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Mażoretki

w Hiszpanii

Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec

Anna Pilarczyk-Sprycha

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Ogrodzieniec!
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 

składamy najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, optymizmu, wiary w dobro i ludzi.  
Niech te Święta będą dla Państwa czasem wyjątkowym, niosącym pokój, radość i wzajemną życzliwość.

Aby świąteczne dni upłynęły w atmosferze serdecznych spotkań rodzinnych,  
w duchu polskiej tradycji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Małgorzata Janoska

Radni 
Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu

Konkurs na 
Najpiękniejszą Wielkanocną Palmę

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
Anny Pilarczyk – Sprychy. 

Rozstrzygnięcie konkursu podczas V Jarmarku Wielkanocnego 
w Niedzielę Palmową

14 kwietnia 2019 roku na Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu.
Wszystkie prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w budynku 

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu. 
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Wystawy Palm Wielkanocnych, 

wykonanych przez mieszkańców Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
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Z perspektywy 
RADY MIEJSKIEJ

Kilka pytań 
do... 

Został pan wybrany wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
na kadencję 2018-2023? Jakie obowiązki ma wiceprzewodniczący rady? 

Jako Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej często reprezentuję samorząd 
zarówno na zewnątrz jak i przed mieszkańcami. Biorę udział w licznych 
przedsięwzięciach oraz inicjatywach organizowanych przez Gminę. Jestem 
obecny również na spotkaniach z inwestorami. Należy jednak pamiętać, że 
Wiceprzewodniczący to przede wszystkim radny, który otrzymał duży kredyt 
zaufania od swoich wyborców i jego głównym celem jest służba mieszkańcom.  
Wystartowałem po to, by coś zmienić. Jestem osobą kreatywną, do tego 
młodą i chciałbym to  wykorzystać dla dobra ogółu.   Wsłuchuję się w głosy 
nie tylko Mieszkańców, ale również koleżanek i kolegów Radnych. Bardzo też 
cenię konstruktywną krytykę i staram się wyciągać z niej wnioski. Mam nadzieję, 
że moja obecność w przestrzeni publicznej, jak i w  życiu mieszkańców jest 
zauważana oraz dobrze oceniana.  

W Radzie Miejskiej zasiada pan po raz pierwszy. Proszę przypomnieć 
Czytelnikom, z jakiego okręgu startował pan w wyborach samorządowych?

Startowałem z okręgu Nr 12 obejmującego swym zasięgiem  następujące 
ulice w Podzamczu: Bonerów, Dąbrowskiego, Firleja, Krakowska, Morusy, 
Szkolna, Szlak, Widokowa oraz Zamkowa.

Korzystając z okazji pragnę złożyć serdeczne podziękowania Wszystkim, 
którzy w ubiegłorocznych wyborach samorządowych obdarzyli mnie swoim 
zaufaniem i oddali swój głos na moją osobę. Chciałbym zapewnić, że jako 
radny Miasta i Gminy Ogrodzieniec zrobię wszystko, aby nie zawieść Państwa 
zaufania.

W jakich komisjach Rady Pan pracuje? 
Zostałem powołany do pracy w  Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady 

Miejskiej oraz do Komisji Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Rady Miejskiej.
A jak ocenia Pan zaangażowanie mieszkańców w to co dzieje się w 

sołectwie i w gminie? Jak pan będzie kontaktował się z mieszkańcami?
Zaangażowanie społeczne jest podstawą, aby osiągnąć wyznaczone cele. 

Niestety, w przypadku mojego sołectwa jest ono średnie i ogranicza się 
wyłącznie do obecności na  zebraniach wiejskich oraz wyborach.  Możliwe, że 
jest to spowodowane brakiem wiary w działania wspólnoty. Nie można również 
pomijać faktu, że żyjemy „coraz szybciej”. Przeciętnemu Mieszkańcowi brakuje 
czasu na spotkanie z rodziną, przyjaciółmi, czy nawet na wizytę u lekarza. Wtedy 
sprawy sołeckie schodzą na bok - co jest oczywiste. 

Niemniej jednak chciałbym, aby mieszkańcy byli bardziej otwarci na 
współpracę i uwierzyli w powodzenie działania wspólnoty. Podstawą dobrej 
współpracy jest dialog, dlatego  przypominam, że jestem cały czas do 
dyspozycji Mieszkańców. Zachęcam do zgłaszania wszelkich uwag/ propozycji 
osobiście lub pod nr telefon 536 471 289.

Z jakimi problemami lub propozycjami zgłaszają się do Pana mieszkańcy? 
Mieszkańcy najczęściej proszą o poprawę infrastruktury dróg. Dość często 

poruszaną kwestią jest modernizacja zadaszonych wiat przy ul. Partyzantów 
oraz miejsc do pikniku przy Ruinach Zamku Ogrodzienieckiego. Niesłabnącym 
problemem jest podwyżka opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Wpływają 
do mnie również skargi dotyczące nieprawidłowego zarządzania odpadami- 
szczególnie w okolicach zabytków - Ruin Zamku Ogrodzienieckiego, Góry 
Birów, Placu Jurajskiego oraz ul. Zamkowej. 

Mając na myśli moje dzieci oraz ich koleżanki/kolegów chciałbym jak 
najszybciej zmodernizować publiczny plac zabaw wraz z  siłownią na 
świeżym powietrzu w Podzamczu. Kiedy dorastałem miejscem spotkań 
młodzieży był plac szkolny. Niestety, aktualnie miejsce to jest nieprawidłowo 
zagospodarowane.  Myślę, że basen, boisko do koszykówki i siatkówki oraz 
kort tenisowy sprostałyby potrzebom najmłodszej społeczności.

To był Michał Kusiak jako radny, a Michał Kusiak prywatnie? Proszę 
powiedzieć coś o sobie, swoich zainteresowaniach, jak pan lubi spędzać 
wolny czas?

Prywatnie spełniam się w najpiękniejszej roli jaką jest bycie ojcem. Cały 
swój wolny czas staram się spędzać z rodziną. Moi synowie Karol (4 l) i Franek  
(2 l) tak jak ich rówieśnicy to dzieci pełne energii, które szybko się nudzą, więc 
trzeba mieć głowę pełną pomysłów. Staram się wpajać dzieciom zamiłowanie 
do aktywnych form wypoczynku – najlepiej na świeżym powietrzu- jazda na 
rowerze, jeepem oraz zabawa na placu zabaw. 

Dziękuję za rozmowę.

Joanna Piwowarczyk

Michała Kusiaka, wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Ile wynosi dieta radnego, a ile sołtysa 
w Gminie Ogrodzieniec?

Wysokość miesięcznej diety dla:
 • Przewodniczącego Rady Miejskiej wynosi: 1 324 zł
 • Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wynosi: 1 200 zł
 • Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej wynosi: 900 zł
 • Pozostałych radnych wynosi: 800 zł
Wysokość diety ulega zmniejszeniu o kwotę 100 zł za każdą nieobecność radnego na 

sesji rady lub posiedzeniu komisji stałej, do której został wybrany.
Radny traci prawo do diety za dany miesiąc kalendarzowy, jeżeli nie uczestniczył w żadnej 

z sesji rady lub posiedzeniu komisji stałej w danym miesiącu.
Jeżeli w danym miesiącu jest tylko jedna sesja rady lub posiedzenie komisji stałej, w 

przypadku nieobecności radnego wysokość diety radnego ulega zmniejszeniu o kwotę  
100 zł. 

Sołtysom za udział w sesji Rady Miejskiej przysługuje dieta w wysokości 150 zł za jedno 
posiedzenie. Sołtysom wykonującym jednocześnie funkcję radnego nie przysługuje dieta 
dla sołtysa za udział Rady Miejskiej.

Wysokość diet została uchwalona na sesji Rady Miejskiej w dn. 29 grodnia 2014 r. uchwałą 
nr IV/13/2014 i do dnia dzisiejszego nie uległa zmianie.

Gabinety stomatologiczne 
realizujące na terenie Ogrodzieńca  usługi stomatologiczne w ramach umowy z 

Narodowym Funduszem Zdrowia:
Praktyka Stomatologiczna lek. stom. Agnieszka Tkaczewska, Plac Wolności 30, 

Ogrodzieniec, tel. 32 6733641, 668 299 677
Praktyka Stomatologiczna lek. stom. Maria Błażkiewicz, ul. Kopernika 8, Ogrodzieniec 

tel. 32 6732178 ; 607 850 605

Realizacja usług medycznych w ramach POZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 23 

realizuje usługi medyczne w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej od poniedziałku do 
piątku od godz. 8.00 – 18.00. 

Sala zabiegowa: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 – 18.00. 
Punkt pobierania materiału do badań laboratoryjnych: od poniedziałku do piątku od 

godz. 7.30 -9.30

Telefony:
- Poradnia  POZ – Rejestracja :  32 67 32 021;  32 67 32 210; 
- Poradnia Pediatryczna   32 67 32 545
Opiekę nad pacjentami w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej realizuje 

Szpital Powiatowy w Zawierciu ul. Miodowa 14 od poniedziałku do piątku od godz. 18.00 
-8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty,  niedziele i święta  (lokalizacja parter 
pawilon B)

Tel. 32 67 21532 ; 32 67 40 400 – czynny w godzinach udzielania świadczeń w ramach 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 

Więcej informacji można uzyskać ze strony internetowej Szpitala tj. 
www.szpitalzawiercie.pl (w zakładce ,,poradnie”)

Informacja udzielona przez SPZOZ w Ogrodzieńcu 
na wniosek Komisji Rewizyjnej

SPZOZ informuje

Zgodnie z art. 24 ust. 6 i 7 ustawy o samorządzie 
gminnym interpelacje i zapytania radnych kadencji 
2018-2023r. wraz z odpowiedziami zamieszczane 
są na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Gminy Ogrodzieniec 
https://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/ 

Małgorzata Janoska 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
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OKIEM
BURMISTRZA

Anna Pilarczyk-Sprycha

Szanowni Mieszkańcy,
minęło już 100 dni odkąd sprawuję funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 
Ostatnie miesiące oceniam jako bardzo pracowite, chociaż na wymierne efekty dopiero 
przyjdzie czas. Kadencja trwa pięć lat i potrzeba więcej czasu, żeby ludzie zauważyli i 
odczuli znaczące zmiany. Burmistrz jest urzędnikiem samorządowym, ale jednocześnie 
menadżerem. Obie te płaszczyzny działania staram się codziennie łączyć, nie tracąc przy 
tym kontaktu z mieszkańcami, z którymi spotykam się niemal każdego dnia.

Jak w każdym wydaniu, tak i teraz pragnę Państwu 
przybliżyć najważniejsze informacje dotyczące 
bieżącego funkcjonowania Urzędu. Nie wymienię 
wszystkich spotkań, obwieszczeń i zebrań, bo te 
trudno zliczyć, ale skupię się na wydarzeniach 
najbardziej istotnych z punktu widzenia Mieszkańców.

Kilka tygodni temu, w Urzędzie Wojewódzkim 
w Katowicach odebrałam dwie promesy w związku 
z przyznanym dofinansowaniem na realizację 
programów „Maluch+” i „Senior+” w 2019 r., o 
których szczegółowo opowiedziałam Państwu w 
poprzednim wydaniu. Przypomnę tylko, iż wkrótce 
Gmina wzbogaci się o Żłobek i Dzienny Dom Seniora, 
a inwestycje przekraczają 1 mln zł. 

