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Natura, Żywioł, Forma pod takim tytułem odbył się w dniu 3 lutego br. wernisaż prac pla-
stycznych Anny Kuśpiel. Wydarzenie miało miejsce w Hotelu Poziom 511 w Podzamczu. 
Na wystawie, która trwała do początku marca można było podziwiać grafiki inspirowane 
życiem codziennym. 
Wystawa jest prezentacją grafik oraz instalacji, nawiązujących do balansu między tradycją 
a nowoczesnością, naturą a dziełem człowieka – tak o wystawie wypowiadali się  odwie-
dzający ją goście.
Prezentuję prace, do których inspiracją była np. sucha trawa na granicy swojej trwałości, 
codzienny popiół czy surowe drewno. W zwykłych rzeczach czasem dostrzegam inną 
wartość poza tą użytkową czy naturalną i potencjał do opowiedzenia nowej historii – mówi 
Anna Kuśpiel, autorka grafik.

Więcej o artystce i jej twórczości na str. 8

Natura Żywioł Forma
wernisaż grafiki

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu

ZAMEK Sp. z o.o.
zapraszają na 

IV JARMARK WIELKANOCNY
25 MARCA 2018r. (Niedziela Palmowa)

10.00 – 16.00 Plac Piłsudskiego w Ogrodzieńcu

W programie: stoiska handlowe z rękodziełem artystycz-
nym, ozdobami wielkanocnymi, upominkami, biżuterią, gó-
ralskimi specjałami, ciastami i wielkanocnymi wypiekami, 
miodami od miejscowych pszczelarzy. Ponadto: degustacje 

wielkanocnych specjałów, występy artystyczne.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
DO RADY MIEJSKIEJ

 W OGRODZIEŃCU
Okręg Nr 5

18 MARCA 2018 
Lokal Wyborczy

Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Kościuszki 67

Szczegóły na str. 2 i BIP UMiG Ogrodzieneic

marzec 2018

Dzień Kobiet

marzec 2018

10
Dzień Mężczyzn

Drogie Panie 
Drodzy Panowie
Wzajemnej wyrozumiałości, 
cierpliwości,
wytrwałości, pogody ducha, 
a przy tym miłości  
i nadziei, nadziei, nadziei...

Do tych życzeń 
dokładamy duuuużo zdrowia!

Redakcja 
Gazety Ogrodzienieckiej
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Na sesji Rady Miejskiej w Ogro-
dzieńcu w dniu 16 stycznia 
2018 roku wpłynęły następują-
ce interpelacje i zapytania rad-
nych:

W sprawie harmonogramu odbio-
ru odpadów komunalnych – od-
nośnie popiołu, który ostatni raz 
odbierany jest w dniu 9 kwietnia 
a następny odbiór 20 lipca. Gdzie 
są nasze służby, aby kontrolo-
wały układanie harmonogramu? 
Przecież w miesiącu kwietniu jest 
jeszcze sezon grzewczy, a w maju 
też często zdarza się, że ludzie 
ogrzewają domy. 

W sprawie montażu dodatko-
wych lamp ulicznych na ul. Czę-

stochowskiej (Zakościele) Giebło. 
Montaż lamp jest konieczny, gdyż 
ulica jest nie oświetlona. Ulica słu-
ży wielu mieszkańcom jako doj-
ście do centrum miejscowości.

Mieszkańcy Ryczowa proszą:
Zakręt z ulicy Basztowej w kierun-
ku Złożeńca jest bardzo niebez-
pieczny. Po robotach kablowych 
zostały betonowe słupy, czy moż-
na je wykorzystać do oświetlenia 
tego  miejsca i czy istnieje również 
możliwość zamontowania lustra 
drogowego na skrzyżowaniu ulic 
Basztowa w kierunku Złożeńca. 
Jest to miejsce niebezpieczne.

Na jakim etapie jest opracowy-
wane studium, kiedy może być 
uchwalone?
Co z programem rozwoju turysty-
ki w Gminie?
Mieszkańcy i turyści proszą o słup 
i lampę oświetleniową na ul. Bo-

nerów na zakręcie i wjeździe do 
Poziom 511.

