miecz dla Wiedźmina

Podczas spotkania odbyła się prezentacja miecza, który 
Spółka Zamek dedykowała dla Henrego Cavill’a - aktora 
grającego Wiedźmina w produkcji platformy NETFLIX. Wy-
kuty przez kowala Artura Wysockiego miecz odwzorowany 
został na grze „Wiedźmin 3. Dziki Gon”. Autor rękodzieła 
wykorzystał historyczne narzędzia z zachowaniem orygi-
nalnego kształtu i proporcji. Inskrypcja na mieczu wykuta 
została dawnym alfabetem (Glagolitic) i brzmi: „Wykuty 
na Zamku Ogrodzieniec dla Henrego Cavill’a. Głowica ma 
kształt głowy wilka, charakterystycznego znaku wiedźmina 
Geralta. Stąd nazwa miecza to Biały Wilk. Zaprezentowa-

no również film z procesu wykuwania miecza. O realizacji 
materiału opowiedział Marcin Staszewski. Miecz czeka na 
Wiedźmina, a film jest zaproszeniem dla aktora, aby oso-
biście go odebrał na ogrodzienieckim zamku.

Dopóki Henry Cavill osobiście nie odbierze miecza, turyści 
będą mogli podziwiać jego kunszt i maestrię wykonania. 
Będzie wystawiony w specjalnej gablocie.  

Link do filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=8MkvmNUNz0o

Joanna Piwowarczyk
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INFORMACJE WYMIANA STAREGO PIECA
LIKWIDACJA AZBESTU

Przypominamy, że do końca czerwca można składać wnioski o dofinansowanie z budżetu Gminy do wymiany 
starego pieca (tzw. kopciucha). Wniosek i regulamin jest udostępniony na stronie BIP Ogrodzieniec lub można 

bezpośrednio pobrać z Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

Zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie gminy Ogrodzieniec 
(dofinansowanie do kotła wynosi 50%, ale nie więcej niż 2000,00zł)

UWAGA! 30 CZERWCA MIJA TERMIN.

LIKWIDACJA POKRYĆ DACHOWYCH 
ZAWIERAJCYCH AZBEST 

Likwidacja pokryć i/lub elewacji dachowych 
zawierających azbest z budynków na tere-
nie Gminy Ogrodzieniec (dofinansowanie 
do utylizacji azbestu wynosi 80% , ale nie 
więcej niż 700,00zł.)

Do końca czerwca istnieje możliwości skorzystania z 
dofinansowania z budżetu gminy przeznaczonego na 
utylizację azbestu z pokryć dachowych. Wniosek należy 
złożyć przed rozpoczęciem prac. Dotacja nie przysługuje 
na przedsięwzięcia już zrealizowane. Wniosek i regula-
min jest udostępniony na stronie BIP Ogrodzieniec lub 
można bezpośrednio pobrać z Urzędu Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec Termin składania wniosków do 30 czerwca 
2021r.

WYMIANA STAREGO PIECA 
z programu „Czyste Powietrze”

Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu realizuje wnioski 
programu „Czyste Powietrze”, pod patronatem Mini-
sterstwa Klimatu i Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. Osoby zainteresowane 
złożeniem wniosku Czyste Powietrze powinny zgłosić się 
z do Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu z n/w do-
kumentami: księga wieczysta, lub akt notarialny, rok bu-
dowy domu, dane osobowe właścicieli nieruchomości 
(dane współmałżonka), nr rachunku bankowego, maila, 
nr telefonu, Pit za rok 2020, wycena kosztów kwalifiko-
wanych przewidzianej inwestycji, powierzchnia całkowi-
ta budynku.
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Niestety w niedzielę przegraliśmy z pogo-
dą i musieliśmy z uwagi na ogromne
opady deszczu w ostatniej chwili odwołać
pokazy konne.
Przy takich warunkach pogodowych i tak
śliskiej trawie przeprowadzenie pokazów
koni w galopach groziło wypadkiem. 
Nie mogliśmy ryzykować zdrowiem koni 
i jeźdźców. To dla nas oczywiste. 