Zakończyliśmy  zebrania sprawozdawcze 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Za nami również 
zebrania sołeckie, intensywny czas dla urzędu- ważny 
dla mieszkańców, którzy wybrali swoich przedstawicieli 
na kolejne lata. Podczas spotkań miałam okazje 
poznać Państwa problemy. Spotkania przebiegały przy 
dużej frekwencji wyborców. Dziękuję ustępującym 
Sołtysom oraz Członkom Rady Sołeckiej  za lata 
ciężkiej pracy na rzecz swoich sołectw, a nowo 
wybranym Przedstawicielom życzę wszystkiego 
co najlepsze w wypełnianiu tak ważnej misji jaką 
jest służba mieszkańcom.  Podczas zebrań sołeckich 
omówiłam wydatki poniesione na przedsięwzięcia w 
ramach funduszu sołeckiego 2018r., a także bieżące 
funkcjonowanie Urzędu, najważniejsze zmiany 
kadrowe, sytuację finansową oraz  najbardziej 
newralgiczny temat od kilku miesięcy - podwyżkę opłat 
za wywóz odpadów komunalnych. Mam nadzieję, że 

udało mi się rozwiać Państwa wątpliwości. Działalność 
Urzędu powinna być jawna i przejrzysta dla każdego 
mieszkańca - obiecywałam to przed wyborami i 
pragnę dotrzymać słowa. 

Za nami również zmiany kadrowe na stanowiskach 
kierowniczych w jednostkach podległych Gminie. 
Pożegnaliśmy  Dyrektora Miejsko- Gminnego 
Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu Dorotę Cygan, która 
zrezygnowała z pełnionej funkcji  oraz Dyrektora 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu 
Wandę Zając, która odeszła na emeryturę. W imieniu 
Mieszkańców Miasta i Gminy Ogrodzieniec, 
chciałabym serdecznie podziękować  zarówno 
Pani Dorocie, jak i Pani Wandzie za owocną 
współpracę, zaangażowanie oraz liczne inicjatywy 
na rzecz lokalnej społeczności i życzyć Paniom 
samych sukcesów- zarówno w życiu zawodowym, 
jak i osobistym. 

Ochrona i poprawa jakości powietrza jest 
jednym z głównych priorytetów dla każdej gminy. 
Przypominam, że Wojewódzkie Fundusze Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmują wnioski o 
wsparcie z programu ,,Czyste Powietrze”. Na  dzień 
dzisiejszy tylko 6 mieszkańców z Gminy Ogrodzieniec 
złożyło prośbę o wsparcie! Program skupia się na 
wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz 
termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by 
efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko 
pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą 
domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym, 
o czym więcej na łamach gazety. 

Pozostając w tematyce ochrony środowiska, 
chciałabym zaprosić wszystkich mieszkańców do 
udziału w akcji pn. ,,Posprzątajmy razem naszą 
gminę”, która odbędzie się 24 kwietnia br. Celem 
inicjatywy jest nie tylko zachęcenie lokalnej 
społeczności do udziału w zbieraniu śmieci, ale 
również promocja postaw proekologicznych wśród 
naszych najmłodszych obywateli. Gwarantuję, iż  
piękna, schludna i estetyczna Gmina  przyniesie nam 
wiele satysfakcji i radości. 

Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych. 
Jest to czas, kiedy mogą Państwo przekazać 1% 
swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej 
organizacji pożytku publicznego lub osoby będącej 
w potrzebie. Przekazując 1% swojego podatku 
wszyscy przyczyniamy się do wsparcia organizacji 
pożytku publicznego, które prężnie działają w 
naszej gminie. Nie sposób wymienić wszystkich 
obszarów, w których się realizują – od charytatywnej, 
sportu, po kulturę, naukę, bezpieczeństwo publiczne. 
Pamiętajmy, że Organizacje Pożytku Publicznego 
działają dla dobra wszystkich mieszkańców, stanowią 
nasz wspólny kapitał, działają, pokazując jak sami 
możemy pomagać innym i sobie, tutaj – w Gminie 
Ogrodzieniec. Ważne byśmy dostrzegali ich 
nieocenione zaangażowanie, pracę oraz obecność. 
Możemy to zrobić przekazując im 1%.

Od 1 kwietnia nowym p.o. dyrektora 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 
Ogrodzieńcu jest Michał Krawczyk. Zastąpił 
na stanowisku Dorotę Cygan, która 
zrezygnowała z dotychczas pełnionej funkcji. 
Michał Krawczyk, uzyskał tytuł magistra 
inżyniera w trakcie studiów na Politechnice 
Śląskiej, ukończył również studia 
podyplomowe, m. in. w zakresie zarządzania 
projektami unijnymi. Doświadczenie w 
zarządzaniu jednostką sektora finansów 
publicznych zdobył pełniąc funkcję Zastępcy 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 
Zawierciu.

Jak ocenia Pan pierwsze dni sprawowania 
funkcji Dyrektora MGOK-u?

Pierwsze dni pracy poświęciłem na 
poznanie i analizę zastanej sytuacji Ośrodka, 
zarówno pod kątem organizacji pracy jak 
i finansowym. Trzeba przyznać, że w chwili 
obecnej sytuacja nie jest łatwa, doskwiera 
nam przede wszystkim brak pomieszczeń, 
w których moglibyśmy organizować zajęcia. 
Budynek wewnątrz jest w stanie remontu 
i na ten moment musimy korzystać z sal 
użyczanych od innych podmiotów. Nie jestem 
jednak człowiekiem, który lubi narzekać, 
zdecydowanie wolę skupiać się na pozytywach, 
od początku jestem w stałym kontakcie z Panią 
Burmistrz i wierzę, że możliwie szybko uda nam 
się doprowadzić do poprawy warunków pracy. 
Wracając do pozytywów, na pewno zaliczyłbym 
do nich posiadaną kadrę, co prawda nie jest 
ona zbyt liczna, ale pracownicy, pomimo, 
mam nadzieję chwilowych utrudnień, pracują z 
pełnym zaangażowaniem.

Jakie plany wiąże Pan z Domem Kultury? 
Czy są planowane jakieś zmiany? 

Jeśli chodzi o bieżącą działalność, 
w chwili obecnej analizuję ofertę naszej 
instytucji, chciałbym docelowo osobiście 
pojawić się na wszystkich prowadzonych 
przez nas zajęciach, by móc ocenić zarówno 
poziom ich prowadzenia, jak również mieć 
możliwość porozmawiania z uczestniczącymi 
w nich osobami. Będę dążył do poszerzenia 
naszej oferty, chcę być w stałym kontakcie i 
wspierać, to z czego Ogrodzieniec może być 
już teraz dumny, mam tu na myśli np. Zespół 
Mażoretek „Fantazja”, który ma na swoim 
koncie takie osiągnięcia jak Mistrzostwo Polski, 
chcemy rozwijać Dziecięco-Młodzieżową 
Orkiestrę Dętą, a także pozostałe zespoły 
artystyczne działające pod skrzydłami naszej 
instytucji. Chciałbym nawiązać kontakty z 
innymi instytucjami kultury, które pozwoliłyby 
na promocję naszych zespołów w Polsce, a 
być może i poza jej granicami. Marzeniem 
jest posiadanie własnej sali widowiskowej, 
która pozwoliłaby na organizację koncertów 
i spektakli dla mieszkańców Ogrodzieńca, w 
przyszłości będziemy chcieli przy wsparciu 

gminy starać się o pozyskanie środków na 
ten cel. Jednocześnie już rozglądamy się 
za możliwościami pozyskania wszelkich 
dodatkowych środków zarówno unijnych, jak i 
ministerialnych.

A jaki jest Michał Krawczyk prywatnie?
Prywatnie jestem żonaty, mam dwójkę 

wspaniałych dzieci: 8-letnią córeczkę 
i 7-miesięcznego synka. Interesuję się 
teatrem, literaturą i sztuką, a z rzeczy 
bardziej przyziemnych, jestem zapalonym 
kibicem praktycznie każdego sportu, do 
moich ulubionych dyscyplin należą sporty 
zespołowe - piłka nożna, piłka ręczna, hokej 
i koszykówka. Stawiam więc na zespołowość 
i liczę, że w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Ogrodzieńcu stworzymy zgodny, 
zaangażowany i dobrze rozumiejący się 
zespół ludzi, działający dla dobra lokalnej 
społeczności.

Życząc wielu sukcesów zawodowych,
dziękujemy za rozmowę

Redakcja GO

Rozmowa z Michałem Krawczykiem, p.o. Dyrektora MGOK
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Panie Premierze, gdy ktoś mówi 
„Ogrodzieniec”, Pan myśli…

Mam same pozytywne skojarzenia! 
(śmiech). Bo przede wszystkim oczywiście 
– te związane z chwilami beztroskiego 
wakacyjnego relaksu, aktywnym 
wypoczynkiem na naszej pięknej Jurze, 
wędrówkami Szlakiem Orlich Gniazd czy 
wycieczkami rowerowymi. Poza tym – Zamek 
Ogrodzieniec, choć położony w sąsiednim 
Podzamczu. 

Zamek to nasza chluba.
A ja mam do niego również wielki rodzinny 

sentyment: to w jego ruinach Andrzej 
Wajda kręcił ekranizację komedii „Zemsta” 
Aleksandra Fredry, w której jedną z głównych 
ról grała moja córka, Agata. Ogrodzieniec to 
dla mnie także wzór przemyślanej walki ze 
szkodliwym dla zdrowia azbestem. I w końcu 
– to tu mieści się gimnazjum, w którym od 
15 już lat współorganizuję konkurs wiedzy o 
Unii Europejskiej dla wspaniałej, ambitnej 
młodzieży.

  Sam tę Unię zna Pan Premier od 
podszewki, nieprzerwanie od 2004 r. 
reprezentując Województwo Śląskie 
w Parlamencie Europejskim. Był Pan też – 
jako pierwszy i dotąd jedyny europoseł z 
naszej części Europy – przewodniczącym 
tej instytucji. Dwukrotnie wygrywał 
Pan ranking „Rzeczpospolitej” na 

najlepszego posła do PE, a zdaniem 
portalu mepranking.eu jest Pan 
najskuteczniejszym europosłem naszego 
regionu. 

Swoją pracę w Parlamencie Europejskim 
postrzegam nie przez pryzmat wyróżnień 
i nagród – choć one są zawsze miłe i 
motywujące – ale przez pryzmat tego, 
co konkretnie udało się dla mieszkanek 
i mieszkańców województwa zrobić. 

Nasz region potrzebuje kompetentnych, 
pracowitych i skutecznych przedstawicieli 
w Brukseli, potrafiących dbać o sprawy dla 
niego najważniejsze. 

Co zaliczyłby Pan Premier do takich 
kluczowych spraw w mijającej kadencji 
Parlamentu Europejskiego? Przez pięć 
lat pełnił Pan funkcję przewodniczącego 
jednej z  głównych komisji – Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii. 

Na pewno wszystkie działania, ułatwienia, 
instrumenty – w tym poważne środki 
finansowe – dla naszych małych i średnich 
przedsiębiorstw. Prowadzimy program 
COSME, wspierający konkurencyjność 
takich właśnie firm – wkrótce dysponować 
on będzie jeszcze hojniejszym budżetem. 

Dla przedsiębiorców coraz istotniejsze 
jest również odnalezienie się w świecie 
cyfrowym. Za to także odpowiedzialna 
jest Pana komisja.