Odpowiedzi Burmistrza:
Przy opracowaniu regulaminu od-
bioru odpadów komunalnych jako 
priorytet przyjęliśmy wybór ta-
kiego rozwiązania, który pozwoli 
zachować jak najniższą opłatę ze 
strony mieszkańców. Udało się to 
i opłata w dalszym ciągu w naszej 
gminie wynosi 8 zł/osoby. Było 
to możliwe, bo wprowadziliśmy 
segregację popiołu, który jest 
cięższy od typowych odpadów 
komunalnych. Dzięki temu opłata 
za składowanie odpadów zmie-
szanych (bez popiołu ) jest niższa 
a popiół może być inaczej za-
gospodarowany.  Częstotliwość 
odbioru popiołu ustalona jest w 
Regulaminie utrzymania czysto-
ści i porządku w gminie przyjętym 
uchwałą Rady Miejskiej. Zgodnie 
z nim jest on odbierany z budyn-

ków jednorodzinnych 1 raz w 
miesiącu w okresie od listopada 
do kwietnia oraz 1 raz na trzy 
miesiące w okresie od maja do 
października. Z budynków wielo-
lokalowych odpowiednio – 1 raz 
w tygodniu w okresie od września 
do kwietnia i 1 raz w miesiącu 
w okresie od maja do sierpnia. 
Zmiana częstotliwości  wywozu  
jest możliwa przez Radę Miejską 
poprzez zmianę uchwały a może 
ona obowiązywać dopiero po no-
wym przetargu od listopada br.  
Świadomie zdecydowaliśmy się 
na taki harmonogram odbioru, 
gdyż gwarantował on zachowa-
nie niskiej opłaty dla mieszkań-
ców. Zwiększenie częstotliwości 
lub zmiana zaproponowanego 
harmonogramu może spowo-
dować wzrost ceny.  Popiół, jeśli 
powstanie na nieruchomości w 
maju i miesiącach następnych 
należy gromadzić w pojemniku 

lub w workach a zostanie odebra-
ny zgodnie z harmonogramem w 
lipcu.

Sprawy oświetleniowe w Gieble, 
Podzamczu, Ryczowie przekaże-
my do firmy Tauron. 

Projektanci, którzy opracowują 
dla gminy  Studium Uwarunko-
wań i Kierunków Zagospodaro-
wania Przestrzennego są w koń-
cowej fazie nanoszenia uwag i w 
najbliższym czasie dokumentacja 
zostanie przekazana do Urzędu 
Marszałkowskiego do uzgodnie-
nia. Jeżeli otrzymamy zaakcepto-
waną wersję, to możemy przygo-
tować projekt uchwały na sesję w 
marcu br.

W najbliższym czasie przygoto-
wane zostaną propozycje do pro-
gramu turystyki w gminie.

RADNI
pytają

INFORMACJA O WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO W GMINACH NIEBĘDĄCYCH MIASTAMI  

NA PRAWACH POWIATU
Wybory uzupełniające do rady gminy zostaną przeprowadzone  

w dniu  18.03.2018r. 
w godzinach od 7.00 do 21. 00.

W wyborach do Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu głosować można tylko na jednego                                                        
kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się 
w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca 
głosuje. Postawienie znaku x” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż 
jednego kandydata lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce albo postawienie 
w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak „x” powoduje nie-
ważność głosu.

Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym. Jedynie 
wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar 
głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie 
gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia  26 
– 02 -2018r.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy po-
siadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełno-
mocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany 
do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia  09 – 03 – 2018r.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgła-
szać do Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec tel. 32 6709700

Kalendarz wyborczy do wyborów uzupełniających 
do Rady Miejskiej 

w Ogrodzieńcu w okręgu wyborczym nr 5
Termin wykonania czynności wyborczej   Treść czynności

 do 09.03.2918r.    - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa   
      do głosowania,
16.03.2018r.o godz.24.00  - zakończenie kampanii wyborczej,
17.03.2018r.    - przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji    
      Wyborczej Nr 2 w Ogrodzieńcu spisu wyborców,
18.03.2018r.w godz.7.00- 21.00 - głosowanie

*Zgodnie z art. 9 §2 i § 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej  
w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierw-
szego dnia roboczego po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są 
wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

Wybory uzupełniające 
w okręgu Nr 5 w Ogrodzieńcu

Okręg wyborczy Nr 5 obejmuje ulice: 
Centuria,
1 Maja, 

Słowackiego 16-62 i od 15-43. 

Głosowanie odbędzie się w dniu 18.03.2018 r. 
w godz. 7.00-21.00
 Lokal wyborczy:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu
ul. Kościuszki 67
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Aby ich wspomnienie było 
ostrzeżeniem i wołaniem 
o pokój w  świecie – tymi 
słowami uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Ryczowie 
rozpoczęli uroczystą aka-
demię ku uczczeniu pa-
mięci poległych podczas 
pacyfikacji wsi Ryczów w 
czasie II wojny światowej. 
Występująca młodzież 
przypomniała historię tych 
tragicznych wydarzeń.
W mroźny poranek 21 
lutego 1944 roku karna 
ekspedycja żołnierzy hi-
tlerowskich otoczyła wieś 
Ryczów. Z domów zaczęli 
wypędzać mężczyzn, po-
zostawiając tylko kobiety 
i dzieci. Podczas selekcji 
Niemcy wybrali 40 młodych 
mężczyzn, wśród których 
było czterech siedemna-
stolatków i jeden szesna-
stolatek. Tak rozpoczęła 
się tragedia, od której mija 
74 lata. Potem zdarzenia 
potoczyły się bardzo szyb-
ko. Kiedy straż prowadziła 
mężczyzn pod skałę jeden 
z uwięzionych znający ję-
zyk niemiecki dał znać, że 
prowadzeni są na rozstrze-
lanie i wtedy większość  z 
nich rzuciła się do ucieczki. 
Niemcy otworzyli ogień z 
karabinów maszynowych – 
12 ludzi wówczas zginęło. 
Niemcy nie wydali pozwo-
lenia, aby pochować ich na 

