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Minął rok ...
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anna Pilarczyk-Sprycha podsumowuje rok kadencji.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem, w którym znajdziecie najważniejsze informacje o działaniach 
podejmowanych  dla gminy i jej mieszkańców.

Z okazji Świat Bożego Narodzenia życzymy Państwu, aby ten wyjątkowy czas 
upłynął w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Życzymy świąt pachnących choinką, 
pełnych prezentów i radości. Niech te święta będą niezapomnianym czasem 

spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień. 
A w nadchodzącym Nowym Roku pragniemy życzyć Państwu siły

i wytrwałości w realizacji zamierzonych celów oraz zdrowia, radości
w życiu rodzinnym i sukcesów zawodowych

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Anna Pilarczyk-Sprycha

W imieniu Radnych 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Małgorzata Janoska

Świąteczny jarmark za nami
Zapraszamy do obszernej fotorelacji na fb.Gminy i MGOKiS oraz www.ogrodzieniec.pl 

Dokończenie na str. 8
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Joanna Piwowarczyk
Joanna Piwowarczyk

Z perspektywy 
RADY MIEJSKIEJ

Kilka pytań 
do...

Rok temu w wyborach samorządowych 
otrzymała Pani mandat radnej Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu. Dlaczego 
zdecydowała sie Pani kandydować? 

Na początku chciałabym jeszcze raz 
podziękować za udzielony mi mandat 
zaufania. Decyzję o kandydowaniu do Rady 
Miejskiej podjęłam dość spontanicznie. 
Podczas naszej corocznej akcji sprzątania 
lasu w Józefowie jeden z sąsiadów zaczął się 
śmiać, że jestem takim „sołtysem Józefowa”. 
To właśnie wtedy znajomi zadali mi pytanie: 
„kto jak nie Ty?” I tak postanowiłam 
spróbować swoich sił w wyborach.

Proszę przybliżyć swój okręg?
Okręg, który reprezentuję to ul. Józefów, 

Os. E. Orzeszkowej oraz ul. Kościuszki od nr 
79 do 135 oraz 192 do 216.

W jakich komisjach Rady Miejskiej 
pracuje Pani? 

Pracuję w komisji rewizyjnej, komisji 
skarg, wniosków i petycji, komisji strategii, 
rozwoju i promocji gminy oraz doraźnej 
komisji do spraw transportu publicznego.

Co znaczy dla Pani bycie radną? Jakie 
potrzeby i problemy reprezentowanego 
przez Panią okręgu uważa Pani za 
najpilniejsze do rozwiązania?

 Bycie radną to ogromne wyzwanie i 
odpowiedzialność. Wsłuchuję się wgłos 
Mieszkańców, w ich potrzeby, sugestie i 
bolączki. Priorytetem jest generalny remont 
dróg, które od lat są zapomniane, tj. Os. E. 
Orzeszkowej i ul. Józefów.

Jakie problemy najczęściej zgłaszają 
mieszkańcy? 

Najwięcej uwag Mieszkańcy mają do 
złego stanu technicznego nawierzchni 
dróg, oraz do braku wystarczającej 
ilości chodników i oświetlenia. Z myślą 

o Mieszkańcach w parku w Cementowni 
powstała Otwarta Strefa Aktywności,  a 
niebawem bo już po Nowym Roku zostanie 
udostępniona hala sportowa. W tej chwili 
ustalane są godziny korzystania z hali dla 
mieszkańców. Kolejną dobrą wiadomością 
jest także to, że uczniowie z Józefowa 
mają zapewniony transport autobusowy 
do szkoły. Takiego transportu nigdy u nas 
nie było, dawniej dzieci musiały chodzić na 
przystanek lub dojeżdżały wraz z rodzicami. 

W jaki sposób kontaktuje się Pani z 
wyborcami?

Z Mieszkańcami komunikuję się 
najczęściej telefonicznie, żyjemy w ciągłym 
biegu dlatego w ten sposób prościej jest 
umówić się na spotkanie w dogodnym 
terminie dla każdego. Przypomnę mój 
numer kontaktowy – 505 955 347.

A Karolina Adamus prywatnie? Praca, 
zainteresowania? Co lubi Pani robić w 
wolnym czasie?

Pracuję w markecie budowlanym, 
zajmuję się marketingiem, reklamą oraz 
projektowaniem łazienek. Skończyłam 
architekturę wnętrz więc moje 
zainteresowania są ściśle powiązane z pracą 
twórczą. Lubię tworzyć „coś z niczego”. 
W wolnej chwili zajmuję się rękodziełem i 
czytam książki. 

Czego chciałby Pani życzyć 
mieszkańcom?

Zdrowia i uśmiechu na co dzień. Mniej 
zmartwień życia codziennego i czerpania 
radości z każdej chwili. 

A czego życzyć Pani?
Wytrwałości, cierpliwości i zdrowia.

Tego zatem życzę i dziękuję za 
rozmowę.

Karoliny Adamus, radnej
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Nowoczesny system do głosowania
Podczas ostatniej sesji, która odbyła się w dniu 26 listopada br. radni Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu  głosowali za pomocą nowego sprzętu elektronicznego.  
Każdy radny wyposażony został w tablet, za pomocą którego można oddać swój 
głos. System pozwala na prezentację przebiegu oraz wyników głosowania na sali 
obrad za pomocą projektora multimedialnego. Wyniki głosowań można również 
automatycznie pokazywać podczas transmisji video.

W dniu 26 listopada odbyła się XIX se-
sja Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, pod-
czas której podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr XIX/170/2019 w sprawie wy-
znaczenia inkasentów oraz ustalenia wy-
sokości wynagrodzenia dla inkasentów za 
pobór podatków od osób fizycznych z tytułu 
łącznego zobowiązania pieniężnego, po-
datku od nieruchomości,podatku rolnego 
oraz podatku leśnego,

Uchwała nr XIX/177/2019 w sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy nieruchomości położonej w Kieł-
kowicach na czas oznaczony powyżej trzech 
lat z dotychczasowym dzierżawcą w trybie 
bezprzetargowym,

Uchwała nr XIX/178/2019 w sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie kolejnej umo-
wy dzierżawy nieruchomości położonej w 
Ogrodzieńcu na czas oznaczony powyżej 
trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą w 
trybie bezprzetargowym,

Uchwała nr XIX/179/2019 w sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy nieruchomości położonej w Gul-
zowie na czas oznaczony powyżej trzech lat 
z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bez-
przetargowym,

Uchwała nr  XIX/180/2019.w sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie kolejnej umo-
wy dzierżawy nieruchomości położone jw 
Ogrodzieńcu przy ul. Słowackiego na czas 
oznaczony powyżej trzech lat z dotychczaso-
wym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym,

Uchwała nr  XIX/181/2019w sprawie zmia-
ny Uchwały nr XI/102/2019 Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu z dnia 25 czerwca 2019 roku w 
sprawie likwidacji jednostki budżetowej Za-
kład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzień-
cu,

Uchwała nr  XIX/182/2019 w sprawie 
zmiany uchwały nr XLVIII/377/2018 Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 23 stycznia 
2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania 
dotacji osobom fizycznym, które wykonały 
zadania służące ograniczeniu niskiej emisji 
na terenie Gminy Ogrodzieniec,

Uchwała nr  XIX/168/2019w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. Miesięczna opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wnoszona będzie przez właścicieli nierucho-
mości bez wezwania, w łącznej wysokości 
za trzy miesiące kalendarzowe w terminach: 

za I kwartał do 15 marca danego roku; za II 
kwartał do 15 czerwca danego roku;  za III 
kwartał do 15 września danego roku ; za IV 
kwartał do 15 grudnia danego roku.. Wyso-
kość stawki opłaty, o której mowa w ust.1 
określa odrębna uchwała. Dopuszcza się 
możliwość wnoszenia opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi w ratach 
miesięcznych, przy czy okresem rozliczenio-
wym jest termin wskazany w ust.1,

Uchwała nr /174/2019 w sprawie zmiany 
uchwały nr XLV/347/2017 w sprawie wprowa-
dzenia, określenia zasad ustalania i poboru 
oraz wysokości stawek opłaty targowej obo-
wiązującej na terenie Gminy Ogrodzieniec,

Uchwała nr  XIX/163/2019 w sprawie przy-
jęcia Programu współpracy Gminy Ogro-
dzieniec z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2020,

Uchwała nr  XIX/164/2019 w sprawie 
ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz 
maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka 
w Gminnym Żłobku „Jurajskie Maluszki” 
w Ogrodzieńcu utworzonym przez Gminę 
Ogrodzieniec,

Uchwała nr  XIX/165/2019 w sprawie wy-
stąpienia Gminy Ogrodzieniec ze stowarzy-
szenia pod nazwą Śląska Organizacja Tury-
styczna z siedzibą w Katowicach z dniem 31 
grudnia 2019 rok,

Uchwała nr /166/2019 w sprawie utwo-
rzenia Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec,

Uchwała nr XIX/167/2019w sprawie zmia-
ny uchwały LV/433/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.

Uchwała nr XIX/169/2019 w sprawie zwol-
nień w zakresie podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec na rok 2020 

Uchwała nr XIX/171/2019 i Uchwała nr 
XIX/172/2019 w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Ogrodzieniec na 2019r 

Uchwała nr  XIX/173/2019 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Ogrodzieniec na lata 2019 – 2032,

Uchwała nr  XIX/175/2019 w sprawie 
zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Ogrodzieńcu  

Uchwała nr  XIX/176/2019R w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w Dziennym Domu 
„Senior +” w Ogrodzieńcu.

Więcej BIP Ogrodzieniec 

Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, mającym na celu pobudzenie 
aktywności mieszkańców Rada Miejska w Ogrodzieńcu wyszła z inicjatywą utworzenia 
Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Ogrodzieniec i uaktualniła Statut Rady Seniorów.

Młodzieżowa Rada Miasta i Gminy Ogrodzieniec
W celu zapewnienia młodzieży wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności 

uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26.11.2019 roku powołano Młodzieżową Radę Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec i nadano jej Statut. Rada jest reprezentacją młodzieży szkół 
mających siedzibę na terenie Gminy Ogrodzieniec oraz starszej młodzieży zamieszkującej 
na terenie Gminy. Ma charakter konsultacyjny, jest organem niezależnym politycznie. Jej 
celem jest upowszechnianie idei samorządności i wspieranie aktywności młodych ludzi 
w Gminie,  reprezentowanie ich interesów na forum Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu oraz 
ścisła z nią współpraca. Rada może  inicjować i promować działania kulturalne, sportowe, 
proekologiczne i charytatywne oraz zgłaszać wnioski i projekty dotyczące spraw młodzieży. 

Rada Seniorów w Ogrodzieńcu
Rada Seniorów ma na celu  wspierać aktywność i rozwiązywać lokalne problemy seniorów. 

Rada współpracuje z organami samorządu Gminy i jest organem konsultacyjnym i doradczym, 
nie ma charakteru politycznego. Jest to organ reprezentujący osoby starsze wobec samorządu 
Gminy. Rada wybierana jest spośród osób zgłoszonych przez przedstawicieli podmiotów 
działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz 
uniwersytetu trzeciego wieku oraz przez grupę 25 przedstawicieli seniorów. Kandydatem  
może być wyłącznie osoba, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie Gminy 
Ogrodzieniec.              (więcej na BIP Ogrodzieniec)

Inicjatywy wspierające aktywność 
mieszkańców Małgorzata Michalska

Joanna Piwowarczyk
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OKIEM
BURMISTRZA

Anna Pilarczyk-Sprycha

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

Minął rok odkąd objęłam stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec.  
Dwanaście miesięcy pracy na rzecz społeczeństwa skłania do podsumowań, dlatego  
też w niniejszym wydaniu chciałabym dokonać bilansu mijającego czasu, o czym więcej 
na kolejnych stronach.

Inwestycje są priorytetem dla każdej gminy, dlatego 
nie ustajemy w działaniach, by Wam mieszkańcom 
żyło się coraz lepiej. Dzięki środkom z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki na kwotę 200 tys. zł., Ogrodzieniec, 
Cementownia, Mokrus, Żelazko i Podzamcze 
wzbogaciły się o place zabaw z elementami siłowni. 
Ponadto trwa modernizacja w budynku po dawnym 
przedszkolu w Ogrodzieńcu, co ma związek z realizacją 
projektu pn. ,,Utworzenie i wyposażenie Dziennego 
Domu Seniora” w ramach Programu Wieloletniego 
,,Senior+” na lata 2015-2020, natomiast w budynku przy 
ul. Elizy Orzeszkowej 13 w Cementowni - Ogrodzieńcu 
powstaje gminny żłobek ,,Jurajskie Maluszki”. Ponadto 
modernizowana jest ulica Cmentarna w Ogrodzieńcu 
oraz ulica ,,na Huby” w Mokrusie.

Temat budowy kopalni rud cynku i ołowiu na Jurze 
Krakowsko-Częstochowskiej to temat, który od początku 
budzi falę negatywnych emocji. Nic w tym dziwnego 
biorąc pod uwagę chociażby destrukcyjne działania 
kopalni na środowisko naturalne oraz zdrowie nie tylko 

nasze, ale przede wszystkim naszych dzieci. Wszelkie 
korzyści finansowe nie zrekompensują skutków, które 
przyczynią się do degradacji naszej pięknej ,,małej 
ojczyzny”- Serca Jury, dlatego nadal podtrzymujemy 
nasze dotychczasowe stanowisko i stanowczo 
sprzeciwiamy się takiej inwestycji. Zdajemy sobie sprawę, 
iż postanowienie z dnia 19 marca 2010 roku wydane 
przez ówczesnego burmistrza wywołuje u Państwa 
obawy. Przypomnę, iż zaopiniowano pozytywnie wniosek 
Rathdowney Polska Sp.z o.o. w Warszawie, w sprawie 
udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie 
rud cynku i ołowiu na obszarze obejmującym części 3 
złóż rud Zn-PB: ,,Zawiercie I”, ,,Zawiercie II” i ,,Rodaki-
Rokitno Szlacheckie” w części dotyczącej Gminy 
Ogrodzieniec. Wraz z włodarzami gmin: Zawiercie, Łazy 
i Poręba podpisałam wspólną petycję przeciw budowie 
kopalni, która trafiła do Prezesa Rady Ministrów oraz 
Ministra Środowiska. Protestowaliśmy również podczas 
wizyty Telewizji Polskiej w Zawierciu. Na wniosek Marii 
Milejskiej - Radnej Powiatowej i zarówno Sekretarz 

Miasta i Gminy Ogrodzieniec odbyła się Nadzwyczajna 
Sesja Rady Powiatu Zawierciańskiego. Samorządowcy 
jednogłośnie sprzeciwili się budowie kopalni. Dziękuję 
Radnym Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu na czele z 
Przewodniczącą Rady Miejskiej Małgorzatą Janoską za 
obecność na sesji powiatowej, jak również pozytywnie 
zaopiniowaną uchwałę na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu, która również dotyczyła poruszanego 
tematu. 

Z myślą o bezpieczeństwie oraz poprawie komfortu 
codziennego życia mieszkańców powstał ,,Serwis 
Informacyjny SMS Gminy Ogrodzieniec”. Jeśli chcą 
Państwo bezpłatnie otrzymywać wiadomości SMS z 
informacjami o: imprezach kulturalnych i sportowych, 
ważnych wydarzeniach z terenu miasta i gminy, 
programach zdrowotnych, awariach (wody, prądu, gazu) 
zapraszamy do wypełnienia specjalnego formularza. 
Dokument można pobrać i złożyć w kancelarii UMiG 
w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 25 w godzinach pracy 
Urzędu.

MINĄŁ ROK …
23 listopada 2018- 23 listopada 2019

Pozyskiwanie środków zewnętrznych jest priorytetem dla 
każdej Gminy, bo to właśnie  dzięki dotacjom realizowane są 
projekty ważne dla mieszkańców.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych zlokalizowany przy ul. Kościuszki 
107. Czynny w każdą sobotę: od kwietnia do 
października w godz. 8.00–18.00, a od listopada 
do marca - w godz. 8.00-15.00 Każdy mieszkaniec 
może z niego korzystać, do czego zachęcamy.