Zgadza się. Wynegocjowaliśmy 
zniesienie roamingu, czyli dodatkowych 
opłat za połączenia i Internet w telefonach, 
gdy podróżujemy po Unii Europejskiej. 
Z tym wiążą się inne ważne programy 

- „Cyfrowa Europa” i „Łącząc Europę” - 
które wprowadzamy obecnie w życie. Na 
terenie Jury wciąż sporo jest miejsc – wiem 
to z własnego doświadczenia – gdzie nagle 
urywa sieć komórkową czy internetową. 
Planujemy wprowadzić rozwiązania, i są na 
to pieniądze, dzięki którym w każdym takim 
miejscu zasięg jednak będzie. To istotne 
również dla rozwoju lokalnego biznesu i 
turystyki. 

Skoro o turystyce mowa – jak wygląda 
sprawa środków unijnych na jej rozwój 
w Europie? Dla Ogrodzieńca i całej Jury 
to sprawa niezwykle ważna. 

To prawda. W nowym wieloletnim 
budżecie Unii Europejskiej zapisaliśmy, 
po raz pierwszy w historii, pieniądze na 
ten cel. W tej chwili środki te są bowiem 
bardzo rozdrobnione, co znacznie utrudnia 
ich pozyskiwanie. A chcemy promować nas 
jako cel podróży turystycznych oraz rozwijać 
szeroko rozumianą branżę turystyczną, 
tworząc w ten sposób atrakcyjne miejsca 
pracy i budując dobrobyt społeczności 
lokalnych.    

Dziś poważne wyzwanie dla tych 
społeczności – w Województwie Śląskim, 
ale nie tylko – to smog. Na początku 
tego miesiąca w Brukseli otwarto, 
zorganizowany z Pana inicjatywy, 
wernisaż „Stop smog!”. Droga do 
czystszego powietrza wiedzie przez 
sztukę?

Nie tylko, choć zaangażowani społecznie 
artyści mogą wydatnie pomóc. Smog 
to „cichy zabójca” – na choroby nim 

wywołane umiera rocznie 45 tysięcy Polek i 
Polaków. Jakość powietrza w Polsce należy 
do najgorszych w UE – dotyczy to miast, 
ale równie mocno – obszarów wiejskich. 
Aby to zmienić potrzeba kompleksowej 
strategii, dobrych rozwiązań prawnych 
i odpowiednich funduszy – na ocieplanie 
domów, rozwój odnawialnych źródeł energii, 
inwestycje w miejskie sieci ciepłownicze 
czy przyjazny dla środowiska transport. To 

wszystko robimy, ale w pełni uda się to tylko 
przy odpowiedniej świadomości społecznej 
– a do tej najłatwiej czasem dotrzeć 
obrazem, artystycznym przekazem. Stąd mój 
pomysł na zorganizowanie w regionie tego 
konkursu plastycznego i wystawy. W Brukseli 
zrobiła duże wrażenie. 

Może warto poprzez sztukę zachęcać 
też do pójścia na wybory do Parlamentu 
Europejskiego 26 maja? 

Niemal każdy sposób jest dobry, by 
namawiać do spełnienia obywatelskiego 
obowiązku. Pamiętam, że w 2009 roku 
zachęcałem do glosowania żartobliwym 
rysunkiem „Nie bądź rybą, daj głos”. A 5 
lat temu zaprosiłem do współpracy Henryka 
Sawkę – opublikowaliśmy w „Dzienniku 
Zachodnim” jego rysunek z wymownym 
„Skoczcie na wybory, bo znów Was 
zaskoczą”. W tym roku apeluję ponownie: 
nie dajmy się zaskoczyć i – niezależnie 
od sympatii politycznych – wybierzmy 
Europę; kandydatów, którzy gwarantują, 
że głos Województwa Śląskiego będzie w 
Brukseli nie tylko słyszalny, ale i – słuchany 
i rozumiany.

Województwo śląskie potrzebuje kompetentnych, pracowitych i skutecznych przedstawicieli  
w Brukseli – Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu 

Europejskiego, przewodniczący PE (2009-2012) i Premier RP (1997-2001)

Jerzy Buzek dla Gazety Ogrodzienieckiej

Tymoteusz 
Czelakowski, 
uczeń klasy VIII b 
Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego  
w Ogrodzieńcu.

Jest laureatem Wo-
jewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Biolo-
gii dla uczniów szkół pod-
stawowych województwa 
śląskiego w roku szkolnym 
2018/2019.

Tymek gościł już na łamach Gazety Ogrodzienieckiej. W 
wydaniu kwiecień 2018, pisaliśmy o jego sukcesach m.in. o 
zdobyciu tytułu laureata ogólnopolskiej olimpiady przed-
miotowej z biologii. Rok wcześniej był laureatem VIII powia-
towego konkursu z przyrody, wszystko to pod kierunkiem 
pani Małgorzaty Janoskiej. Chcąc bliżej poznać Tymoteusza, 

jego zainteresowania i plany zadaliśmy Mu kilka pytań, na 
które chętnie odpowiedział. 

Co Cię zainspirowało, że zacząłeś interesować się bio-
logią, a wcześniej przyrodą? 

Pamiętam moje pierwsze lekcje przyrody w klasie IV.
Nasza pani opowiadała o otaczającym nas świecie ciekawe 

rzeczy, pokazywała różne eksperymenty, robiliśmy doświad-
czenia. Sądzę, że to pani Małgorzata Janoska zainspirowała 
mnie do dalszego zgłębiania wiedzy przyrodniczej i za to jej 
bardzo dziękuję.

Czy znajomość biologii pomaga w życiu? 
Tak. Wszystko co nas otacza to przyroda, biologia. Warto 

więc poznawać jej tajniki.
Która dziedzina tej nauki jest Ci szczególnie bliska?
Anatomia i genetyka.
Tymku, brałeś udział w wielu różnorodnych konkur-

sach przyrodniczych. Który z nich był najtrudniejszy, a w 
którym i dlaczego chętnie znowu wziąłbyś udział? 

Najtrudniejszy okazał się konkurs kuratoryjny. Natomiast 
bardzo chętnie uczestniczę w konkursach organizowanych 
przez Nadleśnictwo Siewierz, ponieważ odbywają się na świe-
żym powietrzu, w bliskości z naturą i przyjaznej atmosferze.

Czy masz jeszcze inne zainteresowania? 
Mam wiele zainteresowań. Gram w tenisa ziemnego, 

uczestniczę w zawodach ASG i samochodów RC. Najbar-
dziej pasjonuje mnie jazda na quadzie.

Co w przyszłości chciałbyś robić?
Moim marzeniem jest zostać lekarzem lub weterynarzem.
Jakich wskazówek udzieliłbyś kolegom i koleżankom 

zainteresowanym biologią?
Biologia to przepiękna dziedzina nauk, którą aby dokład-

nie poznać trzeba uczyć się dużo i mieć wiele samozaparcia 
oraz wytrwałości. Zachęcam wszystkich do zainteresowania 
się biologią. Musimy dbać o naszą planetę, o otaczające nas 
środowisko, aby następne pokolenia mogły cieszyć się i ko-
rzystać w pełni z jej zasobów.

Gratulujemy Tymoteuszowi i pani Małgorzacie Jano-
skiej, życzymy wytrwałości i dalszych sukcesów.

Redakcja GO

OLIMPIJCZYK

I MIEJSCE
Drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu, 

pod kierunkiem pani Małgorzaty Janoskiej, zdobyła pierwsze 
miejsce w XVI edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej 
organizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Śląskiego.Weronika Sitek (klasa VI a) i Nina 
Kałużny (klasa V c) w Somleniu zaprezentowały swoją 
wiedzę z zakresu ekologii. Konkurencja była duża, ale 
dziewczęta wspaniale rozwiązały test i ze znaczną przewagą 
punktową znalazły się na pierwszym miejscu. Jest to duży 
sukces, ogromna satysfakcja, ale jednocześnie mobilizacja 
do dalszej pracy.Teraz dziewczynki będą reprezentowały 
Szkołę i Gminę Ogrodzieniec na etapie wojewódzkim, który 
odbędzie się w Będzinie

Gratulacje dla Pani Małgorzaty Janoski 
nauczycielki biologii Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w 
Ogrodzieńcu, której uczniowie osiągają liczne sukcesy na 

poziomie wojewódzkim i krajowym.
Dzięki Pani możemy cieszyć się i być dumni z sukcesów 

naszych najmłodszych mieszkańców.
Życzymy dalszej pomyślności w edukacji młodych 

pokoleń i rozwijaniu talentów, spełnienia marzeń, realizacji 
wszystkich celów i tego, by podejmowany trud zawsze był 
źródłem satysfakcji.

Burmistrz Miasta i Gminy
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Burmistrz 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec

zaprasza Mieszkańców do udziału w akcji pn. 

Posprzątajmy razem
naszą Gminę
24 kwietnia 2019

Teren  Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec

Gwarantujemy, iż  piękna, schludna  i estetyczna Gmina  przyniesie nam wiele satysfakcji i radości!

Wiosna do nas zawitała. Śniegi dawno stopniały. Przyroda budzi się do życia. Pierwsze 
kwiaty już się pojawiły i zaraz zakwitną drzewa i krzewy. Będzie pięknie ....

Ale, czy na pewno? Wielu z nas niepokoją śmieci wyrzucane przy drogach, do rowów i lasu, 
na przydrożnych parkingach i pustych placach. Służby porządkowe sprzątają w całej gminie. 
Ale co z tego? Skoro zaraz po wysprzątaniu np. poboczy i przydrożnych rowów miejsca te 
zapełniają się butelkami, plastikowymi opakowaniami, reklamówkami wypchanymi różnymi 
odpadami, zużytymi oponami i częściami samochodowymi. Niedawno w lesie przy drodze 
wojewódzkiej 790 jakiś „esteta” utworzył stertę składającą się ze zderzaków samochodowych. 
Co rusz odkrywane są nowe takie „udekorowane” miejsca. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu od początku stycznia do końca marca 
bieżącego roku zebrał z rowów, koszy ulicznych (przeważnie odpady domowe) skwerów, 
poboczy 76m3 śmieci. Za rok 2018 – około 370m3 śmieci.

Problem wyrzucania śmieci do rowów, lasów istnieje od wielu lat. Niejednokrotnie temat 
ten poruszany był na łamach naszej Gazety. Wielokrotnie apelowaliśmy o niezaśmiecanie 
naszego pięknego, jurajskiego otoczenia. I apelujemy nadal, by dbać o porządek wokół nas. 
Nie lekceważmy problemu i nie pozwólmy, by śmieci zdobiły nasze otoczenie.

Redakcja

Kto tak śmieci?

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to 
kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie 
lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń 
wprowadzanych do atmosfery przez domy 
jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych 
pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji 
budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać 
energią. Działania te nie tylko pomogą chronić 
środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, 
dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych 
będących właścicielami domów jednorodzinnych lub 
osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy 
budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą 
udzielane za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części 
poniesionych kosztów.

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest 
dotacja to 53 tys. zł.

Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. 
zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w 
formacie pożyczki.

Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł. 
Wysokość dofinansowania zależy od miesięcznego 
dochodu na osobę w gospodarstwie domowym 
wnioskodawcy. Osoby o dochodach netto do 600 zł 
mogą otrzymać maksymalnie 90% zwrotu kosztów 
wartości przedsięwzięcia w formie dotacji. Osoby o 
dochodach powyżej 1600 zł mogą otrzymać do 30% 
zwrotu kosztów wartości przedsięwzięcia. 

do 600       do 90%
601-800     do 80%
801- 1000   do 70%
1001-1200   do 60%
1201-1400   do 50%
1401- 1600 do 40%
Powyżej 1600  do 30%

Program przewiduje dofinansowania m.in. na: 
• wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na 

paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, 
spełniających wymagania programu,

• docieplenie przegród budynku,
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
• instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów 

słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Formy dofinansowania:
• dotacja
• pożyczka
Terminy:
• Realizacja programu: lata 2018-2029 r.
• Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
• Zakończenie wszystkich prac objętych umową 

do: 30.06.2029 r.
 Warunek podstawowy: 
Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/

kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające 
wymagania programu.

Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż 
nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu. 
Informacje na temat Programu Czyste powietrze można 
uzyskać w punktach konsultacyjnych  WFOŚiGW w 
następujących lokalizacjach:

1. Katowice, ul. Wita Stwosza 2 (punkt czynny w poniedziałki 
od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 14.30) 

2. Bielsko - Biała, ul. Legionów 57 (punkt czynny w dni 
robocze w godzinach od 9:00 do 14:00)

3. Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7 (punkt czynny w 
dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00)

Infolinia - 32 60 32 252
czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl 

Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: http://nfosigw.
gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/ 

Zachęcamy również do odwiedzenia nowej strony 
internetowej dedykowanej programowi CZYSTE 
POWIETRZE: www.kampaniaczystepowietrze.pl

Materiał Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Czyste Powietrze W trosce o zdrowie, klimat i środowisko

Ostatni czas na złożenie deklaracji! 
Tworzymy listę rezerwową.
Szanowni Mieszkańcy, 

jeśli wśród Was są osoby zainteresowane skorzystaniem 
z dofinansowania na wymianę azbestowych pokryć 
dachowych to ostatni czas na złożenie deklaracji.

Deklarację można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec w pokoju nr 17 – Informacja.

Projekt pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie 
odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych 
i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec”.

GMINA OGRODZIENIEC

ZGK
w OGRODZIEŃCUMGOK OGRODZIENIEC
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W piątek, 5 kwietnia br. w remizie OSP 
Ogrodzieniec odbyły się gminne eliminacje 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

 W turnieju wzięli udział uczniowie ze Szkół 
Podstawowych z terenu Gminy Ogrodzieniec 
oraz młodzież z Gimnazjum. Zmagania 
konkursowe podzielone były na dwie części: 
pisemną i ustną. Do części ustnej przeszli 
ci uczestnicy, którzy zgromadzili podczas 
testu pisemnego największą ilość punktów. 
Pytania były trudne i podchwytliwe, dlatego 
należało się wykazać bardzo dużą wiedzą 
pożarniczą. Część ustna pozwoliła wyłonić 
najlepszą trójkę, która zdobyła medale, 
dyplomy i atrakcyjne nagrody. W grupie 
gimnazjalnej najlepszy okazał się Mateusz 
Chudek, II miejsce należało do Julii Kaziród, 
III miejsce zajął Jan Jurczak. Wśród uczniów 
szkół podstawowych najlepsi okazali się: I 
miejsce Nikodem Białaś, II miejsce Maciej 
Wałek, III miejsce Łukasz Kowal. Zwycięzcy 
turnieju wezmą udział w kolejnym etapie 
eliminacji na szczeblu powiatowym. Jednak 
śmiało można stwierdzić, że po konkursie nie 
było przegranych, ponieważ dla wszystkich 
startujących w turnieju strażacy przygotowali 
atrakcyjne upominki. Gratulujemy 
zwycięzcom i uczestnikom tak dużej wiedzy 
z zakresu pożarnictwa, a najlepszym życzymy 
powodzenia w kolejnych etapach zmagań 
turniejowych.

Młodzież zapobiega pożarom

Składamy serdeczne podziękowania naszym darczyńcom, 
osobom i firmom niosącym pomoc naszemu Związkowi, ludziom 
dobrego serca dzięki, którym mogliśmy obficie wynagrodzić 
uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom”:

EKO GWAJM SP. Z O.O. OGRODZIENIEC
Romualdowi Kubiczkowi PPUH INTERAMM
Magdalenie Wałek PPHU ARKADIA
Wojciechowi Jaśko FIRMA BUDOWLANA KORDAS
Kamilowi Żakowi z Ryczowa Kolonii
Krystianowi Jurkowi SKŁAD OPAŁU WĘGLA W RODAKACH
Grzegorzowi Janosikowi FIRMA TRANSPORTOWO 

USŁUGOWO HANDLOWA
Szczepanowi Plutce SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY LEWIATAN
Szymonowi Ceglarskiemu z Ogrodzieńca
Stanisławowi Ormanowi PUHIT ORSTAL
Andrzejowi Mędreckiemu ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY
Andrzejowi Żakowi z Ryczowa Kolonii
Adamowi Miśkiewiczowi SPÓŁKA JAWNA DYMEK
Michałowi Półkoszkowi FIRMA REMONTOWO BUDOWLANA
Marcie i Pawłowi Kajdanom PUH MARTEX
Ewie i Tadeuszowi Wałek ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY 

SZWEDEX
Wojciechowi Furgacz FUH WOJ-BRUK
Markowi Gąkowskiemu USŁUGI TRANSPORTOWO ROLNICZE
Adrianowi Kale DYREKTOROWI PARKU WODNEGO JURA W 

ŁAZACH
Grażynie Stuglik SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY – FUGASÓWKA
Włodzimierzowi Dziubałtowskiemu PPHU OGRO – CAR STACJA 

PALIW OGRODZIENIEC
Urszuli Janosce ZAJAZD AGROTURYSTYCZNY KA-JA
Jolanty Krzykawskiej FIRMA BUDOWLANA JOL-BRUK
Marianowi Kowalczykowi SKLEP WIELOBRANŻOWY EMIX 

GIEBŁO
Tomaszowi Kolimadze LUX-GUM
Tomaszowi Osys PPHU TOM-POL

Grażynie Niepiekło PPPHU DAR-PLAST
Lidii Fabjańskiej – PRZEDSIĘBIORSTWO IMPORTOWO 

HANDLOWE KEY-POL
Marii Perkowskiej SKLEP SPOŻYWCZO MONOPOLOWY 

OGRODZIENIEC
Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska
Małgorzacie Kordas SKLEP ABC
Jerzemu Janosce SZEFOWI PARKU ROZRYWKI I DOMU 

STRACHÓW W PODZAMCZU
Włodzimierzowi Mogile KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W 

KATOWICACH
Wojciechowi Pietrzykowskiemu PIEKARNIA PODPŁOMYK W 

GIEBLE
ZWIĄZKOWI GMIN JURAJSKICH W OGRODZIEŃCU
Markowi Gądkowi DYREKTOROWI MARKETINGU SPÓŁKI 

ZAMEK W OGRODZIEŃCU
Leokadii Spera WYPIEK I SPRZEDAŻ PIECZYWA
Anecie Pieszczyk FIRMA ANPIK Z OGRODZIEŃCA
Ilonie Guzik, radnej Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
JURA RESCUE TEAM  TRANSPORT MEDYCZNY OBSŁUGA 

MEDYCZNA IMPREZ – KURSY – SZKOLENIA MEDYCZNE
Nagrody przeznaczone dla uczestników eliminacji gminnych 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej to doskonały sposób na promocję 
strażaków ochotników, których społeczna i ofiarna służba na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej naszej Gminy oraz okolic powinna 
wzbudzać szacunek i zaufanie lokalnej społeczności.

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. J. Korczak
Ponadto składam serdeczne podziękowania dla OSP 

Ogrodzieniec oraz członkom komisji:
Łukaszowi Marczykowi Przewodniczący, Marcie Ross Sekretarz, 

Marcie Żak – członek komisji, Janowi Chudkowi – członek komisji 
oraz pracownikom Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w 
Ogrodzieńcu.

Komendant Miejsko – Gminny Związku OSP RP
 w Ogrodzieńcu

Henryk Karcz 

W imieniu swoim i całego zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP  
w Ogrodzieńcu składamy podziękowania Pani Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

Annie Pilarczyk – Sprycha za zakup książek dla uczestników gminnych eliminacji 
Ogólnopolskiego Turnieju „Młodzież zapobiega pożarom”. 

Marta Bejgier

Nowości w Miejsko-Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Ogrodzieńcu:

1. „Epidemia” Alex Kava
2. „Dzieci Hitlera: jak żyć z piętnem ojca 

nazisty”  
            Gerald Posner

3. „Immunitet” Remigiusz Mróz
4. „Większość bezwzględna” Remigiusz 

Mróz
5. „Ćma” Ewa Cielesz
6. „Pogrzebani” Jeffery Deaver
7. „Anielski kokon” Karolina Wilczyńska
8. „Trzy życzenia” Katarzyna Michalak
9. „Szczęście za horyzontem” Krystyna 

Mirek
10. „Muzyka Twojej duszy” Agnieszka Lis
11. „Pisarka” Katarzyna Michalak
12. „Czas robotów” Andrzej Maleszka
13. „Dziękuję Ci, Cukierku!” Waldemar 

Cichoń
14. „Dasz radę, Cukierku!” Waldemar 

Cichoń
15. „Dziewczynka z parku” Barbara 

Kosmowska
16. „Strażak” Roman Pankiewicz
17. „Jesień Toli” Anna Włodarkiewicz
18. „Zima Toli” Anna Włodarkiewicz
19. „Policjant” Roman Pankiewicz
20.”Gdzie jest prezydent” Bill Clinton, 

James Patterson

Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzania Biblioteki.

Biblioteka
poleca
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Serdeczne podziękowania dla Dyrektora 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu Doroty Cygan 
oraz Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Wandy Zając

za wieloletnią i owocną współpracę, zaangażowanie oraz liczne 
inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności.

Życzymy dalszych sukcesów, zadowolenia i pomyślności
w imieniu Pracowników oraz Mieszkańców Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej 

Małgorzata Janoska

Radni Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu

Podziękowanie

Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec

Anna Pilarczyk-Sprycha

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

i w siłę człowieka. 

Życzę, aby Święta Wielkanocne 
przyniosły radość, 

pokój oraz wzajemną życzliwość.

Maria Milejska
Radna Rady Powiatu Zawierciańskiego
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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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Składam serdeczne podziękowania Mieszkańcom Kiełkowic za udzielone 
mi poparcie w wyborach sołeckich w dniu 18.03.2019r.
Jako nowo wybrany sołtys będę służyć Państwu swoją pracą i 
zaangażowaniem w poczuciu odpowiedzialności za wspólne dobro 
Mieszkańców naszej miejscowości.

Łączę wyrazy szacunku,
Leszek Brzozowski

Sołtys Sołectwa Kiełkowice

Można odejść na zawsze, by stale być 
blisko... (ks. J. Twardowski)

Wiadomość o Jej śmierci przyjęliśmy z niedowierzaniem i bezsilnością. 
Nie umiemy pogodzić się z tym wstrząsającym wydarzeniem. Nie 
potrafimy znaleźć słów, które przyniosłyby ukojenie i pozwoliłyby 

zrozumieć to, co się stało.  
Joanna Mogiła była nie tylko naszą przyjaciółką i koleżanką z pracy. Była 
cząstką każdego z nas. Codziennie, od wielu lat, wypełniała sekretariat 
SP nr 1 w Ogrodzieńcu swoją niezwykłą osobowością. Była otwarta i 

uczynna, pełna empatii i szacunku dla każdego.  
Jej radość życia, serdeczność i życzliwość dodawały nam sił  

i napełniały pozytywną energią. 

Joasiu, żegnamy Cię z ogromnym bólem. 
W każdym z nas pozostawiłaś ślad swojej dobroci i  szlachetności. 