cmentarzu parafialnym w 
Ogrodzieńcu. Pochowano 
ich na miejscu kaźni. Na 
skutek odniesionych ran 
trzech mężczyzn zmarło w 
więzieniu w Pilicy. Pozosta-
łych 17 więźniów trafiło do 
obozu koncentracyjnego w 
Płaszowie koło Krakowa.
Wspomnienia przeplatane 
były poezją i piosenkami z 
okresu wojennego i współ-
czesne, m.in. „Dziś do 
ciebie przyjść nie mogę”, 
„Rozkwitały pąki białych 
róż” i „Biały krzyż”, „Łatwo-
palni”.
Bo wolność to jest tyle ile 
nas poległo. I wolność to 
jest tyle ile nas zostało. 
Mimo, że upłynęło 74 lat nie 
możemy zapomnieć o po-
ległych i ofiarach tej zbrod-
ni. Jesteście przykładem 
miłości ojczyzny – niech 
przetrwa o was pamięć i 
nasze pamiętanie – mówili 
uczniowie.
Obecny na uroczystości 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Andrzej Mikulski podzię-
kował całej społeczności 
szkolnej – uczniom, na-
uczycielom i pracownikom 
za kultywowanie pamięci 
tych tragicznych wydarzeń 
oraz opiekę nad mogiłą, w 
której spoczywają polegli 
podczas pacyfikacji miesz-
kańcy. 
Uczestniczmy dzisiaj w 

smutnej uroczystości, gdyż 
wspominamy czasy, kiedy 
zginęli wasi bliscy i krew-
ni, a żałobą okryła się cała 
wieś. Niestety, nie ma dziś z 
nami pana Stefana Kajdana 
– ocalałego w pacyfikacji, 
który co roku przyjeżdżał i 
uczestniczył w uroczysto-
ściach upamiętniających 
tamte wydarzenia. Widzia-
łem się z panem Stefanem 
kilka tygodni temu i prosił, 
aby was pozdrowić. Nie 
może dziś być z nami, ale 
cieszy się, że zorganizowa-
liście tę uroczystość – tym 
słowami zwrócił się do mło-
dzieży i ich opiekunów Bur-
mistrz.
W drugiej części uroczysto-
ści przedstawiciele samo-
rządu gminnego: Burmistrz 
Miasta i Gminy Andrzej 
Mikulski, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Zygmunt 
Podsiadło wraz z radny-
mi Wandą Bednarz i Be-
atą Jakacz oraz Jarosław 
Górecki, dyrektor szkoły 
i uczniowie udali się pod 
Pomnik-Mogiłę na Skale, 
gdzie złożyli kwiaty i zapalili 
znicze.
W tym dniu o godzinie 17 
w Kościele Parafialnym pw. 
Nawiedzenia NMP w Ry-
czowie odprawiona została 
msza św. w intencji ofiar 
pacyfikacji.

Joanna Piwowarczyk

Niech przetrwa o Was pamięć
74. Rocznica Pacyfikacji Wsi Ryczów

”Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla 
mieszkańców gminy Ogrodzieniec w wieku 65 lat i wię-
cej” to pierwszy taki dokument, który umożliwi bezpłatne 
szczepienia przyczyniające się do zmniejszenia zapadal-
ności na tę chorobę i infekcje grypopochodne w naszej 
gminie. Został opracowany w roku ubiegłym jako efekt 
przeprowadzonej diagnozy zagrożeń wśród pacjentów 
naszego SPZOZ-u. Program pozytywnie zaopiniował Wo-
jewoda Śląski oraz  Agencja Oceny Technologii Medycz-
nych i Taryfikacji w Warszawie, co pozwoliło wystąpić z 
wnioskiem do NFZ w Katowicach o dofinansowanie kosz-
tów szczepień już od 2018 roku. Program został przyję-
ty uchwałą przez Radę Miejską w Ogrodzieńcu na sesji 
20 lutego br., a w dniu następnym w siedzibie Śląskiego 
Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach 
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski 
podpisał umowę w tej sprawie. Program obowiązuje przez 
następnych pięć lat.
Program polityki zdrowotnej – w skrócie
(pełny tekst na  http://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/doku-
menty/uchwala_xlix_383_2018.pdf)
Główne cele: 
- zmniejszenie zapadalności na grypę i infekcje grypopo-

chodne wśród osób w wieku powyżej 65 lat;
- zmniejszenie liczby zgonów i hospitalizacji w wyniku gry-

py i jej powikłań w populacji docelowej;
- zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat zagrożeń dla 

zdrowia związanych z grypą 
- wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców w zakre-

sie potrzeby szczepień przeciw grypie;