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Minął rok odkąd mam zaszczyt pełnić funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

Przyszedł czas na podsumowania, spostrzeżenia i refleksje. W niniejszym sprawozdaniu 
wspomnę zarówno o ,,plusach”, ale i również ,,minusach” mijających 12 miesięcy. 

Już na wstępie muszę przyznać, że czuję duże wsparcie i zaangażowanie ze strony 
Radnych. Wiem, że każdemu z nas zależy, aby Gmina jak najlepiej spełniała swą misję – 
działała sprawnie na rzecz Mieszkańców.

Kadencję rozpoczęłam w bardzo trudnych warunkach finansowych i organizacyjnych. 
Objęłam zarządzanie gminą, która dopracowała się kilkunastomilionowego długu. W 
dodatku ,,sen z powiek spędzał” temat podwyżki opłat za wywóz odpadów komunalnych. 

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych to wciąż kluczowy problem dla gminy wynikający 
z bierności poprzedniej władzy, niewłaściwie przygotowanego przetargu, braku negocjacji 
oraz konsultacji społecznych. Co więcej- Gmina nie posiadała własnego Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Obecnie mamy własny PSZOK.

cd na str. 4-7
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Starzejące się społeczeństwo to wciąż kluczowy problem dla każdej Gminy, dlatego 
też wyszliśmy z pomysłem utworzenia Dziennego Domu Seniora, a wszystko dzięki  
dofinansowaniu w wysokości 300 tys. zł. w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na 
lata 2015-2020.

Pomyśleliśmy również o młodych rodzicach. W ramach programu MALUCH+ 2019 Gmina 
Ogrodzieniec uruchomi Gminny Żłobek “Jurajskie Maluszki”.

Dzięki środkom z Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę 200 tys. zł., Ogrodzieniec, 
Cementownia, Mokrus, Żelazko i Podzamcze dysponują nowymi placami zabaw z elementami 
siłowni.

Trwają również prace nad przystąpieniem Gminy do programu Mieszkanie +

Obecnie:
- trwa modernizacja ul. Cmentarnej w Ogrodzieńcu
- trwa modernizacja ul. Akacjowej w Mokrusie - Huby
- Trwa przebudowa nawierzchni drogi Końcowej w   Ryczowie
- wyłożona została kostka (chodnik) w Ryczowie

Tereny inwestycyjne położone w Ogrodzieńcu KSSE
Urząd wkrótce rusza z przetargami.

Kilka miesięcy temu sprzedano teren, na którym wkrótce powstanie fabryka sznurka.

Trwają prace przy  
zbiorniku wodnym w 
Mokrusie.

Rewitalizacja terenu rekreacyjnego „Krępa” w Ogrodzieńcu:
– zagospodarowano teren po starym basenie, 
– usypano mini plażę dla mieszkańców,
– zakupiono: leżaki miejskie i ławki, kurtynę wodną, palmę, łódeczki do brodzika.
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, jeszcze w tym roku droga na ww. teren zostanie 

oświetlona.
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Wakacyjne atrakcje…
Basen z łódeczkami, których mechanizm działania opiera się na ręcznym napędzie. 
Do dyspozycji mieszkańców są również plenerowe szachy…

Pozyskano samochód, który jest użytkowany przez pracowników Urzędu.

Na bieżąco prowadzone są objazdy dróg oraz przegląd ich oznakowania. W sytuacjach 
stwierdzenia braku oznakowania lub jego zniszczenia będącego skutkiem aktu wandalizmu 
znaki uzupełniane są na bieżąco. Przeważająca część znaków ruchu drogowego wymaga 
wymiany na nowe zgodne z obowiązującym normatywem, jednocześnie wiele organizacji 
ruchu musi ulec weryfikacji i poprawie. Powyższe, jak również konieczność uzupełnienia 
dokumentacji projektowej dla posiadanej sieci dróg, powoduje potrzebę sporządzenia 
niezbędnych projektów stałej organizacji ruchu drogowego. 

Weryfikacji pod kątem zgodności ze stanem faktycznym i obecnie obowiązującymi  
przepisami należy dokonać w odniesieniu do co  najmniej 14 szt. posiadanych (zatwierdzonych) 
projektów stałej organizacji ruchu. Kolejne ok. 122 szt. wymaga  sporządzenia i zatwierdzenia 
nowej dokumentacji projektowej obejmującej stałą organizację ruchu (z czego obecnie 
realizowanych jest pięć projektów). 

Na ogólną liczbę 145 zaewidencjonowanych i obsługiwanych przez Gminę dróg na dzień 
sporządzenia niniejszego dokumentu 49 szt. stanowią drogi zaliczone do kategorii dróg 
publicznych. W odniesieniu do wielu dróg dalsze czynności związane z zaliczeniem drogi do 
kategorii drogi publicznej muszą zostać odroczone z uwagi na nieuregulowany stan prawny 
lub ze względu na własność gruntu działki drogowej przez którą dana droga przebiega. 

W  chwili obecnej zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską w Ogrodzieńcu uchwałami z 
dniem 1 stycznia 2020 r. kolejne drogi uzyskają kategorię drogi publicznej tj. ul. Orzeszkowej, 
ul. Bzowska oraz ul. Narutowicza w Ogrodzieńcu, a także ul. Pagórkowa w Ryczowie. 

W realizacji:
1. Dokumentacja budowlana dot. przebudowy ul. Mostowej i Kopernika
2. Dokumentacja budowlana dot. przebudowy ul. Szkolnej
3. Dokumentacja budowlana dot. przebudowy ul. Cmentarnej
4. Dokumentacja budowlana dot. przebudowy ul. Słowackiego
5. Przegląd pięcioletni dróg z fotorejestracją odcinków dróg
6. Utwardzenie  drogi gruntowej ul. Brzozowa w Gieble Kolonii

OŚWIATA W GMINIE OGRODZIENIEC 
Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe art.39 ust 6 gmina tworząc sieć szkół dąży do tego, 

aby szkoły podstawowe były szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej, funkcjonującymi w 
jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji. Brak wskazania lokalizacji ( ul. Elizy Orzeszkowej 
13) prowadzonych zajęć dla klas gimnazjalnych oraz klas V-VIII był naruszeniem przepisów 
prawa, ponieważ zgodnie z art. 39 ust. 5a ustawy Prawo Oświatowe w uchwale rady gminy w 
sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych wskazuje się adresy siedziby 
tych szkół oraz adresy w/w innej lokalizacji prowadzenia zajęć.

Porównanie pozyskanych środków zewnętrznych na działania realizowane przez szkoły  w 
okresie I-X. 2018r., a XI 2018r.- XI.2019r.

Program Powszechnej Dwujęzyczności
Do programu „Dwujęzyczne Dzieci” przystąpiły przedszkola z Ogrodzieńca, Ryczowa 

oraz Giebła. Celem programu jest wprowadzanie dziecka w świat języka angielskiego 
równolegle do języka polskiego tak, aby angielski nigdy nie stał się dla niego językiem 
obcym.

Działalność SPZOZ w Ogrodzieńcu 
Od kilku miesięcy  Zakład realizuje kontrakt na REHABILITACJĘ LECZNICZĄ
Wprowadzono E-receptę (Elektroniczną Receptę)
Przeprowadzono akcję Białej Niedzieli
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Jako zwolenniczka dialogu społecznego, przez ostatnie miesiące odbyłam szereg spotkań 
z mieszkańcami-zarówno takich, które dotyczyły programów realizowanych  przez Urząd, jak 
i Spotkań Sołeckich. W mijającym roku każde sołectwo zostało przeze mnie odwiedzone 
minimum 4 razy, dzięki czemu mogłam z bliska przyjrzeć się problemom mieszkańców naszej 
Gminy. 

Zorganizowałam  szereg spotkań, które dotyczyły:
-bezpieczeństwa, 
-programów, z których mogą skorzystać mieszkańcy np. ,,Czyste Powietrze”.
Tylko w 2019r. odbyło się kilkanaście spotkań z  mieszkańcami wspólnot mieszkaniowych.
Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji zawsze na pierwszym miejscu stawiałam 

konsultacje społeczne.

Wzięłam udział w wyborach sołtysów i rad sołeckich 

Objęłam stanowisko Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w 
Ogrodzieńcu. Uczestniczyłam w zebraniach sprawozdawczych OSP. Miałam również okazję 
uczestniczyć w innych wydarzeniach, których organizatorami były nasze jednostki. 

Zainicjowałam akcję wspólnego sprzątania zarówno w samym Ogrodzieńcu, jak i 
poszczególnych sołectwach angażując nie tylko pracowników, uczniów szkół ale i również 
mieszkańców z sołtysami i radnymi na czele. 

Gmina Ogrodzieniec uczestniczyła w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 
2019 roku ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego.

W wyniku konkursu w poszczególnych sołectwach zrealizowano:
- Sołectwo Fugasówka: Wykonanie altany na potrzeby integracyjne mieszkańców
- Sołectwo Giebło: Utworzenie zielonych skwerów w parku przy stawie w Gieble
- Sołectwo Gulzów: Wykonanie altany przy remizie w celach integracyjnych mieszkańców 

oraz funkcjonujących organizacji
- Sołectwo Kiełkowice: Zakup umundurowania dla strażaków OSP Kiełkowice, w tym 

umundurowania galowego
- Sołectwo Ryczów: Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej w Ryczowie
- Sołectwo Ryczów-Kolonia: Wyposażenie remizo-świetlicy w sprzęt nagłaśniający
- Sołectwo Żelazko: Zakup wyposażenia do świetlicy w Żelazku na potrzeby Koła 

Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców.
Wartość inwestycji zrealizowanych z Funduszu Sołeckiego  w Gminie Ogrodzieniec- 

2019: 237 780,45 złotych.

Zamek Sp z o.o. w 2019r.:
Wykazano: 
- nieprawidłowości w przeprowadzeniu postępowania dotyczącego realizacji projektu 

pn. Remont Konserwatorski w obrębie zabytkowych ruin Zamku Ogrodzienieckiego w 
Podzamczu spowodowały pomniejszoną o 10% wartość dotacji – tj. 180 000,00 zł, 

- poprzedni Zarząd nie uzyskiwał przedmiotowych zgód oraz opinii przed zawieraniem 
określonych umów.

Juromania 2019 – jedno z największych wydarzeń, którego współorganizatorem był 
Zamek Sp z o.o.

Średniowieczny Ogrodzieniec, korowód ulicą Zamkową, uroczysta gala koncertowa, 
całodniowe animacje i warsztaty, walki rycerskie, kat i teatr średniowieczny i średniowieczna 
kuchnia, koncert Filharmonii Zabrzańskiej, występy zespołów Future Folk i Oberschleisen, 
konferansjerzy: Dominika Tajner-Wiśniewska i Krzysztof Ibisz oraz niezwykły, po raz pierwszy 
na Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu mapping - widowisko multimedialne.

Wydarzenie było transmitowane w Studio 3 na Lato w Telewizji Polskiej- TVP3 Katowice!

Mapping po raz pierwszy na Zamku Ogrodzienieckim uświetnił tegoroczną Juromanię.

Zamek był  promowany 
podczas Eurowizji Junior 2019 - 
przed występem reprezentantki 
Walii

Dużym sukcesem dla Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu w 
2019r. było pozyskanie grantu z Fundacji 
BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego w 
ramach konkursu „Moja Mała Ojczyzna”. 
Wysokość grantu wyniosła 21 155 zł.  
Projekt „Biblioteka łączy pokolenia - 
modernizacja działu dla dzieci i młodzieży” będzie realizowany do 30 czerwca 2020 r.

Obecnie trwają pracę nad ,,odświeżeniem” powierzchni ścian czytelni  i wypożyczalni 
(ostatnie podobne prace miały miejsce ok. 9 lat temu). Zakupiono bądź pozyskano w formie 
darowizny szafy biurowe, ladę biblioteczną.
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Program „Spiżarnia Caritas” oraz „Na codzienne zakupy”  
W grudniu 2018 Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Ogrodzieńcu przystąpił 
do Programu Spiżarnia Caritas 
realizowanego przez Caritas Diecezji 
Sosnowieckiej oraz sklepu Biedronka, 
który jest nadal prowadzony. Program 
ma na celu przeciwdziałanie marnowaniu 
żywności poprzez dystrybucję produktów 
spożywczych z krótkim terminem przydatności. Produkty odbierane są ze sklepów i 
przekazywane bezpośrednio osobom potrzebującym. W ramach Programu osoby o niskich 
dochodach otrzymują również pomoc w formie karty zakupowej do sklepu Biedronka „Na 
codzienne zakupy” – z tej pomocy korzysta 3 rodziny. Regularną pomocą w formie produktów 
żywnościowych objęte są 43 rodziny.

Z dniem 1 maja 2019r. świetlice środowiskowe zostały włączone w struktury  Ośrodka 
Pomocy Społecznej i działają w dwóch punktach na terenie gminy Ogrodzieniec:

- przy ulicy Kościuszki 67,
- przy ulicy E. Orzeszkowej 13.
Z oferty świetlic środowiskowych korzysta 30 dzieci.
Obecny stan prawny tych placówek jest zgodny z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Trwa dostawa i montaż pawilonu 
socjalno-biurowego na Placu 
targowym przy ul. Słowackiego 
w Ogrodzieńcu. Od 1 stycznia 
2020 roku Zakład Gospodarki 
Komunalnej zostanie połączony z 
Przedsiębiorstwem Komunalnym w Ogrodzieńcu. Zmiana nie wpłynie na cenę wody.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu

Przeprowadzony audyt działu 
księgowości i kadr Miejsko- 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Ogrodzieńcu wykazał szereg 
nieprawidłowości np.: 

- ujęcie w ewidencji środków trwałych budynku MGOK będącego jedynie w użyczeniu, 
- nienależnie naliczane odpisy amortyzacyjne od budynku MGOK. Sytuacja ta ma wpływ na 

wynik finansowy jednostki prezentowany w Rachunku zysków i strat oraz na sumę bilansową,
- nieaktualna polityka rachunkowości w jednostce, umowy zlecenia sporządzone w 

sposób nie pozwalający prawidłowo określić kwoty zobowiązania za poszczególne okresy 
rozliczeniowe.

Pracownia Artystyczna przy MGOK w Ogrodzieńcu działa w nowej siedzibie przy ulicy 
Kościuszki 66 (budynek Spółki Zamek – parter).

Tegoroczne Święto Gminy Ogrodzieniec pn. ,,Festiwal Jurajskiej Kultury Światło, Muzyka, 
Taniec i Śpiew” zostało  dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach 
Programu Kultura – Interwencje 2019. Wartość dofinansowania ze środków NCK: 84 
000,00 złotych.

Trzeci dzień Święta  
Gminy dofinansowano dzię-
ki realizacji projektu Działaj 
Lokalnie.  
Wartość dofinansowania:  
5300,00 złotych.

Zrealizowano projekt pn. OGRODZIENIEC- WSPÓŁCZESNA GMINA Z TRADYCJAMI
,,Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu 

EtnoPolska 2019”. Wartość dofinansowania ze środków NCK: 108 000,00 zł. W ramach 
realizacji  projektu zostały zakupione komplety, elementy strojów, rekwizyty dla zespołów i 
orkiestr funkcjonujących przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu (łącznie 
dla 199 osób!).

Spacerując po Gminie… Nieprzemyślane zakupy

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Ogrodzieniec,
wszystkie przedstawione  działania konsekwentnie realizowane mają jeden 
cel:
• Gmina Ogrodzieniec ma być kojarzona z miejscem przyjaznym miesz-

kańcom, turystom i biznesowi. To właśnie tutaj ludzie mają zakładać ro-
dziny i rozwijać swoje marzenia.