Dziękujemy Ci za to. 
Łączymy się w smutku i żałobie z Rodziną Joanny. Zapewniamy Państwa 

o naszej życzliwości,  przyjaźni i lojalności. 

Z wyrazami szacunku
koleżanki i koledzy z SP nr 1 w Ogrodzieńcu

Księdzu Jackowi Furtakowi
Proboszczowi Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu

najszczersze wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

Matki
składają 

POŻEGNANIE

Burmistrz 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Anna Pilarczyk-Sprycha

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Małgorzata Janoska

i Radni Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu

Można odejść na zawsze, by stale być blisko. 
     ks. Jan Twardowski

 
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani 

Joanny Mogiły
Pracownika Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ogrodzieńcu 

Rodzinie i Bliskim Zmarłej 
składamy kondolencje i wyrazy szczerego współczucia

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Małgorzata Janoska

i Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk-Sprycha

Maria Milejska
Radna Powiatu Zawierciańskiego
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WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA

WYPRZEDAŻ

LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH

tel. 32 672 37 12
Zawiercie

ul. Paderewskiego 112 a

Serdecznie dziękuję Mieszkańcom sołectwa 
Mokrus za oddane na mnie głosy w 
wyborach sołtysa w dniu 18 marca br.
 Ze swej strony dołożę wszelkich starań, 
aby swoją kadencję pełnić owocnie i dla 
dobra Mieszkańców.

Z poważaniem
Sławomir Szlachta

Sołtys Mokrusa

Pragnę serdecznie podziękować Zarządowi 
Miejsko-Gminnemu OSP RP w Ogrodzieńcu, 
druhom OSP Ryczów Kolonia, radnym Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu oraz wszystkim 
osobom, które udzieliły nam pomocy i 
wsparcia po pożarze. 

Włodzimierz Żak
z Rodziną 

    Święta Wielkanocne
Wiosna do nas zawitała,
ludziom w serca radość wlała;
Wszystko budzi się ze snu,
tak radośnie, że brak tchu.
 Krokusy ślicznie zakwitają
 i swym pięknem zachwycają ...
 W takt melodii szumią drzewa
 i skowronek pięknie śpiewa-
 Przecież wiosnę mamy już,
 Więc i szczęście obok tuż.
Kiedy jeszcze na tle wiosny,
cud się stanie Wielkanocny-
Powitamy Zmartwychwstałego
Chrystusa Syna Bożego.
 Przecież każdy z nas pamięta, 
 choć minęło ponad dwa tysiące lat,
 iż zmartwychwstał Jezus Chrystus,
 Aby zbawić cały świat.
Więc się cieszmy i weselmy,
bo radości nadszedł czas;
Alleluja zaśpiewajmy,
niechaj pieśń miłości łączy nas.
 Niechaj każdy dozna szczęścia,
 By nadzieja wzrosła wśród nas-
 Aby każdy był szczęśliwy,
 Przecież miłości nadszedł czas.

Zenona Fiutak
07.04.2019r.
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W dniach 18-22 marca br. w naszej Gminie 
odbywały się zebrania wiejskie, podczas 
których dokonano wyboru sołtysów i rad 
sołeckich. 

Kiełkowice Sołtys Leszek Brzozowski. Rada Sołecka: 
Artur Olesik, Grażyna Mędrecka, Jan Chudek, Elżbieta 
Stanek, Piotr Mędrecki.

Mokrus Sołtys Sławomir Szlachta. Rada Sołecka: Halina 
Zięba, Dorota Baran, Jolanta Cielecka, Andrzej Jurczak, 
Kazimierz Klimarowski.

Podzamcze Sołtys Jarosław Gruca. Rada Sołecka: 
Grażyna Gołuchowska, Adam Słowik, Andrzej Mirocha, Lech 
Jaros, Michał Kusiak

Fugasówka Sołtys Stefan Selejdak. Rada Sołecka: 
Aneta Kotarska, Ewelina Urbańczyk, Ewa Dudek, Władysław 
Kaziród.

Giebło Sołtys Mariusz Kaziród. Rada Sołecka: Krzysztof 
Grzebieluch, Jacek Wieczorek, Dariusz Grzebieluch, 
Kinga Sygiet, Piotr Pasierb, Zbigniew Fabiańczyk, Malwina 
Skrzypczyk.

Giebło Kolonia Sołtys Edward Grzebieluch. Rada 
Sołecka: Tomasz Grzanka, Mirosław Kijas, Antoni Jaros, 
Marcin Szlachta, Bożena Cichor, Beata Zawadzka.

Ryczów Sołtys Leszek Janus. Rada Sołecka: Wanda 
Bednarz, Halina Pozorska, Jerzy Bednarz, Zofia Kukuła, Ewa 
Markiewicz.

Żelazko Sołtys Agnieszka Piątek. Rada Sołecka: Joanna 
Karoń, Henryk Iwa, Marek Wróbel.

Ryczów Kolonia Sołtys: Beata Jakacz. Rada Sołecka w 
składzie: Małgorzata Żak, Wanda Kowalik, Anna Żak, Dariusz 
Dybkowski, Ryszard Woźniak, Andrzej Żak.

Gulzów Sołtys Janusz Łypaczewski. Rada Sołecka 
w składzie: Kacper Bartos, Sławomir Błaszczyk, Marcin 
Jędruszek.

Sołtysom i członkom rad sołeckich gratulujemy wyboru 
oraz życzymy sukcesów w pracy na rzecz społeczności.

W kolejnych wydaniach Gazety Ogrodzienieckiej 
będziemy prezentować sylwetki nowo wybranych sołtysów.

red.

Wybory 
sołeckie

„Szlachetne cechy istnieją naprawdę w szlachetnych ludziach”
Hipokrates

Uczciwość, bezinteresowność czy empatia to cechy, które niewątpliwie posiadają nasi sołtysi. To ludzie, którzy dbają 
o rozwój i porządek swoich sołectw. Do takich osób bez wątpienia należy zaliczyć Panią Annę Szlachtę, Malwinę 
Skrzypczyk, Stefana Biedaka i Henryka Iwę, którym serdecznie dziękuję za rzetelną pracę na rzecz Gminy, za trud  
i determinację z jakimi przez lata służyli swoim mieszkańcom. 

Nowo wybranym sołtysom życzę sukcesów w kontynuacji tak szczególnej misji jaką jest służba mieszkańcom. 
Każdemu z osobna życzę spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk-Sprycha

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anna Pilarczyk-Sprycha odebrała w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach 
dwie promesy w związku z przyznanym dofinansowaniem dla Gminy Ogrodzieniec na realizację programów „Maluch+”  
i „Senior+” w 2019 r.

Już wkrótce Gmina wzbogaci się o Żłobek i Dzienny Dom Seniora, a inwestycje przekraczają 1 mln zł.

Dwie promesy dla Gminy 
Ogrodzieniec!

Fot. Śląski Urząd Wojewódzki

Leszek Brzozowski

Edward Grzebieluch

Sławomir Szlachta

Leszek Janus

Jarosław Gruca

Agnieszka Piątek

Stefan Selejdak

Beata Jakacz

Mariusz Kaziród

Janusz Łypaczewski
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Darowizny na rzecz leczenia Dariusza można przekazywać za 
pomocą płatności on-line, karty płatniczej, PayPal lub 
tradycyjnego przelewu. Aby dokonać wpłaty, wejdź na podany 
wyżej link, następnie kliknij na przycisk "WSPOMÓŻ"  
w niebieskim prostokącie. 

 
 

Planuję podjęcie dalszego leczenia na terytorium Niemiec, a to: 
1) amerykańską metodą leczenia Optune firmy Novocure w Berlinie - koszt 20.000 euro za miesiąc. Terapia trwa 6 miesięcy.  
2) terapią immunologiczną dostępną w IOZK w Kolonii - koszt 60.000 euro. Czas trwania terapii - 6 miesięcy lub w 

Medicolonia Sachsenring 81-83 w Kolonii 
3) terapią Nanoterm firmy Magforce w Berlinie, koszt wynosi ok. 60.000 euro, czas trwania terapii - 6 miesięcy. 
 

Ograniczone metody leczenia w Polsce zmuszają mnie do poszukiwania ratunku za granicą. Chcę wykorzystać każdą 
szansę i sposób leczenia,  tak aby nie dopuścić do wznowy guza. 

                                                                                                                  Dziękuję. 

Historia 
 

Mam 56 lat i jestem lekarzem neurologiem. O ironio 
losu zachorowałem na glejaka wielopostaciowego 
IV stopnia. Jestem po operacyjnym usunięciu guza w 
płacie ciemieniowym lewym oraz po radioterapii  
i chemioterapii Temodalem. Pojawiły mi się również 
zmiany w płacie czołowym lewym.  Ze względu na złe 
wyniki badań krwi zmuszony zostałem do 
zaprzestania leczenia w Oddziale Onkologii w 
Gliwicach.  

 

MOŻNA TEŻ PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ POPRZEZ PRZELEW TRADYCYJNY: 
 

Numer konta:     24 2490 0005 0000 4600 5154 7831 

Tytuł przelewu:  Darowizna na Program Skarbonka 111012 DARIUSZ KOCLĘGA 

Odbiorca:      Fundacja Alivia 

Adres:       ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa 

 

FUNDACJA ONKOLOGICZNA 

[Skopiuj, wklej lub wpisz do formularza przelewu 
w swoim banku cały podany tytuł] 

 

 Kiedyś leczył ludzi, a teraz sam 
potrzebuje pomocy. W takiej właśnie 
sytuacji znalazł się znany nam lekarz 
neurolog Dariusz Koclęga. Przez 
mieszkańców Ogrodzieńca kojarzony z 
Ośrodkiem Zdrowia, ale jak doskonale 
wiemy - to pracownik Szpitala  Po-
wiatowego  w Zawierciu - Oddziału 
Udarowego i Neurologicznego, jak i 
również wielu innych placówek medy-
cznych  funkcjonujących na terenie 
powiatu. 

Lekarz przeszedł operacyjne 
usunięcie guza. Jest po radioterapii i 
chemioterapii. Obecnie przebywa w 
szpitalu na Oddziale Onkologicznym. 
Ograniczone metody leczenia w 
Polsce zmuszają Go do poszukiwania 
ratunku za granicą. Chce wykorzystać 
każdą szansę i sposób leczenia, 
tak aby nie dopuścić do wznowy 
guza, dlatego rodzina, bliscy, współ-
pracownicy proszą o wsparcie pie-
niężne na dalsze leczenie, którego 
koszt wynosi ponad 120 tys. euro, czyli 
pół mln złotych. 

Przez ostatnie lata miałam 
możliwość przyjrzeć się jego pracy- 
nie tylko jako pacjent, później 
również jako dyrektor Szpitala. To 
lekarz z powołania, któremu nigdy 
nie był obojętny los pacjenta, na 
którego zawsze można było liczyć.  
Niejednokrotnie miałam okazję 
się o tym przekonać. Dołączam do 
apelu rodziny, współpracowników, 
pacjentów  i wierzę, że wspólnie 
wygramy tę walkę. 

Dobro powraca, a pomóc może 
każdy. Liczy się każda złotówka!

W imieniu rodziny, przyjaciół, 
współpracowników Dariusza Koclęgi 
serdecznie dziękuję za okazane 
wsparcie.

Anna Pilarczyk- Sprycha
Burmistrz MiG Ogrodzieniec

Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Pacjenci.