Grupa objęta bezpłatnymi szczepieniami – osoby zameldo-
wane w Gminie Ogrodzieniec powyżej 65 roku życia. 
Miejsce realizacji – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Ogrodzieńcu 
Okres realizacji programu: 2018-2022
Finansowanie: bezpłatne dla mieszkańców objętych pro-
gramem 

Z uzasadnienia do Programu: 
1. Problem zdrowotny:
(…) Grypa to ostra choroba wywoływana przez wirusy. Za-
każenie grypą zazwyczaj przebiega stosunkowo łagodnie, 
natomiast u osób z grup podwyższonego ryzyka (obcią-
żeni chorobami przewlekłymi, małe dzieci, osoby starsze) 
może być przyczyną poważnych powikłań, a nawet zgo-
nów. (…) 
(…) Według danych Państwowego Zakładu Higieny w 
sezonie 2015/2016 odnotowano w Polsce ponad 4 mln 
zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, ponad 16 
tys. wymagało hospitalizacji a 140 osób zmarło. W stycz-
niu 2017 roku w Polsce na grypę i choroby grypopodobne 

zachorowało 884 540 osób, w tym 10,6% stanowiły osoby 
powyżej 65-go roku życia, z czego 8 223 przypadki odno-
towano w województwie śląskim (…)” 
2. Oczekiwane efekty:
Wg Światowej Organizacji Zdrowia: (…) wśród zdrowych 
dorosłych szczepienia mogą zapobiegać zachorowaniom 
w 70–90% przypadków, natomiast wśród starszych osób 
szczepienia zapobiegają poważnym zachorowaniom i po-
wikłaniom w ok. 60% przypadków, a zgonom – do 80%. 
(…).
3. Skuteczność: 
(…) Po szczepieniu przeciw grypie przeciwciała odpor-
nościowe wytwarzane są po tygodniu, osiągając maksy-
malne stężenie po 2 tygodniach i utrzymują się w stałym 
stężeniu przez około 24 tygodnie. Skuteczność szcze-
pionki przeciwko grypie oceniana jest na 70–90% i zależy 
od podobieństwa między wirusem krążącym w populacji 
a zawartym w szczepionce, stanu układu immunologicz-
nego pacjenta oraz wieku pacjenta (30–70%) u osób w 
podeszłym wieku (…). 
4. Terminy szczepień:  
(…) Szczepionka przeciwko grypie może być podawana 
przez cały sezon występowania grypy. Najlepiej jednak 
szczepić na początku sezonu epidemiologicznego, tj. w 
okresie od września do połowy listopada. W sytuacjach 
szczególnych podanie szczepionki w późniejszym okresie, 
nawet po stwierdzeniu zwiększenia częstości zachorowań 
na grypę w populacji, także jest zalecane (…)

Andrzej Mikulski – Burmistrz Miasta i Gminy 
Anna Jurczak  - Referat Spraw Społecznych i Promocji