• W dalszym ciągu będę robić wszystko, co w ,,mojej mocy”,  aby tę wizję 
urzeczywistnić i osiągnąć dla dobra naszej całej społeczności.

Niegospodarny zakup telebimu (o wartości 173 tys. zł), który nie nadaje się do użytkowania.
W 2016 roku została zakupiona scena o wymiarach 6x8m, która kosztowała „ZAMEK” 

Sp. z o.o.: 43 400 zł. Niestety zakupiona scena nie spełnia wymagań technicznych (Rider 
techniczny) większości artystów, która wymaga, by scena miała wymiar 10x10m. Ze względu 
na powyższe koniecznym było wynajmowanie scen o innych powierzchniach i innych 
parametrach technicznych, tj. scen spełniających wymagania artystów. W 2018 r. scena 
była wynajmowana trzykrotnie: Święto Gminy Ogrodzieniec, Święto Szlaku Orlich Gniazd 
„Juromania” oraz Powiatowe Święto Plonów. W związku z wynajmem sceny-Organizatorzy 
wydarzeń -,,Zamek” Sp. z o.o., Gmina Ogrodzieniec oraz Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego, ponieśli koszty w wysokości ok. 40 tys.
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Joanna Piwowarczyk

W niedzielę, 8 grudnia br. na placu Piłsudskiego w 
Ogrodzieńcu odbył się VI Jarmark Bożonarodzeniowy. 
Cała płyta placu wypełniła się straganami z rękodziełem 
artystycznym, ozdobami bożonarodzeniowymi, pięknymi 
stroikami, bombkami, biżuterią, smakowitymi wypiekami, 
miodami od lokalnych pszczelarzy. Górale serwowali 
grillowany oscypek, sery, owocowe soki i przetwory, nalewki. 
Nie zabrakło swojskiego jadła: ryb, kiełbas, szynek. Żywa 
szopka przyciągała dzieci i dorosłych. Uczestników jarmarku 

odwiedził święty Mikołaj wraz z panią Mikołajową i Reniferem 
Dla dzieci i dorosłych przygotowano warsztaty rękodzieła. 
Pod okiem Karoliny Adamus można było wykonać bombkę 
na choinkę. Z Anną Kuśpiel dzieci wykonywały choinkowy 
łańcuch, który później zawiesiły na choince ustawionej na 
placu jarmarcznym. Wśród tegorocznych atrakcji był Pan 
Kataryniarz, który dźwiękami kolęd płynącymi prosto ze 
swojej katarynki umilał wszystkim uczestnikom ten niedzielny 
dzień. 

Świąteczny jarmark za nami
Kolejną nowością na jarmarku były przejazdy dwukonną 

bryczką. Nie zabrakło także kulinarnej degustacji – na 
kapustę z grzybami zapraszała Spółka Zamek.

Na scenie odbywały się występy dzieci i młodzieży: Łucja 
Janiczek i Kinga Jurczak ze Szkoły Podstawowej w Ryczowie, 
Nina Kałużny, Aleksandra Kania i Szymon Smok ze Szkoły 
Podstawowej w Ogrodzieńcu, grupa Malwinki ze Szkoły 
Podstawowej w Gieble, grupa Słoneczka z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Ogrodzieńcu, Patrycja Wyrodek z Pilicy 
oraz zespołów: Echo, Seniorzy, Ryczowianki, Orkiestra Dęta 
z Ryczowa oraz Andrzej Kaim z MGOKiS. Część artystyczną 
zakończył koncert Kapeli Jurajskiej z Rzędkowic. W tym dniu 
mieszkańcy wraz z przedstawicielami władz samorządowych 
ubrali wspólnie choinkę.

Organizatorem VI Jarmarku Bożonarodzeniowego była 
Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” z Łaz., a partnerami w 
organizowaniu Jarmarku: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Ogrodzieńcu, ZAMEK sp. z o.o. oraz Gmina 
Ogrodzieniec.

Serdeczne podziękowania dla: 
Dyrekcji Nadleśnictwa Siewierz

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  

w Ogrodzieńcu 
Zamek Sp. z o.o.

Radnych Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Jednostek OSP z terenu Gminy Ogrodzieniec

Sołtysów
oraz mieszkańców Miasta i Gminy 

za pomoc i zaangażowanie w tegorocznej akcji  
„Ubierzmy wspólnie choinkę”.

Dzięki wspólnym działaniom we wszystkich miejscowościach 
naszej Gminy rozbłysły bożonarodzeniowe drzewka.

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Serdeczne podziękowania za pomoc przy organizacji 
VI JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO 2019r. dla 

LGD Perła Jury w Łazach - głównego organizatora
Miejsko – Gminnego  Ośrodka  Kultury i Sportu  w Ogrodzieńcu
ZAMEK sp. z o.o.
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu
Zarządu MG OSP w Ogrodzieńcu, Druhów OSP Kiełkowice, 
Druhów OSP Ogrodzieniec, 
Druhów OSP Mokrus
Pszczelarzy z Ogrodzieńca 
Szczególne podziękowania za udział i zaangażowanie kieruję  do dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno 

– Przedszkolnego z Ogrodzieńcu, Szkoły Podstawowej z Ryczowa, zespołu „Malwinki” ze Szkoły 
Podstawowej w Gieble, zespołów działających przy M-GOKiS – Echo, Seniorzy, Ryczowianki, 
Orkiestry Dętej z Ryczowa, p. Patrycji Wyrodek z Pilicy, p. Karoliny Adamus Radnej Rady Miejskiej 
z Ogrodzieńca za przeprowadzenie warsztatów plastycznych w czasie Jarmarku. 

Dziękuję  wszystkim wystawcom, którzy wzięli udział w Jarmarku. Dzięki Państwa obecności  
i kreatywności nasza impreza ciągle się rozwija.

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

Fot. J. Piwowarczyk i D. Janocha
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W dniu 28 listopada br. odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu długoletniego pożycia 
małżeńskiego dla par z gminy Ogrodzieniec. Wśród dostojnych jubilatów były osoby, 
które świętowały Złote Gody, czyli 50-lecie pożycia małżeńskiego: Janina i Jan Bilnikowie 
z Ogrodzieńca, Anna i Stanisław Midurowie z Ogrodzieńca, Zofia i Wiesław Bąchorowie 
z Fugasówki, Wanda i Henryk Markiewiczowie z Ogrodzieńca, Franciszka i Andrzej 
Molendowie z Ogrodzieńca, Grażyna i Marian Dońcowie z Gulzowa, Zdzisława i Tadeusz 
Kajdańscy z Ogrodzieńca, Marianna i Stefan Ćwiklińscy z Giebła, Krystyna i Karol Sieroccy z 
Ryczowa, Maria i Tadeusz Stefańscy z Ryczowa, Jadwiga i Ryszard Kozłowscy z Ogrodzieńca, 
Lidia i Stefan Biedakowie z Ryczowa, Bogusława i Stefan Piątkowie ze Śrubarnii. 

Były także pary świętujące Szmaragdowe Gody (55-lecie): Stanisława i Marian Ścisłowscy 
z Ryczowa-Kolonii, Zenona i Bogumił Fiutakowie z Podzamcza. Diamentowe Gody (60-lecie): 
Janina i Jarosław Guzikowie z Giebła-Kolonii oraz Żelazne Gody (65-lecie): Maria i Henryk 
Jurczakowie z Ogrodzieńca.

Dostojni Jubilaci otrzymali nadane przez Prezydenta RP medale „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie”. Pary obchodzące Szmaragdowe, Diamentowe i Żelazne Gody 
zostały odznaczone medalem nadanym przez „Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
za długoletnie pożycie małżeńskie”. Wręczenie medali poprzedzone zostało odnowieniem 
przysięgi małżeńskiej przed Burmistrzem Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anną Pilarczyk-
Sprychą. W uroczystości uczestniczyli także Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata 
Janoska wraz z wiceprzewodniczącym Zbigniewem Fabiańczykiem oraz Sekretarz Miasta i 
Gminy Maria Milejska.  

Były gratulacje i życzenia, wspólne zdjęcia, wiersze o małżeństwie, koncert zadedykowany 
Jubilatom, a także poczęstunek i wspomnienia przy stole, zabawa przy muzyce. Nie jednej 
osobie łezka zakręciła się w oku ...

Popołudnie upłynęło w rodzinnej, radosnej atmosferze. 
A jaka jest recepta na trwały związek? Jubilacie zgodnie podkreślili, że receptą na trwały 

związek  jest wzajemny szacunek, który pozwala przetrwać dobre i złe chwile. 

Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy długich 
lat życia w zdrowiu, pogody ducha i doczekania się kolejnych 
pięknych jubileuszy.

Małżeńskie Jubileusze

Ta wspaniała rocznica to symbol wierności i miłości rodzinnej, to 
dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. 
Niech ten jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych 
pokoleń – taką dedykację zawierały listy gratulacyjne przekazane od 
władz Miasta i Gminy Ogrodzieniec dla par obchodzących jubileusze 
małżeńskie.

Jubileusz małżeński

Złoty Jubileusz,
przyszło nam świętować i
warto było jednak 
przysięgi dochować.
Tyle lat już przeminęło,
gdyśmy przysięgali –
Lecz co w tym jest najpiękniejsze
słowa dotrzymali.

Tak szybko minęły 
nasze młode lata.
Nie dał się zatrzymać 
przemijania czas...
Tyle lat idziemy razem
przez tak długie lata.
Przecież kiedyś miłość 
połączyła nas.

Chociaż głowy nasze,
Szronem posiwiały-
Na twarzach dał o sobie znać
wyryty czas.
Lecz serca gorące,
nadal pozostały
i miłość na zawsze
pozostanie w nas.

Minęło przecież tyle lat,
A my wciąż zawsze razem...
Idziemy dalej przez świat-
A dokąd? Czas pokaże. 
Przeszliśmy razem tyle lat-
pięćdziesiąt, a myśmy nawet
dużo więcej.
Nic nie przeszkadza nam dalej iść
i kochać się goręcej.

Zenona Fiutak
28.11.2019r.

Joanna Piwowarczyk
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Nie dla kopalni

Ogrodzieniec, Łazy, Poręba i Zawiercie. 
To cztery gminy, w których od 8 lat prowa-
dzone są badania geologiczne pod kątem 
występowania złóż rud cynku i ołowiu. Kon-
cesję na rozpoznawanie tych złóż posiada 
kanadyjska firma Rathdowney. Niewykluczo-
ne, że będzie się ona ubiegać o koncesję 
na ich wydobycie, ponieważ ma do tego 
pierwszeństwo. Tymczasem zdecydowa-
na większość mieszkańców jest przeciwna 
powstaniu takiej inwestycji w rejonie Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. Obawiają się 
oni o zdrowie swoje oraz swoich dzieci, o 
utrudniony dostęp do wody pitnej, a tak-
że o degradację środowiska naturalnego. 
Przez ostatnich kilka miesięcy mieszkańcy 
protestowali przeciwko budowie kopalni 
rud cynku i ołowiu. Na te protesty odpo-
wiedzieli radni czterech gmin oraz powiatu 
zawierciańskiego, którzy wyrazili stanowczy 
sprzeciw takiej inwestycji. Rada Miejska w 
Ogrodzieńcu  29 października br. jednogło-
śnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
sprzeciwu wobec lokalizacji budowy kopalni 
rud cynku i ołowiu oraz eksploatacji złóż cyn-
ku i ołowiu na terenie gminy Ogrodzieniec.

Swoje stanowisko rada zawarła w uzasad-
nieniu uchwały, które brzmi następująco:

Działając w imieniu mieszkańców gmi-

ny Ogrodzieniec, podzielając ich  obawy w 
sprawie ewentualnej lokalizacji budowy ko-
palni rud cynku i ołowiu na terenie gminy 
Ogrodzieniec stanowczo sprzeciwiamy się 
takim zamierzeniom. Z informacji prasowych 
dowiadujemy się, że lokalizacja kopalni 
cynku i ołowiu będzie również obejmowała 
obszar gminy Ogrodzieniec. Gmina Ogro-
dzieniec ciągle rozwija się pod kątem tury-
stycznym. Znajduje się na obszarze Jury Kra-
kowsko-Częstochowskiej oraz zjawiskowych 
walorach krajobrazowych i przyrodniczych. 
Budowa ewentualnej kopalni wywrze nega-
tywne skutki zarówno pod kątem turystycz-
nego rozwoju gminy, ale również wywrze 
nieodwracalne skutki dla zdrowia i komfortu 
życia mieszkańców gminy Ogrodzieniec. W 
tym stanie faktycznym wyrażamy stanowczy 
sprzeciw wobec lokalizacji, budowy kopalni 
i eksploatacji rud cynku i ołowiu na terenie 
gminy Ogrodzieniec.

Z inicjatywy Sekretarz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec Marii Milejskiej odbyła się se-
sja powiatu zawierciańskiego, na której wy-
rażono sprzeciw budowie kopalni. Podczas 
spotkań protestacyjnych podpisana została 
petycja przez kilkunastu reprezentantów 
jednostek samorządu terytorialnego powia-
tu zawierciańskiego oraz parlamentarzystów. 

Jedna z takich petycji trafiła do rąk Premie-
ra Mateusza Morawieckiego oraz Ministra 
Środowiska, którzy zostali także poprosze-
ni o wsparcie w tej sprawie. Ministerstwo 
Środowiska odpowiedziało na przedłożoną 
petycję, z której możemy wyczytać, że do tej 
pory nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie 
koncesji na wydobywanie i eksploatowanie 
rud cynku i ołowiu na terenie czterech gmin: 
Ogrodzieniec, Łazy, Poręba i Zawiercie. Mi-
nisterstwo zapewnia także, że przed uzyska-
niem koncesji na wydobywanie należy speł-
nić szereg wymogów formalnych, takich jak 
np.: uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach 
środowiskowych, która uzgadniania jest z or-
ganami samorządu terytorialnego. Ponadto 
taki wniosek podlega ocenie merytorycznej, 
który obejmuje m.in.: kwestie ochrony śro-
dowiska i zasady racjonalnej gospodarki zło-
żami kopalin. 

W Sejmiku Województwa Śląskiego rad-
ny Mirosław Mazur z Zawiercia złożył projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia apelu, dotyczą-
cego ochrony zasobów naturalnych gmin 
powiatu zawierciańskiego poprzez sprzeciw 
wobec planów lokalizacji, budowy kopalni 
rud cynku i ołowiu oraz eksploatacji tych złóż 
na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 
Jednak projekt nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów i nie został wprowadzony do porząd-
ku obrad sejmiku. 

Protestów w gminach odbyło się już kilka. 
Na jednym z takich protestów wzięło udział 

ponad tysiąc mieszkańców z całego powia-
tu zawierciańskiego, m.in. Poseł na Sejm RP 
Danuta Nowicka,  prezydent Zawiercia Łu-
kasz Konarski, burmistrz Ogrodzieńca Anna 
Pilarczyk-Sprycha, burmistrz Łaz Maciej Ka-
czyński, radni oraz liczni obywatele.  

Podczas protestu realizowano program 
TVP3 „Głos Regionów”, który nagłośnił 
sprawę medialnie. 

W tym czasie mieszkańcy niecierpliwie 
czekali na decyzję Lasów Państwowych, któ-
re ostatecznie nie udzieliły firmie Rathdow-
ney (RTH) przyrzeczenia dzierżawy gruntów 
pod planowaną budowę kopalni. Mogłoby 
się wydawać, że taka decyzja kończy temat 
budowy kopalni, jednak aby taka inwestycja 
powstała niezbędne jest koncesja na wydo-
bycie, o której uzyskanie ma pierwszeństwo 
RTH. 