Nie ma słów, jak ciężka trauma potrafi towarzyszyć człowiekowi, kiedy z dnia na dzień dowiaduje się, że jest ciężko chory. Jak wielka moc 
wstępuje w jego bliskich, by walczyć, przeciwstawić się okrutnej diagnozie. Dziwi nas fakt, że choroba mogła spotkać osobę, od której to  
właśnie my oczekujemy diagnostyki i pomocy, która jest uznawanym lekarzem, cenionym człowiekiem.

Leczył ludzi, teraz sam potrzebuje pomocy! 
„Pomóżmy Darkowi! Trwa walka z czasem!”
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W sobotę, 2 marca br., na hali sportowej w Cementowni 
odbył się VI Turniej Halowej Piłki Nożnej OSP o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anny Pilarczyk-
Sprychy, zorganizowany przez Zarząd Miejsko-Gminny OSP 
RP w Ogrodzieńcu. W turnieju rywalizowało osiem jednostek.  
Pierwsze miejsce zdobyła drużyna OSP Kiełkowice, drugie 
OSP Gulzów, trzecie OSP Ryczów.

W następnej  kolejności uplasowały się: OSP Mokrus, 
OSP Podzamcze, OSP Ryczów-Kolonia, OSP Giebło, OSP 
Ogrodzieniec.

Najlepszym drużynom wręczono medale i puchary. 
Pozostałe drużyny zostały uhonorowane okolicznościowymi 
statuetkami. Nagrodzeni zostali także indywidualnie – 
najstarszy zawodnik Tadeusz Klimarowski i najmłodszy 
zawodnik rozgrywek - Bartłomiej Bilnik.

Dekoracji dokonali:  Burmistrz Anna Pilarczyk-Sprycha, 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Fabiańczyk 
oraz Komendant Miejsko-Gminny dh Henryk Karcz. Statuetka 
dla najlepszego strzelca powędrowała do Karola Głąba, a 
dla najlepszego bramkarza do Jakuba Szczęcha. Wręczono 
również podziękowania: dla Adriana Jakacza - Fair Play, 
dla sędziów - Adama Głąba i Mateusza Tokarskiego. Nad 
turniejową statystyką czuwała Komisja w składzie: Andrzej 
Żak i Jan Chudek. Nad obsługą turnieju czuwało liczne 
grono druhów i druhen.

Gratulujemy zwycięzcom wspaniałego wyniku. 
Pozostałym zawodnikom życzymy sukcesów za rok, w 
kolejnym turnieju. Organizatorom gratulujemy tak sprawnie 
przeprowadzonych rozgrywek.

Turniej piłki nożnej

Tenisowe rozgrywki

Joanna Piwowarczyk

Joanna Piwowarczyk

Gmina Ogrodzieniec była gospodarzem XVI 
Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego Strażaków OSP 
Powiatu Zawierciańskiego. Wydarzenie odbyło się w 
sobotę 23 marca br. w hali sportowej Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego przy ul. E. Orzeszkowej. Organizatorami 
Głównymi Turnieju byli: Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Zawierciu, Starosta Zawierciański oraz 
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

W turnieju uczestniczyło 95 zawodników i zawodniczek z 
ośmiu gmin powiatu zawierciańskiego. Ochotnicy startowali 
w czterech kategoriach, a najlepszymi zajmując I miejsce, 
okazali się:

- w kategorii młodzicy (do 16 r.ż.) - Wojciech Wojtaszczyk 
z OSP Ciągowice (Gmina Łazy)

- juniorzy (powyżej 16 do 40 lat) - Łukasz Marczewski z 

OSP Ciągowice (Gmina Łazy), IV miejsce dla Sławomira Żaka 
z OSP Ryczów (Gmina Ogrodzieniec)

- seniorzy – (powyżej 40 r.ż.) - Maciej Lamer z OSP 
Ciągowice (Gmina Łazy)

- kobiety - Paulina Kobos z OSP Ciągowice (Gmina Łazy)
Najlepszą drużyną tegorocznego turnieju została 

jednostka OSP Ciągowice z gminy Łazy. I do niej trafił puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, który w imieniu 
Burmistrz Anny Pilarczyk-Sprychy wręczyła Magdalena 
Sitek, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 
W organizację turnieju czynnie włączyli się druhowie z 
jednostek z naszej gminy wraz z komendantem Miejsko-
Gminnym Henrykiem Karczem, którzy czuwali na sprawami 
techniczno-porządkowymi oraz zadbali o poczęstunek dla 
wszystkich zawodników. 

W dniu 5.02.2019 w hali w Cementowni 
odbył się halowy turniej piłki nożnej    o  Puchar 
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 
Ogrodzieńcu. 

W zawodach udział wzięły Szkoły 
Podstawowe  z gminy Ogrodzieniec.

Pierwsze miejsce w turnieju zajęła Szkoła 
Podstawowa z Ogrodzieńca , która nie poniosła 
porażki i nie straciła żadnego gola.

Wyniki:
SP Giebło – ZSP Ogrodzieniec     0:2
SP Giebło – SP Podzamcze         11:0
ZSP Ogrodzieniec – SP Ryczów   0:0
 SP Ryczów- SP Podzamcze        10:1
 SP Giebło- SP Ryczów                 4:0
ZSP Ogrodzieniec – SP Podzamcze   12:0
Tabela końcowa:
1. ZSP Ogrodzieniec   3  7  14-  0
2. SP Giebło                3   6  15 -2
3. SP Ryczów              3   4  10 – 5
4. SP Podzamcze         3   0   1- 33

Zwycięska drużyna grała w następującym 
składzie:

Maciej Słowik, Jan Jurczak, Michał Uglorz, 
Szymon Peda, Norbert Słowikowski, Jakub 
Pluta , Patryk Piętek. Trener-Jarosław Janik.

SP Giebło – Oskar Janik, Oliwier 
Łągiewka, Bartłomiej Bilnik, Konrad Szlachta, 
Konrad Bilnik  Kewin Osys, Bartosz Osys, 
Michał Jędruszek, Sandra Radosz. Trener 
Robert Łypaczewski.

SP Ryczów – Bartłomiej Chwiećko, Bartosz 
Pieszczyk, Dawid Grzegorczyn, Mateusz 
Paciej, Kamil Bednarz, Alan Nowak, Mikołaj 
Stefański, Daniel Szota, Jakub Lipa oraz Maja 
Sołtysik. Trener – Anna Malinowska

SP Podzamcze - Adam Jagła, Wojciech 
Jagła, Oliwier  Krzesa, Franciszek Stefański 
Franciszek Ratyński, Sebastian Ziębiński, 
Marcel Szczepanek, Radosław Sienko. Trener 
– Agata Dyczko

Nagrody w postaci pamiątkowych 
pucharów i dyplomów wręczyła pani 
dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  
 

w Ogrodzieńcu Katarzyna Romańska – Bujak.  
 
Zawody sędziował Dawid Szymusik.

Halowy turniej piłki nożnej Jarosław Janik
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Społeczna debata

Marta Bejgier

Karolina Matuszewska

Joanna Piwowarczyk

„Naprawdę jaka jesteś nie wie nikt, 
bo tego nie wiesz nawet sama Ty...” 
piosenką Bogusława Meca w wykonaniu 
Andrzeja Kaima rozpoczęliśmy koncert 
z okazji Dnia Kobiet zorganizowany 
w czwartek 7 marca br. przez Miejsko-

Koncert dla kobiet

Świętowali z PZERiI

Dzień Kobiet w Sołectwie Mokrus

Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu. 
Program artystyczny przygotowała sekcja 
literacka i sekcja wokalna, które działają 
w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Ogrodzieńcu oraz Zespół Echo. Panie 
z sekcji literackiej przygotowały wiersze 
oraz krótkie biografie najważniejszych 
kobiet w dziejach polskiej historii. 
Nie zabrakło także wierszy autorstwa 
Mariana Witczaka - poety amatora, 
mieszkańca Ogrodzieńca. O muzyczną 
stronę koncertu zadbał Zespół Echo 
i sekcja wokalna. W ich wykonaniu 
usłyszeliśmy utwory z przekroju lat od 
30. po 80. wszystko to oczywiście z 
kobietą, o kobiecie i dla kobiety w roli 
głównej. 

Muzyczno-poetycki wieczór upłynął w urokliwej atmosferze, każdy występ nagradzany 
był gromkimi brawami, a do bardziej znanych utworów żywo dołączała się publiczność. Na 
koncercie obecna była Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anna Pilarczyk-Sprycha, 
Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Maria Milejska. Na zakończenie Pani Burmistrz 
złożyła życzenia wszystkim Paniom z okazji zbliżającego święta, a także Panom, którzy swoje 
święto obchodzą 10 marca. Życzenia wzbogacone były kuferkiem słodkości przeznaczone 
dla wszystkich uczestników imprezy.

Ogrodzienieckie koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na czele 
z Przewodniczącą Zenobią Bednarz zorganizowało obchody Dnia kobiet. Nie zabrakło 
życzeń od Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Małgorzaty Janoski, Burmistrza 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anny PIlarczyk- Sprychy, Zastępcy Burmistrza Magdaleny Sitek 
oraz Sekretarza Miasta i Gminy Marii Milejskiej, obecnych podczas wydarzenia. Był słodki 
poczęstunek, dużo uśmiechów i wspólne śpiewy.

Tradycyjnie w marcu obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet. Z tej okazji Sołtys 
Mokrusa - Sławomir Szlachta, Radna Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu- Wioletta Baran oraz 
przedstawiciele zawiązującego się koła gospodyń wiejskich na czele z Paniami Anną 
Dziekan oraz Teresą Zielińską zaprosili Mieszkanki Sołectwa oraz Przedstawicieli Urzędu MiG 
Ogrodzieniec do Remizy OSP w Mokrusie, gdzie zostało zorganizowane spotkanie.

Zaproszenie zostało przyjęte przez liczną grupę kobiet, w tym Burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec- Annę Pilarczyk- Sprychę, Sekretarza i Radną Powiatu Zawierciańskiego Marię 
Milejską oraz Zastępcę Burmistrza MiG Ogrodzieniec – Magdalenę Sitek. Kilkadziesiąt kobiet 
biesiadowało przy kawie, słodkich wypiekach oraz gorących daniach. Nie zabrakło występów 
artystycznych miejscowej młodzieży oraz gier i zabaw zorganizowanych przez sołtysa. Dobry 
humor nie opuszczał uczestniczek do końca imprezy. Do zobaczenia za rok!

W dniu 2 kwietnia br. w ogrodzienieckiej sali narad spotkali się przedstawiciele Policji oraz 
samorządów gmin Pilica, Żarnowiec, Ogrodzieniec i mieszkańcy.

Tematem przewodnim debaty były aktualne problemy społeczne zdiagnozowane 
lokalnie przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Omówiony został także program 
„Dzielnicowy bliżej nas” oraz oferta działań profilaktycznych realizowanych przez 
zawierciańskich policjantów. Zaprezentowana została aplikacja „Moja komenda”, która 
znacznie ułatwia kontakt z dzielnicowym.

Celem debaty było również zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami 
bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań zapobiegawczych, ze 
szczególnym uwzględnieniem roli dzielnicowego.