Uwaga grypa!
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W zapustny wtorek- dokładnie o północy milkła muzyka i 
do sali, w której odbywała się zabawa, wnoszono szkielet 
śledzia  na patyku i garnek żuru, przypominając zebranym, 
że rozpoczął się chrześcijański okres pokuty.
Środa Popielcowa rozpoczyna najdłuższy, bo czterdzie-
stodniowy Wielki Post, którego uwieńczeniem są Święta 
Wielkanocne.
Myliłby się jednak ten, kto sądził, że to czas wielkiego 
smutku i ponurości.
W Popielec, czasem także w dni następne gospodynie i 
gospodarze spotykali się w karczmie, gdzie żartowano a 
nawet tańczono rytmicznie podskakiwano, co miało za-
pewnić obfitość zbiorów. Ruch był przejawem życia. Pod-
czas tych spotkań obowiązywał podział płci: mężczyźni 
prosili o urodzaj „swoich” upraw- owsa, pszenicy, żyta, a 
kobiety” swoich”.
Na len , na konopie, żeby się rodziły,
Żeby nasze dzieci i my nago nie chodziły.
Przepijano do siebie, choć już tylko przy śledziu, kwaśnej 
kapuście, pierogach i plackach kartoflanych. Popiołu po-
wstałego ze spalania palm wielkanocnych z poprzedniego 
roku używano zarówno w liturgii kościelnej, jak i w popiel-
cowych obyczajach i zabawach. Środa popielcowa była 
dniem ośmieszających i „brudzących” żartów.
Młodzi chłopcy rzucali garnkiem z popiołem przed upa-
trzoną ofiarą albo za nią.
Na głodnego i spragnionego gościa wchodzącego do 
karczmy spadał popiół z sita umieszczonego nad wej-
ściem.
Inną zabawą były ”popielcowe klocki”, czyli zawieszanie 
na ubraniu kurzych łapek, skorup jaj, szkieletów śledzi, in-
dyczych szyjek, gałganków. Groziło to tym dziewczętom, 
które w zapusty wyszły za mąż. W miastach do ubrań ko-
biet przyczepiano małe, drewniane klocki lub figurki.
Kulminacją zwyczajów popielcowych bo staranne szoro-
wanie garnków popiołem. W widocznym miejscu wieszano 
na sznurku śledzia, a po wsi obnoszono uroczyście gar z 
żurem (barszczem kwaszonym na chlebie lub owsie), który 
na czas postu stawał się daniem głównym.
Ceremonia posypywania głów popiołem do liturgii kościel-
nej została wprowadzona około VI wieku i ma przypominać 
wiernym, że kiedyś w proch się obrócą. Okres Wielkiego 
Postu zbiegał się z przednówkiem, kiedy to coraz mniej 
zasobów było w stodołach i piwnicach.
Ludność chłopska pościła surowo, nieraz bez tłuszczu 
przez cały dzień, z wydzielaniem porcji dla członków rodzi-
ny, co wynikało z niedostatku pożywienia na przednówku.
Natomiast w kuchniach dworskich nie ograniczano ilości 
spożywanego jedzenia, a tylko mięso i masło zastępowa-
no innymi produktami. Specjalnie na ten czas gromadzono 
zapasy ryb- śledzie w beczkach, ryby wędzone, konserwy 
rybne, zwłaszcza sardynki i szproty w oliwie.
Maria Czapska wspominała obiady wielkopostne w Przyłu-

Wielki Post

kach, ojciec bowiem przywoził z Mińska na ten dzień różne 
smakołyki, jak sardynki, sigi wędzone, tuńczyk z puszki, a 
do tego kompoty i ciasta z makaronem wszystko „suche” 
(czyli bez tłuszczu).
U Czapskich nie jedzono mięsa w środy i piątki, a w wielu 
innych dworach także w soboty. W Wielki Piątek obowią-
zywał „suchy post”, a nawet zupełne powstrzymywanie 
się od jedzenia i ulubionych przyjemności. Wielkopiątkowe 
menu składało się najczęściej z żuru z kartoflami, śledzi, 
kartofli pieczonych w mundurkach, pszennych placków, 
dzieciom dawano kakao na wodzie i suche bułki na śnia-
danie.
Czas  Wielkiego Postu wypełniały również duchowe przy-
gotowania do świąt wielkanocnych. To był czas modlitw, 
uczestnictwa w nabożeństwach i rekolekcjach, spowiedzi 
i pokuty. Kiedy mijała połowa Wielkiego Postu, zabierano 
się za porządki. Zarówno w wiejskich chatach, jak i we 
dworach i domach mieszczańskich. Na przyjęcie wiosny 
zdejmowano podwójne okna zimowe i wynoszono je na 
strych.
Każdego roku na wiosnę powinnaś bielić kazać ściany i 
sufit w kuchni. Czystość i porządek ci to nakazuje”- radziła 
paniom domu Karolina Nakwaska w swoim dziele „Dwór 
wiejski, dzieło poświęcone gospodyniom polskim przydat-
ne i osobom w mieście mieszkającym”.
Do malowania drzwi, okiennic, ławek stosowano pokost, 
„który ślicznie świecący daje polor każdej rzeczy, a bar-
dzo mało kosztuje”. Przygotowywano go z oleju lnianego, 
żółtego wosku i bieli ołowiowej gotowanych z dodatkiem 
odpowiedniego barwnika i używano na gorąco. Pamiętać 
należy też o przygotowaniach świątecznych frykasów po-
czynając od mięsiwa, a kończąc na ciastach i babach.
Jakie trudne musiały być dla wyposzczonych te chwile kie-
dy po świniobiciu dochodziły do nich zapachy z kuchni , 
gdzie przyrządzano kiełbasy, kaszanki, salcesony, a potem 
już w Wielkim Tygodniu zapach wędzonki dobiegający z 
wędzarni, gdzie wędzono szynki, boczki i kiełbasy. 
Ja jeszcze pamiętam prowizoryczne wędzarnie, zrobione z 
metalowej beczki nakryte mokrą płachtą z worka jutowe-
go i ten zapach unoszący się z wielu podwórek w okresie 
przedświątecznym.
Wtedy naprawdę można było powiedzieć, że czuło się zbli-
żające święta, bo odbierało się to wszystkimi zmysłami.
Dzisiejszą gawędę ilustruję kilkoma pocztówkami z lat 30. 