Doskonale wie o tym stowarzyszenie 
„Nie dla kopalni cynku i ołowiu”, które 
prężnie działa od 2016 roku. Stowarzyszenie 
informuje mieszkańców o zagrożeniach wy-
nikających z ewentualnej budowy kopalni, o 
obniżeniu poziomu wód podziemnych oraz 
o wpływie na zdrowie i środowisko. W me-
diach społecznościowych powstała grupa, 
która liczy już ponad 12 tysięcy członków. 
Protest #niedlakopalni wspierają samorządy 
innych gmin, m.in. Prezydent Katowic - Mar-
cin Krupa, znany himalaista Krzysztof Wielic-
ki, Związek Gmin Jurajskich oraz turyści od-
wiedzający Jurę Krakowsko-Częstochowską. 

W obronie naszej Jury powstała także od-
dolna inicjatywa wpisania Jury Krakowsko-
-Częstochowskiej do Światowej Listy Dzie-
dzictwa UNESCO, która zamknęłaby temat 
budowy kopalni raz na zawsze.

Karolina Adamus
Joanna Piwowarczyk

Mimo, iż pogoda była kapryśna, na start stawiło się około 
40 uczestników. Zawody rozgrywane były w poszczególnych 
grupach wiekowych – juniorzy, młodzież, kobiety, mężczyź-
ni. Najmłodszym uczestnikiem zawodów był 6-letni Antoś, a 
najstarszym zawodnikiem 66-letni mieszkaniec Ogrodzieńca 
pan Fabian. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obec-
ność, a zwycięzcom gratulujemy. 

Wyniki I Rodzinnych Zawodów Rowerowych RDNR Ogro-
dzieniec 5.10.2019 r.

Kategoria junior:1.Eryk Kaliściak 2.Jakub Jura 3.Gabriel 
Markiewicz

Kategoria Kobiety: 1.Patrycja Karwa 2.Joanna Czaplicka 
3.Małgorzata Karwa

Kategoria młodzież: 1.Michał Urbańczyk 2. Wojciech Cza-
plicki 3.Jakub Szuba

Kategoria mężczyźni: 1.Arkadiusz Spera 2. Marcin Białaś 

Zawody rowerowe

3.Dariusz Bugajny
Stowarzyszenie RDNR Ogrodzieniec - czyli Rusz Dziś Na 

Rower powstało z inicjatywy grupy pasjonatów jazdy na 
rowerze. Nie ma znaczenia, czy jeździsz mtb, szosa, endu-
ro, bmx czy też ecobike - z nami każdy rowerzysta znajdzie 
wspólny temat.

W szeregach RDNR czynnie udziela się kilku 10-latków, 
młodzież oraz dorośli.

Zapraszamy wszystkich chętnych do dołączenia do naszej 
grupy, by wspólnie tworzyć to co zaczęliśmy. W najbliższym 
czasie będzie zorganizowane otwarte spotkanie, gdzie omó-
wimy dalsze plany na kolejne lata, będzie można zamówić 
koszulkę w barwach stowarzyszenia oraz przystąpić w nasze 
szeregi. 

Wszelkie informacje ukazują się na bieżąco na naszym 
fanpage fb/rdnrogrodzieniec oraz na stronie www.rdnr.pl

W gminie Ogrodzieniec, odbyły się pierwsze rodzin-
ne zawody rowerowe zorganizowane przez stowa-
rzyszenie RDNR Ogrodzieniec pod honorowym 
patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
Anny Pilarczyk-Sprychy.

RDNR Ogrodzieniec składa serdeczne podziękowania:
Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec  

Annie Pilarczyk-Sprycha, 
Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec  

Magdalenie Sitek
OSP Kiełkowice

Ochotniczej Straż Pożarnej w Ogrodzieńcu
Hotelowi Centuria *** Wellness & SPA

PHU Ceglar Szymon Ceglarski 
F.H.U B-A-S Adrian Szlachta

INSTAPRIL - Radoslaw Kwiecień
PowerFit Siłownia i Fitness

BUD-MAR Sławków Marcin Jura
Abi-komp

Ania Trener Personalny
Jura Rescue Team s.c.

Format Mrówka Zawiercie
PSX Extreme

Bistro Krępa Ogrodzieniec
kolegom i koleżankom wolontariuszom oraz Komisariatowi Policji 

w Ogrodzieńcu
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Joanna Piwowarczyk

Tradycyjnie 6 grudnia do naszej Gminy przybył święty Mikołaj. W tym roku miejscem spotkania z gościem z dalekiej 
Laponii była hala sportowa Cementowni. Zanim nadszedł moment wręczania wymarzonych prezentów dzieci obejrzały 
spektakl teatralny w wykonaniu artystów Studia Teatralnego Krak- Art z Krakowa pt. „Świąteczna gorączka Olafa”. Ale to nie 
wszystko, gdyż organizatorzy na ten czas przygotowali wiele atrakcji – były warsztaty plastyczne i zabawy na dmuchańcach, 
interaktywnych matach, które  wprowadziły dzieci w magiczną atmosferę i umiliły czas oczekiwania na najważniejszego 
gościa popołudnia. W wesołym i pełnym niecierpliwości nastroju powitaliśmy Mikołaja i jego pomocnicę – Śnieżynkę. 
Prezentów było dużo, a radości jeszcze więcej..

Mikołaj odwiedził dzieci

Mikołaj
Wstając przeciągnął się, ziewnął i jęknął
Sięgając po czapkę i okulary.
Wskoczył w swe buty, płaszczyk narzucił
Czyniąc prawdziwe z wyglądem swym czary

Grudnia szóstego nadchodził poranek,
Więc jak co roku zaprzęgał swe sanie.
Rudolf przewodzi ferajnie całej,
Odkąd te dzieje miały zaranie.

Po raz ostatni pompon poprawił,
Przeczesał krzaczaste brwi i wąsiska.
Brodę pogładził, kłaczki wywalił –
Tak samo jak swoje wielkie brzuszysko.

Tymczasem skrzaty wespół z elfami
Ładują ciężkie pakunki na sanie.
Pudła zabawek, ubrania, drobiazgi;
Nie pomijając również i rózgi.

Wszystko gotowe, najwyższa pora
Ruszać przed siebie, bo słońce wschodzi.
Pozdrowił żonę i pomagierów
I dziarsko zaczął na sanie wchodzić.

Bata nie znosił, więc strzelił palcami,
Aż echo się niosło na krańce świata.
I popędziły sanie zawrotnie;
Szybciej niż echo, a nawet kometa.

Dzielnie odwiedził sześć kontynentów.
Szybko i sprawnie rozwożąc podarki.
I tylko czasem psotliwe dzieciaki
Śmiały się, gdy zadkiem przez komin wyłaził.

Powoli podróży nadchodził koniec,
a wszystko biegło zgodnie z planem.
Więc ruszył raźniej, wciąż podśpiewując,
Na świata kraniec, najsłodszy kraniec.

Ostatni przystanek na trasie Świętego,
Lecz w sercu zaraz na samym początku -
Mój Ogrodzieniec, zacna mieścinka!
Tak powiadali o tamtym zakątku.

Odwiedził Bloki, Działki i Centrum.
Radośnie po całej mieścinie hasał.
Na koniec zostawił najbliższą sercu
Chatkę w przepastnych józefowskich lasach.

Po szczerych uściskach, śmiechu i śpiewie
Nadeszła niestety pora rozstania.
I rzucił tylko przez ramię odchodząc:
Koniec roboty, czas świętowania!

Paweł Lipka, ilustracja Antoś Lipka, lat 6

Szanowni Mieszkańcy 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Z myślą o bezpieczeństwie oraz poprawie komfortu codziennego życia 
mieszkańców powstał ,,Serwis Informacyjny SMS Gminy Ogrodzieniec”. 

Jeśli chcą Państwo bezpłatnie otrzymywać 
wiadomości SMS z informacjami o: 

Zapraszamy do wypełnienia specjalnego formularza. 
Dokument można pobrać i złożyć w kancelarii UMiG w Ogrodzieńcu, 

Plac Wolności 25 w godzinach pracy Urzędu.

INFORMACJA

• imprezach kulturalnych i sportowych, 

• ważnych wydarzeniach z terenu  

miasta i gminy, 

• programach zdrowotnych, 

• awariach (wody, prądu, gazu), 

SMS

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Ogrodzieńcu

składa serdeczne podziękowania 
Dyrekcji Nadleśnictwa Siewierz 

za podarowanie choinek do gminnej akcji 
„Ubierzmy wspólnie choinkę”.

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
Anna Pilarczyk-Sprycha

Proboszcz Parafii Ogrodzieniec
ks. Jacek Furtak

zapraszają na Koncert kolęd i pastorałek 
w wykonaniu 

Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ogrodzieniec 
oraz Andrzeja Kaima 

w dniu 26 grudnia 2019r. godz. 13.00
w Kościele Parafialnym 

pw. Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu
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Serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy obdarzyli 
mnie zaufaniem i oddali na mnie swój głos  
w wyborach do Sejmu RP. Mam nadzieję, 

że nie zawiodę Państwa zaufania.

Danuta Nowicka
Poseł na Sejm RP

REKLAMA 009388814

Serdecznie dziękuję Wszystkim, 
którzy obdarzyli mnie zaufaniem i oddali 
na mnie swój głos w wyborach do Sejmu RP.
Mam nadzieję, że nie zawiodę Państwa zaufania.

Danuta NOWICKA
Poseł na Sejm RP

Serdecznie dziękuję Wszystkim, 
którzy obdarzyli mnie zaufaniem i oddali 
na mnie swój głos w wyborach do Sejmu RP.
Mam nadzieję, że nie zawiodę Państwa zaufania.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzę wszystkim Mieszkańcom Gminy Ogrodzieniec, 
by ten czas upłynął Państwu w atmosferze miłości 
i rodzinnego ciepła, napełniając Wasze serca spokojem i radością.

Niech ten szczególny czas będzie źródłem pogody ducha 
i dobrej energii, a Nowy Rok niech będzie czasem spełnionych 
marzeń i obdarowuje na każdym kroku pomyślnością i szczęściem

Maria Milejska
Radna Powiatu Zawierciańskiego
Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Drogie Druhny,  drodzy Druhowie!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
składamy Wam i Waszym Rodzinom najserdeczniejsze życzenia. 
Niech święta będą dla Was niezapomnianym czasem 
bez trosk i zmartwień, spędzonym w spokoju i radości 
w gronie najbliższych osób. 
W Nowym Roku życzymy wszelkiej pomyślności oraz wielu sił i zdrowia 
do pełnienia zaszczytnej służby przy ratowaniu ludzkiego życia i mienia .

Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ogrodzieńcu 
Anna Pilarczyk-Sprycha

Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Ogrodzieńcu 
Henryk Karcz

Zdrowych, radosnych i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia,

dobrych dni w zdrowiu i pomyślności 
w Nowym Roku

Mieszkańcom Gminy Ogrodzieniec

życzą Sołtysi

Kandydaci, którzy uzyskali mandaty:
Komitet Wyborczy  Prawo i Sprawiedliwość
Malik Ewa Danuta 46773 głosy
Andzel Waldemar Franciszek  21723  głosy
Warwas Robert Piotr 20354 głosy
Nowicka Danuta Czesława 7574 głosy
 Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
Czarzasty Włodzimierz 31244 głosy
Adamczyk Rafał Jan 12148 głosy
Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
Saługa Wojciech Paweł 18738 głosów
Dolniak Barbara 39656  głosy
Bochenek Mateusz Andrzej 15421 głosy

Wyniki wyborów 2019 do Senatu RP okręg nr 76
Spośród czterech kandydatów mandat otrzymała:
Małecka-Libera Beata Maria 82 090 głosy 43,14% 
Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni

Gratulujemy nowo wybranym parlamentarzystom 
i życzymy owocnej kadencji.

Wyniki wyborów do Sejmu 
dla okręgu wyborczego nr 32
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ARKADIA

jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę

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

TEL. 695 729 499

rok założenia 1993

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

KRUSZYWA
BUDOWLANE

tel. 32 672 37 12
Zawiercie

ul. Paderewskiego 112 a

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

sierż. Michała Noszczyka
pełniącego służbę w Komisariacie Policji  

w Ogrodzieńcu

Łączymy się w bólu z rodziną, bliskimi 
oraz współpracownikami 

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Anna Pilarczyk-Sprycha

W imieniu Radnych
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Małgorzata Janoska
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SPZOZ w Ogrodzieńcu 
informuje:

Od 1 sierpnia 2019 roku badania w zakresie diagnostyki obrazowej  
RTG  wykonywane są w Konsorcjum Lekarzy Radiologów ul.  Skło-

dowskiej-Curie 3, 42-400 Zawiercie

Godziny otwarcia pracowni RTG
Poniedziałek:    9:00 - 16:00
Wtorek:  12:00 - 20:00
Środa:    9:00 - 16:00
Czwartek:  12:00 - 20:00
Piątek:    9:00 - 16:00
Sobota:    8:00 - 12:00

Rejestracja osobista lub  telefoniczna:   603 218 213

DLA SENIORA
w trosce o Was i Wasze 

zdrowie

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

SPZOZ w Ogrodzieńcu świadczy 
usługi z zakresu rehabilitacji leczniczej w 
warunkach ambulatoryjnych w ramach 

umowy z NFZ. 

Zakład Rehabilitacyjny czynny jest 
od poniedziałku do piątku:

Poniedziałek 8.00 – 18.00
Wtorek 8.00 – 21.00
Środa 8.00 – 18.00

Czwartek 8.00 – 21.00
Piątek 8.00 – 18.00

Wszelkie informacje uzyskać 
można pod numerem telefonu 

32 64 66 062.

Gabinety stomatologiczne 
SPZOZ 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 

SPZOZ
informuje

Realizacja usług medycznych w ramach POZ
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DLA SENIORA
w trosce o Was i Wasze zdrowie

Szpital Powiatowy w Zawierciu

NOCNA I ŚWIĄTECZNA
OPIEKA ZDROWOTNA

www.szpitalzawiercie.pl

ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie

(032) 67 215 32

szpital@szpitalzawiercie.pl

Świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowane są  od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach 
od godziny 8.00 dnia danego do godz. 8.00 dnia następnego.

KIEDY SKORZYSTAĆ Z NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ?
Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej korzystamy w przypadku:
a) nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia,
b) konieczności zachowania ciągłości leczenia w szczególności, gdy:
 - nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem 

zdrowia; gdy takie objawy występują, należy wezwać zespół ratownictwa medycznego,
 - zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy.

JAKIE ŚWIADCZENIA UZYSKAMY W RAMACH NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ?
- porada lekarska w warunkach ambulatoryjnych w kontakcie bezpośrednim, telefoniczna lub w przypadkach 

uzasadnionych stanem świadczeniobiorcy – w miejscu jego zamieszkania (wizyta domowa),
-  świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania 

świadczeniobiorcy, zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania 
ciągłości i leczenia lub pielęgnacji (z wyjątkiem pielęgniarskiej opieki domowej świadczonej w ramach POZ),

- świadczenia udzielane przez pielęgniarkę doraźnie, wynikające z porady udzielonej przez lekarza w ramach 
opieki nocnej i świątecznej.

JAKICH ŚWIADCZEŃ NIE UZYSKAMY W RAMACH NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ?
- wizyty kontrolnej, w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
- recepty na leki stale stosowane w schorzeniu przewlekłym,
- zaświadczenia o stanie zdrowia,
- skierowania do specjalisty.

Szpital Powiatowy w Zawierciu

NOCNA I ŚWIĄTECZNA
OPIEKA ZDROWOTNA

www.szpitalzawiercie.pl

ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie

(032) 67 215 32

szpital@szpitalzawiercie.pl

Świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowane są  od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach 
od godziny 8.00 dnia danego do godz. 8.00 dnia następnego.

KIEDY SKORZYSTAĆ Z NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ?
Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej korzystamy w przypadku:
a) nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia,
b) konieczności zachowania ciągłości leczenia w szczególności, gdy:
 - nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem 

zdrowia; gdy takie objawy występują, należy wezwać zespół ratownictwa medycznego,
 - zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy.