Podsumowaniem spotkania była dyskusja na temat bezpieczeństwa mieszkańców. 
Zainteresowane osoby pytały funkcjonariuszy o przejścia dla pieszych, które według 
mieszkańców powinny być lepiej oznakowane np. oświetlone, czy uwypuklone. Obecni 
wskazywali na niebezpieczne odcinki dróg w sołectwach np. bez chodników. Zgłoszono 
także brak przejścia dla pieszych przy szkole w Ogrodzieńcu.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ - to 
temat debaty społecznej zorganizowanej przez Komendanta Komisa-
riatu Policji w Ogrodzieńcu asp. sztab Grzegorza Olechnowicza. 
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Zakończenie II wojny światowej i zmiany 
granic naszego państwa spowodowały 
ogromny ruch migracyjny ludności. Utrata 
Kresów wymusiła przesiedlenie setek tysięcy 
Polaków na Ziemie Odzyskane. Repatrianci 
– to takie eufemistyczne określenie ludzi 
przymusowo wysiedlonych i przewiezionych 
na nowe tereny, zaczęli napływać do Polski  
w roku 1945 i latach późniejszych. Znacznie 
wcześniejsza była pierwsza, całkowicie 
dobrowolna migracja naszych obywateli z 
Polski centralnej i południowej, którzy tuż po 
zakończeniu wojny ruszyli na Zachód.

Sądzę, że prawie w każdym domu 
opowiadało się o wyprawach „po ciuchy 
praojców nad Odrę”, że w wielu domach 
były maszyny do szycia przywiezione z 
Zachodu, zegary, pojemniki na przyprawy 
ustawione na piecu kuchennym i wiele 
innych rzeczy. Bądźmy szczerzy – szaber był 
powszechny. 

Pamiętajmy jednak, że był to czas 
powojenny i na nowych terenach było 
bardzo niebezpiecznie. Z radością odkryłam 
w Archiwum Państwowym w Katowicach 
teczkę z wykazami osób przesiedlających się 
na tereny zachodnie z gminy Ogrodzieniec 
w 1945r. Pierwsza lista kandydatów na 
wyjazd w celu nabycia parceli na ziemiach 
zachodnich była sporządzona 19 marca 
1945r., czyli jeszcze podczas trwania walk 
z Niemcami. Zaledwie miesiąc wcześniej, 
bo 11 lutego po długotrwałych walkach 
przełamano Wał Pomorski, a Wrocław bronił 
się do końca wojny, czyli do maja. 

Nasi pionierzy, już dwa miesiące po 
walkach w Ogrodzieńcu, gotowi byli ruszyć 
w niepewne, bo brakowało wszystkiego, a 
tereny poniemieckie były niczym El Dorado, 
pełne dóbr wszelakich. Dzisiejszą opowieść  
chcę zacząć od Ząbkowic Śląskich, bo w tym 
miasteczku osiadła całkiem  spora kolonia 
naszych mieszkańców.

Tak się składa, że wśród pierwszych 
osadników w Ząbkowicach był Tadeusz 
Dulski, którego matka Maria była rodzoną 
siostrą babki mojego męża Ludwiki 
Limańskiej-Stępniewskiej. Tadeusz napisał 

kilkanaście powieści, publikując pod 
pseudonimem Maciej Przegonia.  W 
tygodniku „Wiadomości Powiatowe” 
wydawanym w Ząbkowicach Śląskich w nr 
44 z 29 października 2013r. opublikował 
swoje wspomnienie „Pierwsze dni w 
Ząbkowicach”, które we fragmentach chcę 
tutaj przedstawić.

„Przyjechałem do Ząbkowic  w pierwszych 
dniach lipca 1945 roku. Ojciec w tym czasie 
mieszkała już w mieście. Prowadził referat 
mieszkaniowy w dzisiejszym odpowiedniku 
Urzędu Miasta i Gminy. Był więc jednym z 
ważniejszych urzędników, których można 
było wtedy jeszcze policzyć na palcach.

Pamiętam, że kiedy wsiadaliśmy do 
pociągu w Katowicach, niezajęte były jedynie 
dachy wagonów. Jeździło się w bardzo 
różnych miejscach. Między wagonami, na 
dachach, stopniach. Jakimś cudem mojemu 
bratu udało się wcisnąć mnie przez okno do 
wagonu...

Po raz pierwszy widziałem ogromnie 
zrujnowane miasto. To była Nysa. Na dworcu 
było pełno ludzi, nocowali na peronach, w 
przejściach, tunelach. Sam budynek dworca 
był prawie zupełnie zrównany z ziemią. Do 
Kamieńca przyjechaliśmy około godziny 
jedenastej w nocy. Na stacji czekał na nas 
ojciec. Kamieniec była to ogromnie duża, 

węzłowa stacja. Odjeżdżały stąd pociągi w 
kierunku Jeleniej Góry, Kłodzka, Wrocławia 
i Nysy. Tam przewalały się tłumy ludzi; 
repatrianci, żołnierze, jechały jakieś wojska. 

Pierwszym pociągiem wcześnie rano 
odjechaliśmy do Ząbkowic. Znowu utkwiły 
mi w pamięci setki, dosłownie morze 
głów ludzkich. Dobijanie się do pociągu, 
przekleństwa, awantury, płacz dzieci.

W Ząbkowicach wysiadło około 5-10 
osób. Cicha, maleńka, piękna stacyjka, w 
porównaniu z ruchem, który panował na 
innych stacjach, Ząbkowice wydawały mi 
się oazą spokoju. Na tablicy nie pisało 
Ząbkowice Śląskie, ale Ząbkowice nad 
Ochną. Ochna to była rzeka, nie wiem 
jednak, czy dzisiejsze Jadkowa, czy też 
Budzówka.(...)

Poczekalnia była czyściutka i schludna. 
Przez drzwi wahadłowe wyszliśmy przed 
budynek dworca. Ząbkowice były kolorowe, 
schludne i bardzo zadbane. Niemców 
widziałem mało. Wyobrażałem sobie, że 
będzie ich wielu i że będziemy się sobie 
przyglądali, tymczasem oni prawie nie 
wychodzili z domów. (...)

Być może była to sobota, ponieważ 
gdy weszliśmy w obecną ulice Kościuszki, 
wielu Niemców czyściło ulice przed swoimi 
domami. Jedna z Niemek wylewała wiadro 
wody na drobna granitową kostkę, którą 
potem szorowała szczotką.”

Takie były Ząbkowice w maju 1945r. i 
takie zobaczyli nasi mieszkańcy. Załączam 
zaświadczenie z Państwowego Urzędu 
Repatriacyjnego Inspektorat Rejonowy w 
Olkuszu. Jest jeszcze wykaz 11 osób, ale 
maszynopis jest bardzo niewyraźny, więc 
przepisuję go dokładnie.

1.Wacowski Henryk lat 29 technik
2.Derda Jan lat 30 stolarz + członek rodziny
3.Derda Władysław lat 32 ślusarz
4.Barczyk Andrzej lat 33 urzędnik
5.Derda Stanisław lat 30 ślusarz
6.Grzebieluch Stanisław lat 27 tokarz + 2 

członków rodziny
7.Grzebieluch Alicja lat 19 maszynistka
8.Jarza Henryka lat 37 urzędnik
9.Jarza Zenobia lat 20 urzędnik
10.Jarza Stanisław lat 28 młynarz
11.Janus Stefan lat 35 stolarz

A teraz zdjęcia, dzięki  uprzejmości p. 
Piotra Mikulskiego i p. Barbary Sulej, którzy 
podzieli się z nami swoimi rodzinnymi 
pamiątkami i wspomnieniami, zezwalając 
na ich publikację, mogę Wam je przekazać.  
Z ich opowieści wynika, że pierwszym 
który dostał się do Ząbkowic był Marian 
Makieła, mąż Zenobii z domu Mikulskiej, a 
za nim przybyli następni członkowie rodziny 
Mikulskich.

Marian Makieła uruchomił w Ząbkowicach 
sklep mięsny. Na pierwszym zdjęciu widzimy 
panią Zenobię Makiełową przed tym 
sklepem. Na zdjęciu drugim zrobionym 
przypuszczalnie ok. roku 1950 jest ujęty 
Marian Makieła z córką Basią urodzona w 
1947r. i  jego żona Zenobia (pierwsi od lewej) 
ze znajomymi z Ząbkowic Śl.

Zdjęcie 3 przedstawia siostry Gajdówny, 
z lewej to Janina Mikulska, matka Piotra 
i Ryszarda, a z prawej Leokadia Tokarska 
zamaszyście maszeruje przez Ząbkowice.

Zdjęcie 4 to Piekarnia Romana 
Tokarskiego, który na zdjęciu 5 siedzi na 
stopniach przy wejściu do kamienicy, w 
której mieszkał na piętrze (obok wejście 

Maria Lipka-Stępniewska

Szli na Zachód osadnicy
do piekarni) razem ze swoim szwagrem 
Mieczysławem Mikulskim (ojcem Piotra). Pan 
Mieczysław Mikulski kilka kamienic dalej, 
przy tej samej ulicy Ziębickiej i prowadził 
sklep mięsny z własnym warsztatem 
wędliniarskim. W rodzinie zachowało się 
powiedzenie, że „najpierw szło się po 
gorące bułeczki do Tokarskiego, a później 
po kiełbaskę do bułeczek do Mikulskiego”.

Jeszcze kilka zdjęć rodzinnych. Zdjęcie 
6 zrobione w parku ząbkowickim przy 
fontannie przedstawia p. Janinę Mikulską 
z synem Ryszardem i Leokadią Tokarską, 
zrobione ok. 1950, a na zdjęciu 7 zrobionym 
znacznie później widzimy Piotra Mikulskiego 
w tej samej fontannie. Niestety fontanna 
już nie istniej, a park nosi imię Sybiraków. 
Dwa zdjęcia zrobione na rynku na 8 Janina 
Mikulska z synem Ryszardem i Zenobia 
Makiełowa z córką, a na 9 Janina Mikulska i 
Wanda Tokarska.

Po kilku latach (dwóch czy trzech) 
nadszedł niedobry czas dla prywatnych 
sklepów, piekarni, warsztatów masarskich i 
nacjonalizacja.

Część osadników została w tych 
miejscowościach, tak  jak Mieczysław 
Mikulski, który został kierownikiem 

państwowych Zakładów Mięsnych i pracował 
tam do emerytury, a część ruszyła dalej, bądź 
też wróciła do swoich stron rodzinnych.

W Ząbkowicach po wojnie mieszkali 
również państwo Niewadowie, Kowalikowie, 
Pilarscy, ale oni dosyć szybko wrócili. Nieco 
dłużej zatrzymali się tam państwo Derdowie, 
którzy wrócili do Ogrodzieńca w roku 1953 
lub 1954.

Wiem, że była spora grupa mieszkańców 
naszej gminy w Dzierżoniowie, Opolu, 
Wrocławiu. Mam listy (ok. 60 stron) osób 
deklarujących wyjazd na Ziemie Odzyskane, 
ale nie mogę ich opublikować, chociaż 
nikt z nich już nie żyje, z uwagi na ochronę 
danych osobowych. Dlatego proszę tych 
wszystkich, których rodziny tam przebywały 
o kontakt i wyrażenie zgody na publikacje. 
Może zachowały się jakieś wspomnienia, 
zdjęcia, może macie kontakt z potomkami 
tych, którzy zostali. Myślę, że warto o nich 
napisać, bo ten temat był dotąd pomijany i 
brakuje takich relacji. 

Dlatego proszę o kontakt i wszelkie 
informacje. Mój telefon 32 67 32 082.