Nie są to typowe świąteczne obrazki, ale scenki z wiejskie-
go życia, pełne koloru i wiosennej radości.
A na koniec kilka przykładów potraw na stosowne dni po-
stu:
- zupa rybna z kluskami, pierożki leniwe, kompot
- zupa szczawiowa, szczupak w jarzynach, budyń z so-
kiem
- zupa grzybowa, jaja sadzone z kartoflami, galaretka
- żurek z kartoflami, gołąbki z ryżu, szarlotka cytrynowa z 
sokiem
Panie domu umiały tak skomponować obiad, że mimo iż 
postny, był smaczny i wykwintny.
A my...no cóż, pewnie jakąś rybę i surówkę, a na deser ka-
wałek gotowego ciasta albo gotowy deser. Ot, znak czasu.

Pozdrawiam serdecznie
Maria- Lipka Stępniewska

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu ma do zaoferowania swoim czytel-
nikom niniejsze propozycje książkowe. 

Pierwsza z nich to „Na oceanie nie ma ciszy. Biografia Aleksandra Doby, który 
przepłynął kajakiem Atlantyk” autorstwa Dominika Szczepańskiego.  Książka opo-
wiada historię emerytowanego inżyniera mechanika, który po sześćdziesiątce dwukrotnie 
przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki walcząc z przeciwnymi wiatrami i awariami. Alek-
sander Doba został Podróżnikiem Roku 2015.
Następną propozycją jest powieść „Ślepy trop”, której autorem jest Jorn Lier Horst. 
Książka jest kolejną częścią serii o Williamie Wistingu. Opowiada historię samotnej matki 
wychowującej małą córeczkę. Po przeprowadzce do nowego domu, odziedziczonego po 
dziadku, Sofie zatrudnia firmę sprzątającą w celu usunięcia wszystkich pamiątek. Pozo-
staje jedynie przytwierdzony do podłogi sejf. Jego zawartość okazuje się zaskoczeniem 
nie tylko dla właścicieli, ale także policjantów. Ponownie zostaje otwarta dotąd niewyja-
śniona sprawa. 
„Czy wojna jest dla dziewczyn?” Pawła Beręsewicza to pozycja przeznaczona dla 
młodszych czytelników. Książka opowiada historię Eli, która żyła w czasach II wojny świa-
towej. Tatę bohaterki wezwały ważne sprawy, mama-lekarka ma wiele pracy. Dziewczyn-
ka uczy się radzić sobie i uważać na wypowiadane słowa. 
Serdecznie zapraszamy do biblioteki.

BIBLIOTEKA POLECA
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Oto sala – w balonowych girlandach muszla koncertowa.
Przejęci muzycy instrumenty stroją: głośne trąbki, bijące
werble, głębokie basy, delikatne flety, finezyjne klarnety,
zmienne rytmy dźwięków waltornii, saksofonów, puzonów
wyjawiają głosów muzyczne sekrety falowaniem powietrza .
Wszedł maestro, wstali, oklasków rozległy się brzmienia, 
a on ręce w górę wzniósł  w muzyce zanurzony cały,
przypływy strumieni marszowej pieśni rozkłada na głosy.
Zagrali. Grają. Ale jak grają – młodość, wirtuozeria, klasa.
W podwojonej barwie dźwięków tonów świateł całe gamy,
z niezwykłym urokiem mażoretkowe stroje cekinami błyski 
sypią, w tanecznych układach wirują gibkie, błyskotliwe 
piruety, migotliwe w ruchu gwiazdy jawnym zachwytem 
publikę kołyszą. Batony śmigłym lotem przelatują nad  
połyskującymi furażerkami, gerberami, kwietnymi bukietami, 
zręcznie chwycone ręką wzlatują w jasną świetlistość 
świateł. Fantazja, oczarowanie, szyk, zapał, wzruszenie
w wirze radości lśni lazurem w srebrze i złocie, a w środku
na piramidzie wzniesionych ramion mażoretka uśmiechem 
urzeka, jak jej niebywały w plastyce szpagat wdziękiem,
nagrodzony przyjemnym odgłosem klaszczących dłoni.

W ich rytmie muzyka tony zmienia, płynne brzmienia
łagodnie pulsującą falą płyną i już bezszelestnie suną 
przyjemnymi w lekkości ramion ruchami małe baletnice
jak młode łabędzie na lustrzaną falę jeziora po pierwszym
locie. Rozigrały się, zbiły w koło, harmonijnymi ruchami
figur się bawią, połyskującą gipiurową strosząc biel
puchowych piórek, a gdy pochylą  główki w głębokim skłonie,
bieleją jak kłębuszki mgiełek na przejrzystym nieboskłonie.
Zauroczeni widzowie przyjmują je najprościej – gorącymi 
brawami. Ich dźwięk orkiestra z młodą siłą natęża, biegną 
rytmem karnawałowym rozkołysane akordy Marsza Radeckiego, 
galopującym nastrojowym traktem, migocą mażoretek
taneczne skoki, obroty, lecą w publiczność dźwięki harmonią 
strojne na tony wzniosłe, wytworne z nutą natężoną barwnie
i z lubością karmią rozedrgane powietrze – jeszcze, jeszcze 
nim maestro dopełni ruchem taneczno-marszowe dzieło. 
Gloria, oklaski, bisy, brawa, wiwaty, Gloria
Gloria in excelsis Deo 
nowym dniom, naszym snom, marzeniom naszym.