JAKIE ŚWIADCZENIA UZYSKAMY W RAMACH NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ?
- porada lekarska w warunkach ambulatoryjnych w kontakcie bezpośrednim, telefoniczna lub w przypadkach 

uzasadnionych stanem świadczeniobiorcy – w miejscu jego zamieszkania (wizyta domowa),
-  świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania 

świadczeniobiorcy, zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania 
ciągłości i leczenia lub pielęgnacji (z wyjątkiem pielęgniarskiej opieki domowej świadczonej w ramach POZ),

- świadczenia udzielane przez pielęgniarkę doraźnie, wynikające z porady udzielonej przez lekarza w ramach 
opieki nocnej i świątecznej.

JAKICH ŚWIADCZEŃ NIE UZYSKAMY W RAMACH NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ?
- wizyty kontrolnej, w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
- recepty na leki stale stosowane w schorzeniu przewlekłym,
- zaświadczenia o stanie zdrowia,
- skierowania do specjalisty.

DYŻURY  NOCNE  APTEK 15-31.12.2019 
DZIEŃ   APTEKA DYŻURUJĄCA
15  Apteka, ul. Reymonta 1, tel. 32 67 07 821  
16
17  Apteka DOZ, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20, tel. 571 322 407 
18 
19   Apteka Śląska Pharmaland, ul. 11 Listopada2/4, tel. 32 73 33 088
20
21  Apteka Cefarm 36,6, ul. Bohaterów Westerplatte 33, tel. 32 67 00 161
22
23  Apteka Sikora, ul. Sądowa 10, tel. 32 67 02 222 
24
25  Apteka Słoneczna, ul. Powstańców Śląskich 8, tel. 32 67 21 964
26  Apteka Jurajska II, ul. Gen. Sikorskiego 26, tel. 32 67 24 168 
27  Apteka Słoneczna, ul. Powstańców Śląskich 8, tel. 32 67 21 964 
28  Apteka Jurajska II, ul. Gen. Sikorskiego 26, tel. 32 67 24 168 
29  Apteka przy Almedzie, ul. Paderewskiego 25, tel. 32 67 02  003
30
31  Apteka Zdrowit, ul. 3 – go Maja 1, tel.  32 67 21 044

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu zaprasza mieszkańców w wieku 60+                   
do udziału w zajęciach i usługach oferowanych przez Dzienny Dom Senior+ w Ogrodzieńcu.  
Głównym celem funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Ogrodzieńcu jest stworzenie 
bezpiecznego i przyjaznego miejsca do przebywania osób w wieku powyżej 60 roku życia, 
zamieszkałych na terenie Gminy Ogrodzieniec, które są nieaktywne zawodowo, samodzielne 
lub wymagające częściowej opieki w czynnościach dnia codziennego. Dzienny Dom Senior+                       
w Ogrodzieńcu będzie funkcjonował  od stycznia 2020r. od poniedziałku do piątku, przez 8 
godzin dziennie, od 8.00 do 16.00.

Podstawowy zakres zajęć i usług przewidzianych w Dziennym Domu Senior+ w 
Ogrodzieńcu obejmuje: terapię zajęciową, zajęcia ruchowe, zajęcia edukacyjne, 
sportowo-rekreacyjne, kulturalne, artystyczne, krajoznawcze, działania integracyjne 
międzypokoleniowe, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych 
oraz bieżących spraw życia codziennego, zapewnienie gorącego posiłku, inne w zależności 
od zgłoszonych potrzeb.

Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące rekrutacji można uzyskać w  Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 42, 42-440 Ogrodzieniec a także pod numerem 
telefonu: 32 67 33 526.

Dom Seniora będzie zlokalizowany przy ul. Kościuszki 69 w Ogrodzieńcu. Obecnie 
dobiegają końca wszelkie prace mające na celu dostosowanie wnętrz budynku do pełnienia 
nowej funkcji.

Dzienny Dom Senior+ 
w Ogrodzieńcu

WAŻNE TELEFONY:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

tel.32 6733731 

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

Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu 
tel. 32 6709700  

Zakład Gospodarki Komunalnej 
tel. 32 6732081

Szpital Powiatowy w Zawierciu 
tel. 32 6740200 

POZ w Zawierciu 
tel. 32 6740400

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

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

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

Osoby potrzebujące mogą również skorzystać z pomocy w formie gotowych produktów 
żywnościowych otrzymywanych od Virtu Production sp. z o.o. Zawiercie.
Ponadto pracownicy socjalni wydają skierowania do pomocy żywnościowej  w związku  z 
planowaną  od stycznia 2020r. realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  
2014-2020, finansowanego przez Unię Europejską,  Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym - realizowanego przez Bank Żywności  w Częstochowie.
Osoby ubiegające się o powyższą pomoc muszą spełniać następujące wymogi:
1. dochód   dla  osoby  samotnie  gospodarującej  nie  może  przekroczyć  
200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. 701,00zł  
x  200%  =  1402,00 zł, 
2. dochód  na  osobę w  rodzinie  nie może  przekroczyć 200% kryterium 
dochodowego  określonego  w  art.  8  ustawy  o  pomocy społecznej tj. 528,00zł  x  200% 
=  1056,00 zł.
Jednocześnie musi wystąpić chociaż jedna z wymienionych okoliczności tj. bezdomność, 
bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała  choroba,  rodzina niepełna, wielodzietność,  
alkoholizm.
Zapraszam do kontaktu z pracownikami socjalnymi OPS w Ogrodzieńcu

Dorota Słodek

Żywność 
dla potrzebujących
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu informuje, że w 
ramach współpracy z Caritas Diecezji Sosnowieckiej pracownicy 
socjalni tut. Ośrodka wydają żywność krótkoterminową, 
przekazywaną przez sklep Biedronka. 



16 LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2019

Jest Pani radną trzecią kaden-
cję. Czym jest dla Pani bycie rad-
ną? Co jest najważniejsze w peł-
nieniu tej służby?

Serdecznie Witam mieszkań-
ców gminy Ogrodzieniec, w szcze-
gólności mieszkańców Ryczowa 
Kolonii, Żelazka oraz Śrubarnii. 
Korzystając z okazji serdecznie 
dziękuje za ponowne poparcie w 
wyborach 2018/2023 za oddane na 
mnie głosy za zaufanie i wsparcie 
na pewno  będę mocna pracować, 
aby Was nie zawieść.

Bycie radną w moim odczuciu 
jest to szacunek dla ludzi, rzetel-
ność, sumienność, odpowiedzial-
ność, cierpliwość. Być otwartym na  
ludzi ich problemy, umieć  przyj-
mować krytykę i  starać  się rze-
telnie wypełniać obowiązki wobec 
swoich wyborców - oczywiście w 
miarę możliwości Gminy.

 Jestem realistką staram się 
twardo stąpać po ziemi i dlatego 
wiem, że nikt z nas nie jest w stanie 
spełnić w pełni oczekiwań naszych 
wyborców, poprzednia kadencja 

nauczyła mnie, że bicie się ze skałą 
nie ma sensu, bo traci się zapał i 
zdrowie.

W jakich komisjach pani pra-
cuje?

W obecnej kadencji jestem za-
angażowana jako członek w Ko-
misji Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego, w której pracu-
jemy nad budżetem i finansami 
Gminy oraz w Komisji Strategii, 
Rozwoju i Promocji Gminy, w której 
podstawowym zagadnieniem jest 
promocja i rozwój gminy na arenie 
krajowej jak również międzynaro-
dowej.

Jaki okręg wyborczy pani re-
prezentuje? Jak kontaktuje się 
Pani z mieszkańcami?

Reprezentuję Okręg 10 – Ry-
czów Kolonia, Żelazko, Śrubarnia 
- bycie radną w trzech miejsco-
wościach oddalonych od siebie 
prawie 5 km jest bardzo trudne. 
Każde sołectwo to bardzo wiele 
problemów wieloletnich zanie-
dbań - szczególnie Śrubarnia. 
Każde pragnie poprawić estetykę 

i wizerunek swojej miejscowości, 
poprawić jakość życia dnia co-
dziennego, a radna musi podjąć 
decyzję od  którego sołectwa za-
cząć inwestycje.

 Nie ma na to złotego środka, 
ktoś zawsze będzie czuł, że nic się 
dla niego nie robi. Zazdroszczę 
kolegom i koleżankom radnym, 
którzy nie mają takiego dylematu. 
Bardzo szanuję ludzi  i jeśli jest ktoś 
w potrzebie może dzwonić, przyjść 
do domu lub przedstawić mi swoje 
problemy w każdej chwili. Staram 
się uczestniczyć w życiu OSP Ry-
czów Kolonia , Zespołu Folklory-
stycznego „WRZOS”, w spotka-
niach i zebraniach Sołectw Żelazka 
i Śrubarnii i jeśli tylko dostaję taką 
informację od przedstawicieli ww. 
organizacji, abym była obecna je-
stem zawsze do dyspozycji.

 Jestem w stałym kontakcie z 
Panią Sołtys Żelazka, Śrubarnii, 
gdyż jako gospodarz tych Sołectw 

Joanna Piwowarczyk

Beatą Jakacz,  radną Rady Miejskiej  
w Ogrodzieńcu, sołtysem Ryczowa-Kolonii

Rozmowa z... ma największą wiedzę co nurtu-
je mieszkańców, bardzo dziękuje 
Pani Sołtys za dobrą współpracę.

 Podaję nr tel: 691 770 825.
Oprócz pełnienia funkcji radnej 

jest Pani także wieloletnim sołty-
sem sołectwa Ryczów-Kolonia. 
Jak Pani godzi te dwie funkcje, 
czy to ułatwia relacje z mieszkań-
cami?

Funkcję Sołtysa Sołectwa Ry-
czów Kolonia pełnię 10 lat i to 
pomaga mi bardzo w pełnieniu 
funkcji radnej. Mam bezpośredni 
kontakt z mieszkańcami, znam ich 
problemy, trudności i co chcieliby 
zmienić, aby poprawić wizerunek 
i bezpieczeństwo sołectwa. Mam 
szczęście, bo otaczają mnie wspa-
niali ludzie, którzy mnie motywują 
do działania, dają wsparcie i chęt-
nie angażują się w życie codzien-
ne naszej miejscowości. Dziękuje 
Radzie Sołeckiej oraz  sponsorom  
i ludziom, którzy zawsze mnie 
wspierają w działaniach na rzecz 
Sołectwa.

Proszę przybliżyć czytelnikom 
GO z jakimi problemami lub pro-
pozycjami zwracają się najczęściej 
do Pani mieszkańcy? Jak ocenia 
Pani zaangażowanie mieszkańców 
w życie lokalnej społeczności?

Problemów w naszych ma-
łych sołectwach jest bardzo dużo 
przede wszystkim infrastruktura 
drogowa  na drogach gminnych w 
szczególności w Śrubarnii, oświe-
tlenie, dobudowa słupów oświe-
tleniowych, brak zasięgu sieci 

komórkowej, Internetu, zaniedba-
ne studnie przydrożne, zmiany w 
planach zagospodarowania prze-
strzennego (szczególnie Żelazko, 
Śrubarnia), drogi powiatowe – za-
rośnięte pobocza, odpady komu-
nalne i bardzo aktualne problem z 
dziką zwierzyną (dziki).

A Beata Jakacz prywatnie? 
Praca, zainteresowania, rodzina?  

Zawodowo pracuję w Szpitalu 
Powiatowym w Zawierciu, prywat-
nie jestem żoną, matką dwóch 
synów i babcią. Brak mi  czasu na 
jakieś konkretne  zainteresowania, 
praca zawodowa, rodzina, pełnie-
nie funkcji sołtysa i radnej zabiera 
mi wiele czasu - mam wrażenie, że 
wskazówki zegara przyspieszyły. 

Dlatego najbardziej cenię so-
bie chwilę spędzone z rodziną, z 
wnuczką, bo to jest najcenniejsze.

Czego chciałaby Pani życzyć 
mieszkańcom?

Korzystając z okazji zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia oraz 
Nowego Roku przesyłam najgo-
rętsze życzenia dla mieszkańców 
Gminy Ogrodzieniec szczególnie 
dla mieszkańców Ryczowa Kolonii, 
Żelazka oraz Śrubarnii:

 Raz do roku, pośród śniegu
każdy się zatrzyma w biegu
Pora składać więc życzenia
w noc Bożego Narodzenia.
Cudownych Świąt Bożego Na-

rodzenia, najjaśniejszej gwiazdki, 
wspaniałych chwil w gronie rodzi-
ny, szczerego uśmiechu, oraz dużo 
zdrowia w Nowym Roku 2020.

Stare Centrum
Wytężam pamięć: Miasteczko – skrawek przestrzeni
na nieforemnym pagórku z wyrazistymi 
budowlami. Niżej szeregi bezimiennych
domostw. Godziny wypełnione obrządkami. 
O! Jak dobrze było przyjść tu czasami popatrzeć
na strzelistość wieży kościoła z małym krzyżem
w rozlanej kaskadzie słonecznego błękitu.
Słuchać ptasiego gwaru w koronach dorodnych
lip przy wtórze letnich westchnień wiatru albo
wejść do apteki Lipków. Aptekarz z tajemniczym
uśmiechem wydawał leki i udzielał porad.
Ciekawił mnie jego tok mówienia i wiedza.
Za ladą na półkach stały białe fajanse
z proszkami do leków robionych gdzieś w zaciszu.
Wpatrywałam się w czarne na nich hieroglify, 
od niego wiedząc, że gotyckie kształty liter 
tworzą nazwy substancji w języku łacińskim. 
W Ratuszu mieszkały dwie rodziny. Od frontu
schody prowadziły do szynku. Wieczorami 
słychać było brzęczące szklanki i kieliszki, 
i głośny chłopski dyskurs na jakiś temat.
Po drugiej stronie placu piętrowy budynek
Gminy z drewnianymi skrzypiącymi schodami 
i balkonem. Widywałam na nim miejscowych 
urzędników. Czerń kapeluszy, garniturów, 
krawatów w delikatnej bieli kołnierzyków
ściągała moją uwagę jak każda inna
namiastka świata różnego  od codzienności.

Alicja Kmita-Żak

Październik  2019

Wierzymy, że wizyta w biblio-
tece może być początkiem wspa-
niałej przygody na całe życie, a 
wspólne czytanie książek w rodzi-
nie wpływa pozytywnie na rozwój 
dziecka i wzmacnia poczucie bli-
skości z rodzicami. Dlatego Insty-
tut Książki kontynuuje i rozwija pro-
gram prowadzony od 2017 roku. 
Wówczas rozpoczęliśmy dystrybu-
cję wyprawek czytelniczych dla no-
worodków w  szpitalach. Do poło-
wy 2019 roku przekazano już około 
600 tysięcy książek. Teraz w  5200 
bibliotekach, biorących udział w 
programie, na młodych czytelni-
ków w wieku 3–6 lat czeka wyjąt-
kowy prezent – książka „Pierwsze 
czytanki dla…”, dostosowana pod 
względem formy i treści do po-
trzeb przedszkolaka i  spełniająca 
najwyższe standardy w projekto-
waniu pięknych i  mądrych książek 
dla najmłodszych. 

Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-

bliczna również włącza się czynnie 
do udziału w projekcie. Od wrze-
śnia do połowy listopada w naszej 
bibliotece oraz podległych filiach 
zapisaliśmy 70-ciu Małych Czytel-
ników, z których to już 5 otrzymała 
dyplom.  

Kampania „Mała książka – wiel-
ki człowiek” to dla dzieci i ich ro-
dziców zaproszenie do świata li-
teratury z pięknie wydaną i mądrą 
książką, to także okazja do odwie-
dzenia biblioteki i zapoznania się z 
jej ofertą, po to, by wracać tam jak 
najczęściej. 

Dla bibliotekarzy to natomiast 
możliwość na pozyskanie nowych i 
wiernych czytelników.