   Na szczęście po deszczowych dniach
zawsze przychodzą te ze słońcem! 
Z uwagi na dobrą pogodę zapowiadaną
na kolejny weekend postanowiliśmy
zorganizować Majówkę na BIS.
Tym razem pogoda już dopisała i poza
pokazami walk rycerskich turyści mogli
też podziwiać rycerzy z mieczami na
galopujących koniach. Ależ to były
emocje!

             
 MAJÓWKA

na BIS

  W pierwszy, majowy weekend
otworzyliśmy też sezon grillowy! 
W ogrodzie przy nowo otwartej
Restauracji Bonera w Zamkowym
Gościńcu pod Lilijką odpaliliśmy
naszego rycerskiego grilla.
Goście mieli do wyboru nie tylko
kiełbaski czy szaszłyki ale także
wieprzowego udźca pieczonego 
w całości.

           Sezon wiosenno-letni na Zamku
Ogrodzienieckim w Podzamczu uważamy
za otwarty. Jak co roku wystartowaliśmy 
z wysokiego C, a nawet więcej.
Na Dziedzińcu Zamkowym w końcu
zrobiło się gwarno, otworzyliśmy sklepik 
z pamiątkami. W powietrzu czuć było
zapach przepysznych podpłomyków 
- to nowość, którą można w tym sezonie
zakupić spacerując po zakamarkach
naszego zamku.

Turyści, którzy odwiedzili nas w długi
weekend majowy mogli podziwiać
zmagania walk rycerskich, które planu-
jemy organizować w sezonie w każdą
sobotę o stałych godzinach:
12.00
13.00
14.00 oraz 16.00. 

OTWARCIE 
 

NA ZAMKU
SEZONU

MAJÓWKA 
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  Jesteśmy na rynku już 4 miesiąc.
Działamy prężnie i rozwijamy się!
Nasze diety przypadły do gustu
znacznej liczbie klientów, którzy widzą
już pierwsze efekty stosowania
specjalnie dostosowanego do swoich
potrzeb menu. Swoje zadowolenie
wyrażają przez opinie. Sami zobaczcie!

Jura     Box
C A T E R I N G D I E T E T Y C Z N Y

DZIAŁAMY!

Początek roku dla hotelarstwa 
i gastronomii nie był niestety łaskawy. 
W związku z pandemią COVID-19 lokale
oraz hotele przez większość czasu
musiały pozostać zamknięte.
My ten ciężki dla Zamkowego Gościńca
czas postanowiliśmy wykorzystać na
przeprowadzenie prac remontowych.
Odświeżyliśmy pokoje, odnowiliśmy
recepcję. W Zamkowym Gościńcu pod
Lilijką powstała też przepiękna
restauracja, do której serdecznie
zapraszamy! 
W naszej karcie menu znajdziecie
między innymi takie specjały jak zupa
piwna, noga z gęsi, czy przepyszny
grusznik z królewskiego dworu z konfitu-
rą z rokitnika.
Zapraszamy serdecznie!
Tel: 32 67 32 145 

standardowa 
z niskim indeksem glikemicznym
wegetariańska
dieta dla sportowców 

Przypominamy, że w naszej ofercie
dostępne są cztery rodzaje diet: 

      Na wakacje stworzyliśmy też super
promocję pt. ”Schudnij na Lato”, która
pozwala skorzystać z 15% rabatu.
Jesteśmy dostępni pod numerem
telefonu: 530 913 233, a także
adresem e-mail: kontakt@jurabox.pl
oraz dietetyk@jurabox.pl

 Zapraszamy! 
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Celem powstania Dziennego Domu Senior+ w Mokrusie jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym 
Seniorów, w szczególności zapewnienie wsparcia osobom nieaktywnym zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu.

DZIENNY DOM SENIOR+ w MokrusieINFORMACJE

W naszej gminie powstała kolejna placówka dla seniorów – w Mokrusie 
przy ul. Dębowej 14 (budynek remizy OSP) 
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Korekta: Zespół

Gminny Dzień Dziecka na Krępie 
Dzień pełen wrażeń, moc atrakcji, wyścigi rowerowe, gry i za-
bawy z niespodziankami, poczęstunek dla wszystkich – wata cu-
krowa, popcorn. A wszystko to dla naszych Milusińskich z okazji 
Dnia Dziecka zorganizowanego przez Gminę Ogrodzieniec oraz 
Stowarzyszenie RDNR Ogrodzieniec.