    Alicja Kmita-Żak

V Koncert Noworoczny – impresja

LUTY 2018

INFORMACJA
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi wy-
różnienie dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym 
związku małżeńskim (art. 19 Ustawy z dnia 16 października 
1992 r. o orderach i odznaczeniach, [Dz.U. Nr 90, poz. 450 z 
późn. zm.]). Medal przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej na wniosek Wojewody za pośrednictwem Burmistrza. 
Inicjatywa wszczęcia procedury nadania Medalu należy do 
małżonków, obchodzących jubileusz. W 2018 roku chcieliby-
śmy sporządzić wnioski i przesłać  je do Wojewody najpóźniej 
w maju, zatem uprzejmie prosimy o zgłaszanie się par mał-
żeńskich, które zawarły małżeństwo w roku 1968 lub wcze-
śniej do Urzędu Stanu Cywilnego w Ogrodzieńcu  (pok.23, 
tel. 326709718) z dowodami osobistymi  w terminie do 20 
kwietnia 2018r.
Czas oczekiwania na przyznanie medalu przez Prezydenta 
RP (od momentu przesłania wniosków do Wojewody)  wyno-
si ok. 4-5 miesięcy. 
Pary małżeńskie świętujące 60-tą rocznicę pożycia małżeń-
skiego, prosimy o zgłoszenie chęci uczestniczenia w uroczy-
stości jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego w ter-
minie do 31 sierpnia 2018r.

Urząd Stanu Cywilnego w Ogrodzieńcu

W sobotni wieczór w ogrodzienieckim Domu Kultury  odbył się 
koncert Kaśki Sochackiej– artystki znanej z telewizyjnych progra-
mów m.in.„Mam talent” oraz „Must Be The Music”. Pani Kasia pi-
sze teksty i komponuje. Muzyka jaką tworzy to alternatywny pop. 
Promowany w telewizyjnych i radiowych stacjach singiel pt.”Trochę 
tu pusto” został uznany przez MUZO FM za jedną z najlepszych 
piosenek minionego roku.   Podczas godzinnego występu artystka 
zaprezentowała przede wszystkim własny repertuar. Publiczność 
usłyszała m.in. „Zachody”, „Mróz”, „Lubię Cię”, „Ikar”, „Trochę tu pu-
sto”. Artystce akompaniował na gitarze Arkadiusz Żurecki. Świetnie 
wykonane utwory oraz ciepłe słowa skierowane do widzów wprawiły 
wszystkich w wyśmienity nastrój, a każdy utwór kwitowany był grom-
kimi brawami. Na zakończenie występu oczywiście nie obyło się bez 
bisów. 
Po koncercie poprosiliśmy Kasię Sochacką o kilka słów o sobie i nad 
czym obecnie pracuje. 

Czym dla pani jest muzyka? 
Mówi sie, ze życie bez pasji to życie bez sensu. Powiedzmy więc, że mu-
zyka pomaga mi zdefiniować i odczuwać sens. Jest taką moją własną 
terapią, remedium na towarzyszące czasem chwile słabości. Bez muzyki 
nie do końca wiem kim jestem. Skończyłam ekonomię oraz studia pody-
plomowe z psychologii. Miałam taki moment, że podejmowałam różne 
prace, szukałam alternatywy do muzyki. Nie miało to jednak większe- 
go sensu. W przerwach  w pracy często pisałam wiersze i piosenki, nie 
mogłam doczekać sie aż nadejdzie dana godzina i opuszczę mury, które 
z każdym dniem stawały się coraz bardziej ciasne. Dopiero powrót do domu, szybkie odpalenie 
muzyki albo złapanie jakiegoś instrumentu i chwila brzdąkania na nim dawały jakiś taki wewnętrz-
ny spokój, poczucie bezpieczeństwa.

Nad czym obecnie pani pracuje?
Intensywnie pracuję nad płytą razem z zespołem przy wsparciu wydawcy. 
Chciałabym wydać album jeszcze w tym roku. Materiał jest gotowy, trzeba 
go tylko doszlifować, nadać mu spójny kształt.