W wyprawce dzieci otrzymają 
także Kartę Małego Czytelnika. 
Za każdą wizytę w bibliotece Mały 
Czytelnik dostanie naklejkę, a po 
zebraniu dziesięciu zostanie uho-
norowany imiennym dyplomem, 
potwierdzającym jego czytelni-

Biblioteka
poleca

cze zainteresowania. W wyprawce 
znajdą coś dla siebie także rodzice 
i opiekunowie – przygotowana dla 
nich broszura informacyjna „Książ-
ką połączeni, czyli przedszkolak 
idzie do biblioteki” przypomni o 
nieocenionej roli czytania w roz-
woju ich dziecka oraz o korzyściach 
wynikających z częstego odwie-
dzania biblioteki.

Kampania jest widoczna w 
przestrzeni publicznej wielu pol-
skich miast dzięki ekspozycji pre-
zentowanej na nośnikach outdo-
orowych. Aktywnie działa grupa 
facebookowa www.facebook.com/
malaksiazkawielkiczlowiek/.

Więcej informacji na temat 
kampanii oraz pełną listę biorą-
cych w niej udział bibliotek znajdą 
Państwo na stronie www.wielki-
-czlowiek.pl. 

Zapraszamy do korzystania ze 
strony, gdzie publikujemy na bie-
żąco informacje o naszych dzia-
łaniach i ciekawe materiały, po-
mocne w pracy z dziećmi. Przed 
Świętami warto pomyśleć nie tylko 
o prezentach pod choinkę,  ale i 
o najwspanialszym prezencie, jaki 
możemy dać naszemu dziecku. 
To czas, który mu poświecimy na 
wspólne czytanie i miłość do lite-
ratury, która pozostanie na całe ży-
cie. Mamy nadzieję, że już niedłu-
go kolejne dzieci rozpoczną swoją 
przygodę z książką i czytaniem, i 
wraz z rodzicami staną się stałymi 
bywalcami bibliotek!

Tak więc zapraszamy do odwie-
dzania naszej biblioteki z malucha-
mi !

„PIERWSZE CZYTANKI DLA…” 
PRZEDSZKOLAKA 

– półmetek tegorocznej edycji kampanii 
Mała książka – wielki człowiek, organizowanej 

przez Instytut Książki.
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Martyna Duda

Rozstrzygnięto Ogólnopolski 
Konkurs #OSE Wyzwanie , czyli 
projekt Ogólnopolskiej Sieci Edu-
kacyjnej, mający na celu zapew-
nienie szybkiego i bezpiecznego 
Internetu dla szkół.  Do konkursu 
przystąpiło 1606 szkół z całej Pol-
ski. Konkurs był adresowany do 
placówek z miejscowości do 50 
tysięcy mieszkańców. Laureatem 
konkursu została Szkoła Podsta-
wowa w Ogrodzieńcu. 

Nagrodą jest pracownia mo-
bilna, składająca się z 16 lapto-
pów umieszczonych w przenośnej 
szafie z punktem dostępowym 

Szkoła 
laureatem OSE

 W dniu 27 listopada br. w Szko-
le Podstawowej w Gieble dokona-
no uroczystego otwarcia „Zielonej 
Pracowni”,  która powstała w ra-
mach projektu dofinansowane-
go przez  Wojewódzkie Fundusz 
Ochrony Środowiska  i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. W nowej 
ekopracowni prowadzone będą 
zajęcia z wykorzystaniem atrakcyj-
nych warunków nauczania ekolo-
gii, przyrody i geografii. Program 
zatytułowany „W sercu Jury stoimy 
na straży natury, korzystając z eko-
pracowni naszych marzeń”  ma na 
celu podnieść świadomość ekolo-
giczną uczniów. Kwota dotacji to 
30.000,00 złotych, a wkład własny 
7.500,00 złotych.

W wydarzeniu uczestniczyli za-
proszeni goście: przedstawiciele 
WFOŚiGW w Katowicach i Kurato-

Zielona Pracownia 

rium Oświaty w Katowicach  oraz 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych: Sekretarz Miasta i Gmi-
ny Ogrodzieniec Maria Milejska, 
zastępca Burmistrza Magdalena 

Sitek, wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Zbigniew Fabiańczyk 
oraz uczniowie wraz z dyrekcją i 
gronem pedagogicznym Szkoły 
Podstawowej w Gieble.

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
Anna Pilarczyk-Sprycha wraz ze  Skarbnikiem 
Miasta i Gminy  Arkadiuszem Ilskim podpisała 
w dniu 3 grudnia br. w siedzibie Ministerstwa 
Sprawiedliwości w Warszawie  umowę na 
dofinansowanie działalności jednostki OSP 
w Ogrodzieńcu. Pozyskane środki pochodzą 
z Funduszu Sprawiedliwości. Wartość 
dofinansowania to 300 tys. złotych (99%), 
przy wkładzie własnym Gminy 3 tysiące 
złotych.

300 tys. zł 
dla OSP Ogrodzieniec!

Joanna Piwowarczyk

Leszkiem Brzozowskim, sołtysem KiełkowicRozmowa z... 

Został Pan wybrany sołtysem 
podczas wyborów, które odby-
wały się na wiosnę we wszyst-
kich sołectwach naszej Gminy. 
Startował Pan po raz pierwszy? 
Co to znaczy być dziś sołtysem? 
Na ile sołtys powinien być lide-
rem lokalnej społeczności? 

Tak właśnie zostałem w tym 
roku na wiosnę wybrany na sołty-
sa Kiełkowic. Odebrałem to jako 
wielki mandat zaufania ze strony 
mieszkańców, ale także jest to dla 
mnie wielkie wyzwanie, aby praco-
wać dla mojej miejscowości. Choć 
tak naprawdę nie będąc sołtysem 
starałem się pomagać w rozwo-
ju Kiełkowic. Moja współpraca z 

OSP Kiełkowice oraz naszą rad-
ną Elą Stanek owocowała choćby 
pomocą przy modernizacji ulicy 
Turystycznej, będącej drogą po-
wiatową (przepust, chodnik), czy 
też pomoc naszym strażakom. Ale 
chyba taką najfajniejszą inicjatywą 
dla mieszkańców jest „Święto Kieł-
kowic”, które w tym roku odbyło 
się już po raz drugi.

Czy jestem liderem? Nie mnie 
oceniać, to może pozostawmy 
mieszkańcom pod ocenę.

Proszę opowiedzieć o sołec-
twie Kiełkowice – przybliżyć 
Czytelnikom jaki charakter ma 
to sołectwo, ilu liczy mieszkań-
ców? Czym możecie się pochwa-
lić?

Sołectwo Kiełkowice to dosyć 
„długa” miejscowość bo ok. 3 km i 
raczej liczna bo prawie 400 miesz-
kańców, a co za tym idzie, mogą 
się zdarzyć podziały. Ja chciałbym 
być właśnie taką osobą, która po-
trafiłaby połączyć i zjednoczyć 

Kiełkowice. Myślę, że to co nas wy-
różnia na mapie Gminy Ogrodzie-
niec to właśnie piękne położenie 
„Naszych Kiełkowic”, co podkre-
ślają osoby przyjezdne a także te, 
które wybrały Kiełkowice za „swoje 
miejsce na ziemi”. 

Jakie plany (inwestycje, pra-
ce) przewiduje Pan w sołectwie? 
Co pilnego jest do zrobienia?

Jakie plany? Myślę, że to na 
pewno rozwój Kiełkowic. To, aby 
stawały się coraz piękniejsze i 
bezpieczniejsze - zwłaszcza dla 
pieszych czy to mieszkańców, czy 
turystów – czyli chodniki…!

Ale także zagospodarowanie 
terenów wokół remizy OSP i „sta-
rej szkoły”. Chciałbym, aby to było 
miejsce, gdzie będą chcieli miło 
spędzać czas nasi mieszkańcy.

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

Jeśli chodzi o współpracę z 
Radą Sołecką to myślę, że nie 

mogę narzekać. Są to osoby od-
dane dla swojej miejscowości, są 
moim wsparciem w działaniach. 
Rada Sołecka to: Artur Olesik, Gra-
żyna Mędrecka, Jan Chudek, Elż-
bieta Stanek, Piotr Mędrecki.

Czy mieszkańcy chętnie anga-
żują się w życie sołectwa? Czy 
zgłaszają jakieś własne propo-
zycje?

Jak to zawsze bywa w tak dużej 
społeczności są osoby mniej i bar-
dziej aktywne w życiu sołectwa. Ale 
wiem, że jest grupa osób, na które 
zawsze mogę liczyć. Są też miesz-
kańcy, którzy starają się służyć do-
brą radą i fajnymi pomysłami, co 
bardzo sobie cenię.

To był Leszek Brzozowski 
sołtys - społecznik, a jaki jest 
prywatnie. Czym zajmuje się za-
wodowo. Jakie ma zaintereso-
wania, czy wśród natłoku zadań 
znajduje jeszcze czas dla siebie i 
swojej rodziny?

Jaki jestem prywatnie? Miesz-

kam w części Kiełkowic zwanej 
„Starą wsią” w wielopokolenio-
wej rodzinie wraz z żoną, dziećmi 
i rodzicami, na których wsparcie 
zawsze mogę liczyć. Mam też do-
brych sąsiadów, ze strony których 
zawsze mogę liczyć na pomoc i 
dobre słowo.

A jaki jestem? Myślę że nie 
mnie to oceniać.

Czym zajmuje się zawodowo? 
Pracuję od dwudziestu paru lat w 
Powiatowym Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Zawierciu, skąd 
pewnie zna mnie ta młodsza część 
naszej gminy, ponieważ zajmuję się 
kształceniem zawodowym naszej 
młodzieży.

Co do „czasu...” Z tym chyba 
jest najgorzej, ale staram się jakoś 
pogodzić pracę zawodową, pracę 
społeczną z czasem dla rodziny – 
nie jest łatwo…!

28 listopada, w Miejskim Ośrod-
ku Kultury CENTRUM  w Zawierciu, 
odbył się XVII Przegląd Świetlic 
Środowiskowych. Gminę Ogro-
dzieniec reprezentowały  dzieci i 
młodzież uczęszczające do świe-
tlic środowiskowych działających 
w Ogrodzieńcu w punktach os. E. 
Orzeszkowej oraz Kościuszki 67.  W 
wydarzeniu wzięły udział także inne 
świetlice z okolicznych miejscowo-
ści. Tegoroczny przegląd odbywał 
się pod hasłem “Witajcie w naszej 
bajce”. Wszyscy uczestnicy zatem 

do Internetu, dzięki którym szkoła 
będzie mogła prowadzić cyfrowe 
lekcje, a uczniowie będą korzystać 
z internetowych zasobów eduka-
cyjnych.

Przegląd Świetlic 
Środowiskowych

prezentowali swoje umiejętności 
muzyczne i taneczne w nawiązaniu 
do znanych bajek dla dzieci. Wy-
darzenie to miało na celu przed-
stawienie osiągnięć i umiejętno-
ści, jakie nabyli wychowankowie w 
ramach uczęszczania do Świetlicy 
Środowiskowej. Z naszych wycho-
wanków możemy być naprawdę 
dumni, gdyż zaprezentowali bar-
dzo wysoki poziom a to dzięki wy-
chowawcom - Pani Monice Kozioł i 
Pani Emilii Stefańskiej, które przy-
gotowały dzieci do występów. 

OPS Ogrodzieniec
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Święto Niepodległości  
w Gminie Ogrodzieniec

Gminne uroczystości upamiętniające 101 rocznicę Odzyskania Niepodległości 
rozpoczęliśmy o godzinie 8.15 w Kiełkowicach przy kaplicy, skąd  w kierunku remizy wyruszył 
orszak mieszkańców i władz samorządowych niosących flagę. Na czele orszaku szła Orkiestra 
Dęta z Giebła wraz z pocztem sztandarowym OSP Kiełkowice. Przy pomniku Poległych 
Członków Ruchu Oporu o Wyzwolenie Narodowe i Społeczne złożono kwiaty i wszyscy 
wysłuchali okolicznościowego przemówienia Burmistrza Miasta i Gminy Anna Pilarczyk-
Sprychy. Następnie wszyscy udali się do Giebła na drugą część uroczystości – mszę świętą w 
Kościele Parafialnym oraz występy artystyczne.

Uroczystości w Gieble rozpoczęły się nabożeństwem odprawionym w intencji ojczyzny 
przez ks. proboszcza Krzysztofa Knapa w kościele parafialnym pw. Jakuba Apostoła. Po mszy 
odbyła się część artystyczna – występ zespołu Malwinki ze Szkoły Podstawowej w Gieble oraz 
Andrzeja Kaima z MGOKiS w Ogrodzieńcu. Po wyjściu z kościoła uformował się korowód z 
pocztami sztandarowymi, Orkiestrą Dętą OSP Giebło i flagą niesioną przez mieszkańców 
oraz władze samorządowe z panią Burmistrz Anną Pilarczyk-Sprychą na czele. Orszak 
przemaszerował głównymi ulicami  miejscowości i dotarł  pod remizą, gdzie wszystkich 
poczęstowano gorącą grochówką.

W Ryczowie uroczystości rozpoczęła msza w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny 
odprawiona przez ks. proboszcza Andrzeja Ciesielskiego w intencji ojczyzny. Po nabożeństwie 
odbyła się część artystyczna – występ zespołu Ryczowianki oraz laureatów konkursu piosenki 
patriotycznej Łucji Janiczek Kingi Jurczak i Jakuba Radosza. Po wyjściu z kościoła uformował 
się korowód z pocztami sztandarowymi, Orkiestrą Dętą OSP Ryczów i flagą niesioną przez 
mieszkańców oraz władze samorządowe z panią Burmistrz Anną Pilarczyk-Sprychą na czele. 
Korowód przemaszerował pod Mogiłę Ofiar Pacyfikacji na Skale, gdzie delegacje złożyły 
kwiaty. Pani Burmistrz zwróciła się do zebranych z okolicznościowym przemówieniem i 
podziękowaniami za udział w uroczystościach. Na zakończenie wszyscy udali się na ciepły 
posiłek – grochówkę pod remizę OSP.

Joanna Piwowarczyk

Ogrodzieniec

Ogrodzieniec

Ogrodzieniec

OgrodzieniecRyczów

Ryczów

Kiełkowice Kiełkowice

Giebło

Giebło

RyczówOgrodzieniec

Ogrodzieniec Ogrodzieniec
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101 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to dla młodych i dla nas starszych 
prawdziwa i pełna historia o przebytej drodze naszych przodków w marszu ku wolności. 

Główne uroczystości w Ogrodzieńcu rozpoczęły się w kościele pw. Przemienienia 
Pańskiego mszą św. za Ojczyznę sprawowaną przez proboszcza ks. Jacka Furtaka. 
Patriotyczne odwołania do wolnościowych kart historii w homilii księdza proboszcza znalazły 
swój oddźwięk w przygotowanym rocznicowym koncercie.

Rozpoczęły go dzieci ze Studia Wyobraźni ze szturmówkami, w strojach, których barwy 
i emblematy nawiązywały do tragicznych dni wolnościowych Powstania Warszawskiego 
i czynnego w nim udziału najmłodszych. Mówiła też o tym śpiewana później piosenka 
pt. „Dziewczyna z granatem”. Patriotyczną nutę wolnościową zaprezentował gościnnie 
występujący baryton Leopold Stawarz ze śpiewaczką Oliwią Karbownik i synem Bernardem. 
W występie tych artystów czytelnymi dla publiczności stały się czasy rozbiorowe naszej 
historii  - Chopin, Moniuszko, tułactwo, marzenia w wolnej niepodległej Polsce w „Kwiatach 
Polskich” Juliana Tuwima i pamięć o bohaterstwie Polskich Legionistów (motyw ułański). 

Pieśni patriotyczne zaprezentowane przez zespół Seniorzy, zespół Echo i sekcję wokalną 
UTW, znane i chętnie śpiewane, w swoim czasie podgrzewały morale walczących żołnierzy, 
zagrzewając ich do walki. Dziś śpiewane wraz z publicznością stały się hołdem dla tych, 
którym zawdzięczamy wolną i niepodległą Polskę. Nasz tenor, a jednocześnie konferansjer  
artystycznego programu Andrzej Kaim przypomniał piosenkę J. Pietrzaka. Jej wezwanie 
„Żeby Polska była Polską” jest ciągle aktualne. Historia się powtarza, nasza pamięć musi 
być żywa. 