Pozdrawiam serdecznie 
Maria Lipka-Stępniewska

1. Zenobia Makieła w Ząbkowi-
cach Śl.

2. Od lewej Marian Makieła z 
córką Barbarą ur.1947r. i żoną 
Zenobią.

3. Janina Mikulska z d. Gajda z 
siostrą Leokadią Tokarską w 
Ząbkowicach Śl.

4. Piekarnia Romana Tokarskiego 
w Ząbkowicach Śl.

5. Roman Tokarski i Mieczysław 
Mikulski.

6. Janina Mikulska z synem 
Ryszardem i siostrą Leokadią. 
Ząbkowice Śl., park ok.1950r.

7. Piotruś Mikulski – Ząbkowice 
Śl.

8. Janina Mikulska z prawej.
9. Janina Mikulska z synem 

Rysiem – Ząbkowice Śl.

1

3 4

2

5 6 7

8 9
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W miesiącach styczeń – marzec 
br. odbywały się walne zebrania 
sprawozdawcze we wszystkich 
gminnych jednostkach Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Podczas spotkań 
druhowie podsumowywali rok 2018 
i udzielali absolutorium Zarządom w 
poszczególnych jednostkach. Prezesi 
oraz naczelnicy przedstawiali plany 
na rok bieżący dotyczące działalności 
straży oraz współpracy z władzami 
gminnymi i środowiskiem lokalnym. 
Wręczano druhom odznaki za 
wysługę lat.

Na terenie naszej gminy 
funkcjonuje osiem jednostek OSP: 
Ogrodzieniec, Podzamcze, Ryczów, 
Ryczów Kolonia, Giebło, Kiełkowice, 
Mokrus, Gulzów. Trzy jednostki należą 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego: Ogrodzieniec, Ryczów, 
Giebło. W sumie jednostki liczą 295 
członków zwyczajnych, w tym 227 
mężczyzn i 68 kobiet, 60 członków 
honorowych i 14 wspierających. 
Razem wszystkich członków 

zrzeszonych w ośmiu jednostkach 
jest 369. Liczba druhów mogących 
brać bezpośrednio udział w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych wynosi 122.

W ramach OSP funkcjonuje 8 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 
Przy OSP działają dwie orkiestry – 
Orkiestra Dęta Ryczów i Orkiestra 
Dęta Giebło, które uświetniają swymi 
występami lokalne uroczystości.

Podczas zebrań oprócz 
podsumowań minionego roku 
omawiano bieżącą działalność 
oraz plany dotyczące remontów 
pomieszczeń w remizach i napraw 
sprzętu. Wszystkie jednostki dbają 
o swoje budynki oraz zaplecze 
ratowniczo-gaśnicze i w miarę 
posiadanych środków uzupełniają 
brakujące wyposażenie, czyli sprzęt i 
umundurowanie. Liczba samochodów 
pożarniczych: 19, w tym ciężkich 
1, średnich 7, lekkich 11. Liczba 
samochodów specjalnych i innych: 6. 

Druhny i druhowie oprócz udziału 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych 

czynnie uczestniczą w zawodach 
sportowo-pożarniczych,  turniejach 
piłki halowej i tenisa stołowego, 
szkoleniach, w zabezpieczaniu imprez 
gminnych i sołeckich, dokonują 
przeglądu sprzętu, itp. 

Prezesi jednostek w podsumo-
waniu minionego roku dziękowali 
strażakom za  całoroczną aktywną 
służbę – udział w akcjach, szkoleniach, 
ćwiczeniach i zabezpieczaniu 
gminnych uroczystości, dbanie o 
stan techniczny sprzętu i remizy 
oraz władzom samorządowym 
Gminy Ogrodzieniec za wspieranie 
działalności straży.

Obecna na spotkaniach Burmistrz 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anna 
Pilarczyk-Sprycha przekazała dla 
jednostek zestawy narzędzi, które 
posłużą strażakom do działań 
ratowniczo-gaśniczych. Podziękowała 
druhnom i druhom za sumienną 
służbę na rzecz ratowania życia i 
mienia oraz zaangażowanie dla 
lokalnej społeczności.

W strażackim gronie Joanna Piwowarczyk
   Barwy prowincji

Galeria ZAWARTE. Wiosenne popołudnie.
Cienie zieleni wpadają w otwarte okna.
Pobudzona słowami o artystycznych klimatach
ludzi z pasją, chodzę niespiesznie po sali
z różą w ręku podobna do tych ze starej szkoły
bibułkowych arcydzieł. 
Zatrzymują mnie łódki na piaszczystym brzegu.
Chwila i wypływam na otwartą, błękitnawą 
toń jeziora. Jak przyjemnie poczuć ciepły oddech
wiatru. Rozkołysany rytm wioseł unosi dalej, dalej...
Rozległa zielona przystań. Ile tu kwiatów!
A wszystkie mają uśmiechu pełne płatki.
Nieopodal stadko czapli promienieje odcieniami
bieli. Tak piękne i żywe, że nie omieszkasz 
wzroku dłużej zatrzymać na nim.
Co za skupienie na rysunku. Sokół lekko
usiadł na gałęzi. Ułożył piórka. Jaka 
niteczka pędzla je wypieściła.
Tu znajomy zamek. Prawdziwy w bogactwie
Widzenia. Jego zbocze okryte puszystą zielenią 
zniża się  ku drodze (pozującej w słońcu
w czerwieni i złocie) z rzędami 
pełnych wzniosłego ciepła dachów domów.
Idę ku miastu z barokową wieżą kościoła
nie zauważona przez malarza. 
Zwiedzam miejskie zaułki tak podobne 
do tych, gdzie spotykam przyjaciół.
Zatrzymują mnie. Razem otwieramy 
szkatułkę myśli.

Alicja Kmita-Żak
Październik 2018r.

OSP Ogrodzieniec

OSP Giebło

OSP Gulzów

OSP Kiełkowice

OSP Ryczów Kolonia

OSP Mokrus

OSP Podzamcze

OSP Ryczów

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

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

codziennie towarzyszą Waszej służbie dla bliźnich! 

Prezes Zarządu Miejsko – Gminnego OSP w Ogrodzieńcu 
Anna Pilarczyk-Sprycha

Komendant Zarządu Miejsko – Gminnego OSP w Ogrodzieńcu
Henryk Karcz

31 marca 2019 roku zakończyłam pracę 
na stanowisku dyrektora 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Ogrodzieńcu. 

Funkcję tę pełniłam w latach 1995-2000 
i 2004 -2019.

Dziękuję wszystkim za współpracę, 
okazaną życzliwość  

i wsparcie, twórczą krytykę i uwagi, które 
pozwalały mi uczyć się nowych rzeczy.

Dziękuję za wszystkie inspiracje, wzruszenia  
i razem przeżywane emocje. 

Dziękuję za wspólnie spędzone lata.
Praca z Wami i dla Was to był piękny czas. 

Idąc naprzeciw nowym wyzwaniom,  
mam nadzieję pozostać  

w Waszej życzliwej pamięci.

Z wdzięcznością i szacunkiem

Fot. JP, I.Rajca, OSP Gulzów, OSP Giebło, OSP Mokrus
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gazeta
OGRODZIENIECKA

W dniach 26.03. do 02.04.2019r. dziewczęta z Zespołu Mażoretek „Fantazja” wzięły udział 
w Festiwalu „Magdalena 2019” Clausura del Festival International de Musica de Festa w 
Castello de la Plana w Hiszpanii. Obchody Święta Magdaleny trwały kilka dni i obejmowały 
liczne występy sceniczne i parady uliczne. Występom towarzyszyła niesamowita atmosfera, a 
każde pojawienie się  dziewcząt na scenie, czy na ulicach miasta spotykało się z życzliwością 
i podziwem. 

Zaproszenie na festiwal dziewczyny otrzymały od Zuzany Kopcasovej – słowackiej trenerki 
i prowadzącej zespół Dance Studio NOISE. W drodze do Hiszpanii nasze tancerki zwiedziły 
Menton i Monako, w drodze powrotnej Niceę. 

Mamy nadzieję na owocną współpracę, dalsze sukcesy i kolejne występy.

Mażoretki w Hiszpanii

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku

 9.05.2019 r.
Ziołolecznictwo w chorobach cywilizacyjnych –

 lek. med. Krzysztof Błecha
MEDYCYNA/ ZIOŁOLECZNICTWO

 
23.05.2019 r.

Tajniki flebologii. Nowoczesne leczenie chorób żył – 
dr n. med. Łukasz Szczygieł – MEDYCYNA

Spotkania słuchaczy UTW
21 marca Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku odwiedziła p. Dorota Słodek. 

Kierownik OPS w Ogrodzieńcu, opowiedziała o uprawnieniach jakie przysługują 
seniorom w Gminie Ogrodzieniec. Seniorzy dowiedzieli się co to jest i dlaczego warto 
mieć kartę życia, którą otrzymali na zakończenie spotkania. Następnie dr Radosław 
Molenda przybliżył słuchaczom zagadnienia oraz techniki manipulacji. Z pewnością 
bogatsi o tą wiedzę będą bardziej świadomi i odporni na próby takich działań.

Beata Stypa-Rus
Koordynator UTW i UDO

UDO
News

Uniwersytet Dziecięcy Ogrodzieniec

Życie i obyczaje Indian obu Ameryk
Pasjonat podróży i egzotycznych kultur dr inż. Łukasz Wróblewski przybliżył 

najmłodszym studentom w sobotnie przedpołudnie 23 marca 2019r  historię, kulturę, 
tradycje i zwyczaje Indian Ameryki Północnej i Południowej. Wykładowca zaprezentował 
niezwykłe eksponaty przywiezione z licznych podróży po obu Amerykach. Studenci 
poznali instrumenty etniczne jak Zampona, czyli fletnia pana, okaryny - rodzaj fletu o 
jajowatym korpusie oraz wiele innych egzotycznych przedmiotów. Największą jednak 
atrakcją okazała się możliwość przymierzenia pięknego pióropusza – nakrycia głowy 
używanego przez wybitnych wojowników indiańskich.

PRZYRODA

11.05.2019r.
Co by było, gdyby dinozaury dziś żyły i dlaczego wyginęły? – 

Małgorzata Małecka-Tomala
PALEONTOLOG

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące 

„PROGRAMU MIESZKANIE +”
8 maja 2019r. godz. 17.00

Sala Narad Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, 
Plac Wolności 42, 42-440 Ogrodzieniec

Gmina Ogrodzieniec planuje wdrożyć rządowy PROGRAM, którego 
celem jest poprawa dostępności mieszkań dla osób o dochodach 
utrudniających samodzielne zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych 

oraz osób, które startują w dorosłe życie.

Naszym celem jest zatrzymanie mieszkańców w naszej Gminie, aby 
tutaj mieszkali, zakładali rodziny i rozwijali swoje marzenia!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Artyści z Indii w Ogrodzieńcu
Joanna Piwowarczyk

Marta Bejgier

Na zaproszenie Ambasadora Indii oraz grupy artystów związanych z Centrum Kultury 
Śląskiej  w Świętochłowicach przybyli do Polski artyści z Indii, którzy odwiedzili także 
Ogrodzieniec.

Jednym z punktów wizyty były warsztaty plastyczne poprowadzone przez zagranicznych 
gości 11 kwietnia br. w ogrodzienieckiej sali narad . Zaprezentowane prace wykonane zostały 
oryginalną techniką przy użyciu sadzy i gazet. Pokazują świat zwierząt m.in. indyjskie tygrysy 
i gepardy. Są także prace przedstawiające świat współczesny oraz motywy tradycyjnych 
wierzeń hinduskich. Gości przywitała Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anna Pilarczyk-
Sprycha. Organizatorem spotkania był MGOK w Ogrodzieńcu, a inicjatorami wydarzenia 
Anna i Grzegorz Kuśpielowie. 

Więcej na www.ogrodzieniec.pl i na fb.