Dla występującej młodzieży ze szkół podstawowych była to wspaniała lekcja historii i  
czynne w niej uczestnictwo. 

Po wyjściu z kościoła uformował się korowód z pocztami sztandarowymi, flagą niesioną 
przez mieszkańców, Młodzieżową Orkiestrą Dętą i czterema jeźdźcami na koniach z 
Kawalkady Konnej. Przed  pomnikiem na cmentarzu złożenie wieńców przez delegacje 
poprzedziło okolicznościowe przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy Anny Pilarczyk-
Sprychy z ważną myślą, że:

„Ojczyzna  w sercach się zaczyna, że naród przetrwa, jeżeli rodzina dzieci swoje nauczy 
jak być Polakami”.

Joanna Piwowarczyk

Serdeczne podziękowania dla:

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu, 
,,Zamek” Sp. z o.o, Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z pocztami 
sztandarowymi z terenu Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu za organizację obchodów 
101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dziękuję księżom proboszczom:
 parafii Ogrodzieniec Jackowi Furtakowi, parafii Giebło Krzysztofowi 

Knapowi, parafii Ryczów Andrzejowi Ciesielskiemu za odprawienie Mszy 
św. w intencji Ojczyzny.

Dziękuję:
 Orkiestrze Dętej OSP Giebło, Orkiestrze Dętej OSP Ryczów, 

Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Ogrodzieniec, Zespołowi Malwinki, 
Zespołowi Ryczowianki, Zespołowi Echo, Seniorom z Ogrodzieńca, 
sekcji wokalnej UTW, laureatom konkursu piosenki patriotycznej: Łucji 
Janiczek, Kindze Jurczak, Jakubowi Radoszowi, Ewie Jęderce, Nadii 
Kuli, Aleksandrze Kani, Ninie Kałużny, Szymonowi Smokowi, Izabeli 
Maciążek, Magdalenie Imiołek, Magdalenie Markiewicz, Weronice 
Szlachcie, Studiu Wyobraźni oraz zaangażowanym rodzicom, Oliwii 
Karbownik, Leopoldowi Stawarzowi, Bernardowi Stawarzowi, Andrzejowi 
Kaimowi, Halabardzie Zamku Ogrodzienieckiego, Kołu Pszczelarzy w 
Ogrodzieńcu, Kołu Łowieckiemu „Darz Bór”, Polskiemu Związkowi 
Hodowców Gołębi Pocztowych sekcja Ogrodzieniec, Kawalkadzie 
konnej, za uświetnienie wydarzenia. 

Mieszkańcom na czele z Radnymi i Sołtysami za uczestnictwo  
w obchodach.

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

W imieniu Radnych
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Janoska

Joanna Piwowarczyk

W dniu 14 listopada w sali narad odbył się koncert Pieśni Patriotycznej zorganizowany 
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu. Występy nawiązywały do 
niedawno obchodzonej 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości  przez naszą Ojczyznę. 
Program wydarzenia przygotowany przez słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczął 
się prelekcją historyczną wygłoszoną przez Marie Lipkę-Stępniewską z sekcji historycznej.  
W drugiej części sekcje: literacka i wokalna zaprezentowały składankę słowno-muzyczną, 
zapraszając publiczność do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. W wydarzeniu 
uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych: Burmistrz Miasta i Gminy Anna Pilarczyk-
Sprycha, Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Janoska, Radna Rady Miejskiej Ilona 
Guzik oraz Dyrektor MGOKiS Karolina Matuszewska. Imprezę poprowadzili Beata Stypa-Rus 
i Andrzej Kaim z MGOKiS Ogrodzieniec.

Koncert Pieśni 
Patriotycznych

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ogrodzieniec  ostatnio towarzyszyła nam podczas Święta 
Odzyskania Niepodległości w nowych strojach zakupionych w ramach projektu EtnoPolska 
2019 „Ogrodzieniec - współczesna gmina z tradycjami” z Narodowego Centrum Kultury. 
Zespół uświetnia gminne wydarzenia i ćwiczy nowy repertuar. Obok klasyki pojawiły się 
nieco odmienne rytmy m.in. polskie i światowe hity muzyki filmowej.

Orkiestra 
w nowej odsłonie 

Alicja Kmita-Żak

Ogrodzieniec
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Zespoły: Seniorzy, Echo, Ryczowianki

Na Jurajskej Senioradzie, która odbyła się 27 października w Łazach Gminę Ogrodzieniec 
reprezentowały dwa zespoły: Ryczowianki i Seniorzy. Zespoły zostały wysoko ocenione przez 
komisję konkursową. Trzecie miejsce przypadło Ryczowiankom,  a wyróżnienie Seniorom z 
Ogrodzieńca. Zespól Seniorzy wystąpił także w dniu 6 października na Jura Senior Festiwal 
w Porębie, zdobywając wyróżnienie. Zespoły nie tylko bawią swym repertuarem publiczność, 
ale przede wszystkim promują naszą gminę poza jej granicami. Rozwijają swój repertuar, 
występują na licznych lokalnych uroczystościach i biorą udział w gminnych wydarzeniach. 
Warto przypomnieć, że zespół Seniorzy w przyszłym roku obchodził będzie 20-lecie 
działalności. Gratulujemy i życzymy samych sukcesów.

W sobotnie popołudnie, 19 października Zespół Echo wystąpił gościnnie na scenie 
MOK w Wojkowcach. Nasz zespół przyjął zaproszenie od zaprzyjaźnionego Regionalnego 
Zespołu Folklorystycznego „Jaworznik”, który uważany jest za artystyczną wizytówkę gminy 
Wojkowice. Zespół Echo wystąpił z własnym repertuarem oraz wspólnie z Jaworznikiem 
wykonał dwie piosenki. Występ obu grup okazał się niezwykle udany. Spotkanie upłynęło w 
miłej i radosnej atmosferze.  

Wcześniej, w dniu 6 października zespół Echo wystąpił na Jura Senior Festiwal w Porębie, 
gdzie zdobył wyróżnienie. 

Reprezentują nas i rozsławiają naszą Gminę

Za nami uroczyste rozdanie Dyplomów, Świadectw i Tabletów dla dwóch dziesięcioosobowych grup seniorów 
z Ogrodzieńca, którzy ukończyli kurs komputerowy organizowany w ramach Śląskiej Akademii Seniora. W 
uroczystym wręczeniu uczestniczyła Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Maria Milejska oraz p.o. dyrektor 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu Karolina Matuszewska. Serdeczne Gratulacje dla 
wspaniałej dwudziestki absolwentów.

Sekcja wokalna UTW
W 2018 roku zawiązała się sekcja wokalna, 

działająca przy UTW w Ogrodzieńcu.  Opiekunem i 
liderem sekcji jest pani Henryka Laskowska-Sołtysik, 
która stara się wyszukiwać do repertuaru piosenki 
mniej znane, mniej spopularyzowane. Sekcja nadaje 
tym utworom nowe życie i rozsławia je. Dodatkowo 
o każdym utworze pani Henryka wyszukuje historię, 
genezę, itp. Dorobek sekcji ciągle się wzbogaca. Są 
w nim pieśni patriotyczne, kolędy, pastorałki oraz 

piosenki popularne.
Zespół uświetnia uroczystości nie tylko te 

związane z działalnością Uniwersytetu, ale aktywnie 
włącza się w życie kulturalne Gminy i reprezentuje 
Ogrodzieniec  poza granicami gminy. Ostatnio 
sekcja wystąpiła podczas zakończenia roku 
akademickiego w auli Akademii WSB w Dąbrowie 
Górniczej, gdzie zostali przyjęci z wielkim aplauzem 
publiczności.

Joanna Piwowarczyk

Pieśń Jurajskiego Ogrodzieńca
Piękny jest nasz Ogrodzieniec
To miasteczko w środku Jury,
Gdzie turystów i  mieszkańców 
cieszą z wdziękiem zamku mury.

Mury zamku to nasz symbol,
Symbol stary i wspaniały,
Dzisiaj pięknie odnowione
Są atrakcją nam i chwałą.

W samym centrum Ogrodzieńca
Święty Jan jest na cokole,
Przypomina stare dzieje
I dzieciństwo trzech pokoleń.

Bądźmy zatem wszyscy razem
Dajmy radość i wytchnienie,
Tym przybyszom co tu będą
Aby sławić naszą ziemię.

(Dana, dana, dana, dana
to ojczyzna nasza mała,
Jest kraina skał i lasów
Mówią wszyscy – miejsce wczasów) x 2

Słowa: Henryka Laskowska-Sołtysik 
do  muzyki „Piękna nasza Polska cała”

Tablety dla Seniorów 

Aktywni Seniorzy na start 

Od 2.09 dwudziestu seniorów 
z gminy Ogrodzieniec oraz gminy 
Pilica uczestniczy w projekcie 
“Aktywni Seniorzy na start”.

W ramach projektu seniorzy 
biorą udział w szeregu zajęć 
kulturalno-sportowych w tym 
m.in. Nordic Walking, warsztaty 
rękodzieła, pokazy filmów w 
ramach kina dla seniora.

Zwieńczeniem projektu 
będzie Mini Festiwal Kulturalny 
Seniorów w trakcie, którego 
odbędzie się wystawa prac 
seniorów wykonywanych w 
trakcie zajęć. Podczas festiwalu 
zorganizowane zostanie również 
wspólne granie i śpiewanie w 
akompaniamencie lokalnego 
muzyka.

Naszym seniorom gratulujemy 
aktywności i zaangażowania.

Projekt Aktywni Seniorzy 
na start jest współfinansowany 
ze środków Województwa 
Śląskiego w ramach małych 
grantów senioralnych “Śląskie 
dla seniora”



21LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2019

W Pracowni Artystycznej MGOKiS 
mieszczącej się przy ulicy Kościuszki 66 
prowadzone są zajęcia dla dzieci i dorosłych. 

Zajęcia dla dzieci odbywają się raz w 
tygodniu, trwają 1,5 godziny i są realizowane 
w czterech grupach wiekowych od 4 do 
15 lat. Na zajęciach dzieci mają dużą 
swobodę twórczą. Poznają nowe techniki 
i materiały. Uczą się wzajemnej akceptacji 
i współpracy, twórczego i rozwijającego 
sposobu spędzania czasu. Zawierają nowe 
znajomości.

Zajęcia dla osób dorosłych odbywają 
się dwa razy w tygodniu po dwie godziny. 

Uczestnikami tych zajęć są studenci, osoby 
aktywne zawodowo, bezrobotni, emeryci. 
Oferta zajęć jest bogata w różnorodne formy 
plastyczne m.in. prace  z rzeźby, rysunku, 
malarstwa, grafiki. Temat i technika jest 
wybierana indywidualnie, dopasowywana 
do aktualnych umiejętności.  Zajęcia są 
odskocznią od codziennych obowiązków, 
służą aktywizacji i realizacji pasji. Uczestnicy 
wykazują się dużym zaangażowaniem, co 
przekłada się na wysoki poziom powstałych 
prac.

Anna Kuśpiel
instruktor plastyki

Pracownia Artystyczna
w Ogrodzieńcu

Przepis miesiąca

Stefan Jan Kwaśniak – nauczyciel, 
kierownik Szkoły Podstawowej, 
założyciel Straży Pożarnej w 
Ogrodzieńcu.

Minęło 100 lat od śmierci Stefana 
Kwaśniaka, który zmarł 7 marca 1919 
roku. 

Postać dla Ogrodzieńca bardzo 
ważna, a prawie zupełnie zapomniana. 

Urodził się w 1884 roku w 
Dzierążni, a jego rodzicami byli 
Kazimierz Kwaśniak i Rozalia 
Starościak. Ojciec był nauczycielem 
w Szkole Elementarnej w Dzierążni, 
a wcześniej nauczycielem w 
Ostrowcach. Stefan był jednym z 
sześciorga dzieci Kazimierza i Rozalii, 
wszystkie urodzone w Dzierążni. 
Kazimierz wywodził się z chłopskiej 
rodziny. Dzierążnia to wieś w gminie 
Działoszyce w powiecie pińczowskim, 
z pięknym kościołem pw. Marii 
Magdaleny, w której proboszczem 
jest ksiądz Władysław Kutuś – tak, tak 
to ten nasz, który spędził wśród nas 
ładnych parę lat. Tak to się dziwnie 
przeplatają ludzkie historie. 

Grobem Stefana Kwaśniaka 
znajdującym się na naszym 
cmentarzu, od wielu lat opiekuję się 
wraz ze swoją rodziną. Odkryłam, że 

na samym dole pionowej płyty jest 
napis  „Ufundowała żona, synowie i 
córki”. Czyli było co najmniej dwóch 
synów i dwie córki. Żona to Maria 
Sikora (Sikorska). 

Jerzy Andrzej Kwaśniak urodził się 
w 1919 rok, a więc w chwili śmierci 
ojca miał niespełna 5 lat. Miejsca 
urodzin starszych dzieci niestety nie 
znam. Nie wiem dokąd udała się 
wdowa z gromadką dzieci, bo nie 
udało mi znaleźć najmniejszego śladu. 
Odnoszę wrażenie, że wyjeżdżała 
rozżalona, bo sama musiał ufundować 
pomnik. Zamieściłam ogłoszenie na 
portalu genealodzy.pl, że poszukuję 
potomków bądź krewnych, ale jak 
dotąd nie ma odzewu. 

Informacje, które Wam 
przedstawiam znalazłam w „Gazetce” 
na portalu genealodzy.pl.

Mam nadzieje, że kiedyś uda nam 
się trafić na jego potomków (teraz to 
już chyba praprawnuków) i może mają 
jego zdjęcie. Myślę, że na zdjęciach 
z 1911r. i późniejszych my także je 
mamy, ale niestety nie wiemy, który 
to Stefan Kwaśniak. Zasługuje on 
na naszą pamięć, bo zrobił wiele dla 
Ogrodzieńca, ale niestety zmarł w 
bardzo młodym wieku, liczył bowiem 
35 lat.

Składniki:
29 dag herbatników 
kakaowych
Masa serowa: 
1 kg serka śmietankowego
3 jajka
1/2 szkl. cukru pudru 
1/2 kostki margaryny
1 cukier wanilinowy
1 budyń śmietankowy
Masa capuccino:
10 łyżek kawy capuccino o smaku czekoladowym
4 opak. Śnieżki
4 łyżeczki żelatyny
1 łyżeczka rumu

Przygotowanie:
1.Masa serowa: cukry zmieszać, utrzeć z margaryną, a  potem z jajkami (wbijać po jednym), 

budyniem i serkiem.
2.Herbatniki rozłożyć na dnie blaszki (24x40 cm) przykryć masą serową. Piec ok. 50 minut 

w temp 160 stopni.
3.Masa capuccino: kawę zalać 2 szkl. gorącej wody. Żelatynę rozpuścić w małej ilości 

wody. Odstawić do wystygnięcia.
4.Ubić Śnieżkę z zimną kawą, pod koniec ubijania dodać żelatynę i rum. Puszystą masę 

wyłożyć na ostudzony sernik. Odstawić na ok. godzinę do lodówki,do zastygnięcia. Można 
udekorować polewą.

SMACZNEGO!

Sernik z pianką cappucino

UTW Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zainaugurowano VIII Rok Akademicki 2019/2020 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu, 
działającego przy MGOKiS w Ogrodzieńcu. W ciągu siedmiu lat działalności UTW wydano ponad 300 indeksów, 
przeprowadzono 112  wykładów stacjonarnych, studenci uczestniczyli w ponad 50 wyjazdach. Ale to nie 
wszystko, bo na studentów czekają nowe wyzwania i niespodzianki ze strony organizatorów. 

Inauguracyjnego otwarcia nowego roku akademickiego w dniu 10 października dokonała sekcja wokalna 
hymnem studenckim „Gaudeamu igitur”. W tym roku do grona studentów dołączyło dziesięciu  nowych 
słuchaczy. Aktu immatrykulacji, czyli wręczenia indeksów i oficjalnego przyjęcia w poczet nowych studentów 
UTW w Ogrodzieńcu dokonał Prodziekan ds. kształcenia ustawicznego Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej 
Dominik Penar wraz z Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzatą Janoską, Sekretarzem Urzędu Miasta i Gminy 
Marią Milejską i Dyrektorem MGOKiS Karoliną Matuszewską. Wśród zaproszonych gości byli także radni Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu: Elżbieta Stanek, Wioletta Baran, Ilona Guzik i Stanisław Smętek, Dyrektor MGBP Anna 
Lipka oraz przedstawiciele Rady Słuchaczy UTW wraz ze starościną UTW Marią Lipką-Stępniewską. Uroczystość 
poprowadziła Beata Stypa-Rus, koordynator UTW z ramienia Domu Kultury. 

W tym dniu wręczono nagrodę książkową dla Marianny Guzik za bezinteresowne zaangażowanie w życie 
UTW. Maria Cebula z Rady Słuchaczy zaprezentowała wiersz Mariana Witczaka pt. „Trzeci wiek”.

Po części oficjalnej studenci wysłuchali wykładu inauguracyjnego pt. „Historia brudu”, który poprowadził 
Wiktor Niedzicki, dziennikarz radiowy i telewizyjny, komentator, autor ponad 900 programów telewizyjnych i 130 
filmów. Zebrani słuchacze podczas wykładu usłyszeli ciekawą historię związaną z higieną w różnych epokach, 
religiach i kulturach od starożytności do czasów współczesnych. 

Na zakończenie sekcja wokalna wystąpiła z mini recitalem zadedykowanym wszystkim zebranym – słuchaczom 
i zaproszonym gościom.

Joanna Piwowarczyk

Z kart historii
Maria Lipka-Stępniewska
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Sezon dzieli się na loty gołębi dorosłych - w tym sezonie 
odbyło się 13 lotów od 100 km do 760km i loty gołębi młodych 
- odbyło się 5 lotów od 100km do 320 km

Zarząd sekcji Ryczów reprezentują: prezes Stefan Biedak, 
sekretarz Czesław Grzesiak, skarbnik Marcin Zaporowski. 
Zarząd sekcji Ogrodzieniec reprezentują: prezes Adam Miśta, 
sekretarz Zenobiusz Słaboń, skarbnik Leszek Janosik.

Pani Burmistrz ufundowała puchar za zdobycie pierwszej 
serii 5 z 10 z lotu Neuruppin z Niemiec o kilometrażu 550 km. 
Serie wygrali Team Pełka - Bednarz

Klasyfikacje gołębi dorosłych i gołębi młodych sekcji 
Ryczów.

Podsumowanie sezonu lotów gołębi

VI Turniej Tenisa Stołowe-
go Strażaków Ochotników 
Gminy Ogrodzieniec o Pu-
char Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Ogrodzieniec odbył się 12 
października br. 

Wśród 30 uczestników byli 
przedstawiciele jednostek 
OSP: Mokrus, Kiełkowice, 
Gulzów, Ryczów, Podzamcze, 
Ogrodzieniec, Giebło oraz 

Państwowej Straży Pożarnej w 
Zawierciu.

Otwarcia VI Turnieju oraz 
wręczenia nagród dokonały 
panie: Anna Pilarczyk-Spry-
cha, Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec, Prezes Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego 
ZOSP RP w Ogrodzieńcu oraz 
Maria Milejska, Sekretarz Mia-
sta i Gminy Ogrodzieniec.

Turniej swoją obecnością 
zaszczycili Sołtys Ryczowa Le-
szek Janus i Radna Rady Miej-
skiej w Ogrodzieńcu Wanda 
Bednarz.

Organizatorem turnieju 
był Zarządu Oddziału Miej-
sko-Gminnego ZOSP RP w 
Ogrodzieńcu, a gospoda-
rzem jednostka OSP w Ryczo-
wie.

Strażackie rozgrywki

Cyfrowo Aktywni 
Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców 

Gminy Ogrodzieniec podnoszące kompetencje cyfrowe

Czy wiesz jak bezpiecznie korzystać z serwisów 
społecznościowych?

Czy wiesz jakie zagrożenia czekają na Twoje dziecko w 
Internecie i jak sobie z nimi radzić?

Czy wiesz jak korzystać z usług e-administracji, bankowości 
elektronicznej, deklaracji podatkowych online?

Te i inne zagadnienia poznasz w trakcie bezpłatnych 
szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe.

W zależności od potrzeb szkolenia będą realizowane z 
następujących tematów:

1. Rodzic w Internecie
2. Mój biznes w sieci
3. Moje finanse i transakcje w sieci
4. Działam w sieciach społecznościowych
5. Tworzę własną stronę internetową (blog)
6. Rolnik w sieci
7. Kultura w sieci
Na szkolenia zapraszamy wszystkich mieszkańców 

Gminy Ogrodzieniec, którzy ukończyli 25 rok życia.
Informacje dotyczące zapisów na szkolenia 

umieszczone są na stronie Urzędu Miasta i Gminy
Masz pytania/wątpliwości? zadzwoń po numer 

326709703, napisz na adres m.lipka@ogrodzieniec.pl lub 
przyjdź do biura projektu w Urzędzie Miasta i Gminy (II 
piętro pokój 33) 

Projekt jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020, Oś. Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje 
społeczeństwa, Działanie: 3.1. Działania szkoleniowe na 
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Joanna Piwowarczyk

Podsumowano sezon lotów 
gołębi pocztowych sekcji Ryczów 
i sekcji Ogrodzieniec PZHGP 
Oddział Jura Łazy. Wśród obecnych 
na spotkaniu gości były Anna 
Pilarczyk-Sprycha - Burmistrz 
Miasta i Gminy, Maria Milejska - 
Sekretarz Miasta i Gminy oraz 
Karolina Matuszewska - Dyrektor 
MGOKiS w Ogrodzieńcu, które 
wręczyły puchary dla zwycięzców 
w danym locie i klasyfikacji ogólnej.

Loty gołębi dorosłych
Mistrzostwo seria 7 z całego spisu Nowak Marcin Mistrz, 

Grzesiak Czesław I-V-ce mistrz,Pająk Henryk  II-V-ce mistrz. 
Mistrzostwo seria 7 z 50 Grzesiak Czesław Mistrz,  Nowak 
Marcin  I-V-ce mistrz, Pająk Henryk II-V-ce mistrz.

Mistrzostwo seria 5 z 10 Kurzak Ryszard Mistrz, Nowak 
Marcin I-V-ce mistrz, Pająk Henryk II-V-ce mistrz.

Mistrzostwo seria Roczne Grzesiak Czesław Mistrz, Nowak 
Marcin  I-V-ce mistrz, Żyła Mateusz  II-V-ce mistrz.

Loty gołębi młodych
Mistrzostwo seria 7 z całego spisu Nowak Marcin Mistrz, 

Ładoń Marcin I-V-ce mistrz, Kurzak Ryszard II-V-ce mistrz. 
Mistrzostwo seria GMP Tarchała Anna Mistrz, Ładoń Marcin 
I-V-ce mistrz, Nowak Marcin II-V-ce mistrz.

Klasyfikacje gołębi dorosłych i gołębi młodych sekcji 
Ogrodzieniec.

Mistrzostwo gołębi dorosłych 7 z 50 Mistrz Janosik Leszek, 
I-V-ce mistrz Słaboń Zenobiusz, II-V-ce mistrz Miśta Adam. 

Mistrzostwo 7 z całości Mistrz Janosik Leszek, I-V-ce mistrz 
Słaboń Zenobiusz, II-V-ce mistrz Miśta Adam. 

GMP 5 z 10 Mistrz Janosik Leszek,  I-V-ce mistrz Słaboń 
Zenobiusz, II-V-ce mistrz Miśta Adam. 

Mistrzostwo gołębi młodych 7 z całości Mistrz Suchecki 
Piotr i Robert,  I-V-ce mistrz Miśta Adam, II-V-ce mistrz Turlej 
Michał. 

Mistrzostwo GMP 8/15 Mistrz Suchecki Piotr i Robert, I-V-
ce mistrz Miśta Adam, II-V-ce mistrz Turlej Michał.

Po wielu emocjonujących 
rozgrywkach wyniki przed-
stawiały się następująco:

seniorzy
I - Karol Skorupa  
PSP Zawiercie
II - Sławomir Żak 
OSP Ryczów
III - Patryk Małek
OSP Ogrodzieniec
IV - Edward Grzebieluch 
 OSP Giebło
kobiety
I - Katarzyna Jędruszek 
OSP Gulzów

II - Joanna Chudek 
OSP Kiełkowice
III - Ewa Jurczak
OSP Kiełkowice
juniorzy
I - Michał Jędruszek 
OSP Gulzów
II - Nikodem Latacz
OSP Gulzów
III - Bartłomiej Bilnik 
OSP Mokrus

Wyróżnieni zostali naj-
młodszy Nikodem Latacz i 
najstarszy Edward Grzebie-
luch uczestnicy turnieju. 

Szczególne podzięko-
wania zostały skierowane 
do druha Edwarda Grze-
bielucha, który od wielu lat 
uczestniczy w turnieju oraz 
reprezentuje gminę w kon-
kurencjach powiatowych i 
wspiera organizację wszel-
kich wydarzeń strażackich.

Podziękowania skiero-
wane zostały również do 
druhów i druhen, którzy po-
magali w organizacji szóstej 
edycji turnieju: Iwona Rajca, 
Grzegorz Żak, Jan Chudek, 
Andrzej Żak, Kazimiera Żak, 
Krzysztof Błoch i Henryk 
Karcz.

Gratulacje dla zwycięz-
ców oraz wszystkich uczest-
ników turnieju!

druhna Iwona
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Joanna Piwowarczyk

Joanna Piwowarczyk

Marcin Lipka

Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem 
Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty 
i szkolnictwa wyższego. Święto to upamiętnia powstanie 
Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym 
ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta 
została powołana z inicjatywy króla  Stanisława Augusta 
Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego 
z dnia 14 października 1773 roku. Dla upamiętnienia tej 
daty 14 października każdego roku obchodzony jest 
Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Pasowania na uczniów

W szkołach naszej gminy z tej okazji odbyły się 
uroczyste spotkania z udziałem pracowników oświaty, 
uczniów oraz przedstawicieli władz samorządowych. Były 
występy artystyczne oraz gratulacje i podziękowania. 
Obecna na uroczystościach Burmistrz Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec Anna Pilarczyk-Sprycha 

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Ogrodzieńcu

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w 
Ryczowie

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w 
Gieble

złożyła nauczycielom i pracownikom oświaty 
podziękowania za ich trud włożony w edukację i 
wychowanie dzieci oraz za zaangażowanie na rzecz 
lokalnej społeczności. 

Inauguracja 
Programu 
Powszechnej 
Dwujęzyczności

 
Ciekawość, wyobraźnia, kreatywność i zespołowość, oraz rozwój pasji 

i zainteresowań wśród dzieci i młodzieży naszych szkół podstawowych to 
główny cel jaki przyświeca realizowanym warsztatom z robotyki.

Dzieci podczas warsztatów pracują w grupach pod nadzorem 
prowadzącego. W trakcie zajęć uczestnicy konstruują roboty oraz 
programują je za pomocą tabletów. W czasie kursu wykorzystywany 
jest profesjonalny sprzęt komputerowy, materiały dydaktyczne oraz 
kompletne zestawy do budowy robotów LEGO® dostosowanych do 
wieku dzieci, wyposażonych w sterownik, silnik, czujniki ruchu, koloru oraz 
żyroskop.

 
Projekt Robokreatywni - warsztaty kreatywności dla dzieci i młodzieży 

jest dofinansowany z programu “Decydujesz, pomagamy”

W przedszkolu w Ogrodzieńcu odbyła się uroczysta inauguracja 
Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci”, do 
którego przystąpiły przedszkola z Ogrodzieńca, Ryczowa oraz Giebła. 
W uroczystości 28 października, wzięli udział przedstawiciele władz 
Gminy Ogrodzieniec na czele z Panią Burmistrz Anną Pilarczyk- Sprychą, 
dyrektorzy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu, Szkoły 
Podstawowej w Gieble oraz Szkoły Podstawowej w Ryczowie.

Prowadzący zajęcia przybliżyli ideę programu, która ma na celu 
wprowadzanie dziecka w świat języka angielskiego równolegle do języka 
polskiego tak, aby angielski nigdy nie stał się dla niego językiem obcym. 
Po przeprowadzonej prezentacji Pani Burmistrz na ręce wychowawczyń 
oraz dyrektorów szkół przekazała podręczniki, które będą pomocne 
dzieciom przy utrwalaniu poznanego języka.

Na zakończenie uroczystości przedszkolaki z grup „Słoneczka” oraz 
„Biedronki” zaprezentowały teatrzyk w języku angielskim pt. „Hello 
England!”, który był nagrodzony gromkimi brawami.

Martyna Duda

Robokreatywni
Początek roku szkolnego to czas uroczystości związanych z pasowaniem na ucznia. W październiku w dwóch 

szkołach naszej gminy odbyły się ślubowania pierwszoklasistów - dniu 15 października w Szkole Podstawowej 
w Gieble, w dniu 25 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu. W dwóch pozostałych 
szkołach, czyli w Szkole Podstawowej w Ryczowie i Szkole Podstawowej w Podzamczu ślubowania odbyły się w 
dniu uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego, czyli 1 września.

Konstruują, programują i świetnie się bawią
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Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
Anna Pilarczyk-Sprycha

zaprasza na

NOWEGO ROKU
WSPÓLNE POWITANIE

Skwer przy
Placu Wolności
w Ogrodzieńcu

31 grudnia 2019
1 stycznia 2020

SZLAGIERY, PRZEBOJE, HITY - 
KAROL HADRYCH
KONCERT ZESPOŁU 
ŻYCZENIA NOWOROCZNE
 TEATR TANECZNY OGNIA –
POKAZ “ŚWIATŁO I OGIEŃ”
ZAKOŃCZENIE IMPREZY 
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ORGANIZATORZY Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Ogrodzieńcu 

Urząd Miasta i Gminy
Ogrodzieniec

TRANSMISJA

Bożonarodzeniowe drzewka rozbłysły 
w całej gminie. Sukcesem zakończyła się 
tegoroczna akcja ,,Ubierzmy wspólnie 
choinkę”, zainicjowana przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec Annę 
Pilarczyk–Sprychę rok temu. Inicjatywa 
objęła wszystkie sołectwa gminy tj. Giebło, 
Giebło Kolonia, Fugasówka, Markowizna,

Kiełkowice, Gulzów, Mokrus, Ryczów, 
Ryczów Kolonia, Żelazko, Śrubarnia, 
Podzamcze, a także samo Miasto 
Ogrodzieniec- Plac Piłsudskiego, Bloki, 
Cementownia, Józefów. Mieszkańcy 
przygotowywali własnoręcznie ozdoby - 
bombki, gwiazdy, łańcuchy, a następnie 
razem z Panią Burmistrz ubierali świąteczne 
drzewka. Każdemu spotkaniu towarzyszyły 
życzenia i łamanie się opłatkiem przy 
dźwiękach kolęd oraz gorący posiłek, który 
przygotowała Gmina dla uczestników. 
Inicjatywa była świetną okazją, by w ten 
przedświąteczny zabiegany czas znaleźć 
chwilę dla siebie i innych - poczuć magię 
zbliżających się świąt.

Ogrodzieniec Żelazko

Śrubarnia

Józefów

Ryczów

Podzamcze

Giebło Kolonia

Cementownia

Ogrodzieniec Bloki

Markowizna

Ryczów Kolonia

Mokrus

Gulzów

Giebło

Fugasówka

Kiełkowice

J. Piwowarczyk, I. Rajca