W Ogrodzieńcu jest pani po raz pierwszy?
Nie, ale rzeczywiście po raz pierwszy tu występuję. Pochodzę z pobliskich Pradeł, ale od ośmiu lat zwią-
zana jestem z Krakowem. Tam wyjechałam na studia i tam obecnie na stałe mieszkam.

W pani Kasi artystyczna dusza drzemie od dziecka. Od najmłodszych lat 
związana była z  Zespołem Pieśni i Tańca Ziemia Kroczycka, który 
prowadziła jej mama - Stanisława Sochacka. Teraz artystka kroczy własną drogą, pisze i komponuje, a w takie 
dni jak dziś bawi i wzrusza publiczność swym pięknym głosem i ciekawymi aranżacjami. Życzymy wielu sukce-
sów w świecie muzyki i radości. Do zobaczenia znowu w Ogrodzieńcu!

Dziękuję za rozmowę. Joanna Piwowarczyk

Remedium na słabości
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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

LUTY 2018

Nowo otwarty sklep
Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 63 (obok przystanku)

Świeże, polskie warzywa i owoce
Prosto od rolnika

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu 
oraz Prezes „ZAMEK” Sp. z o.o. 

zapraszają zainteresowanych wystawców, przedsiębiorców, twórców ludowych i rze-
mieślników do udziału w Jarmarku Wielkanocnym. Zachęcamy szczególnie przedsiębior-
ców, którzy oferują produkty spożywcze: tradycyjne wędliny, wypieki, warzywa, owoce, 
soki, miody, nalewki i browary rzemieślnicze oraz wiele innych produktów tradycyjnych, 
ekologicznych i regionalnych, a przede wszystkim smacznych i zdrowych. Do udziału 
w Jarmarku zapraszamy również wystawców prezentujących różnorodne rękodzieło i 
rzemiosło: palmy i inne ozdoby wielkanocne, stroiki, przedmioty dekoracyjne, zabawki 
ludowe, garncarstwo, ceramikę, malarstwo, rzeźbę, decuopage, wyplatanie ze słomy, wi-
kliniarstwo. Motywem przewodnim dzieł powinna być Wielkanoc, aby przedmioty mogły 
służyć jako dekoracja, upominki czy prezenty. 
Udział w Jarmarku jest BEZPŁATNY i jest niewątpliwie okazją do promocji swojej firmy i 
produktów. 
Na zgłoszenia czekamy do 16.03.2018r. (piątek) do godz. 15.00 kon-
takt: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu Plac Wolności 24,  
tel. 32 67 32 044. Osoby do kontaktu: Beata Stypa – Rus; Marta Bejgier.
Wystawców prosimy o zapoznanie się z regulaminem tegorocznego Jarmarku dostęp-
nym na stronie www.mgok.ogrodzieniec.pl w zakładce Działalność MGOK – Dokumenty 
do pobrania. 
Wypełniony Załącznik nr 1 do Regulaminu prosimy dostarczyć do biura osobiście bądź 
drogą elektroniczną na adres: kultura@ogrodzieniec.pl

W związku z likwidacją sklepu "na Alejkach"
 zapraszam do starej siedziby sklepu przy 

ul. Kościuszki 61

W ofercie bardzo duży wybór art. chemicznych, 
kosmetyków tanich polskich firm

Duży wybór rajstop – zwykłe, stretch, lycra
Skarpety 0-100 lat

Piżamy firmy Cornette
Bluzki wielu polskich producentów

Ewa Klucze dla maleńkich

Szanowni Mieszkańcy!

 18 marca (niedziela) odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej  
w Ogrodzieńcu. Przeprowadzenie wyborów jest konieczne ze względu na  
wygaśnięcie mandatu radnego Grzegorza Wałka. Wybory odbędą się wyłącz-
nie w okręgu wyborczym nr 5, na który składają się ulice: Centuria, 1 Maja,  
Słowackiego od nr 16 do 62 oraz od nr 15 do 43. Lokal wyborczy znajduje się 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ulicy Kościuszki 67 i będzie czynny od 
godziny 7.00 do 21.00. Aby oddać ważny głos należy postawić znak X w kratce 
przy nazwisku tylko jednego  kandydata.  

Lista nr 1
 
 

Lista nr 2
KWW PRZEDSIĘBIORCZY OGRODZIENIEC
 
               PILARCZYK-SPRYCHA Anna Jolanta

 
 
Lista nr 3
 
 

Mimo, że do końca kadencji samorządu pozostało niespełna 8 miesięcy,  
jestem pewna, że w tym czasie można  zrobić wiele dla naszego miasta i dla Was  
Szanowni Mieszkańcy. Zapewniam, że nie zmarnuję tego czasu. 

Bardzo proszę o Państwa głos.

Anna Pilarczyk-Sprycha
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WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA

W SPRZEDAŻY NA MIEJSCU 
PIASEK, GRYS, SZLAKA

ZAKŁAD GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ INFORMUJE: 

Zgłoszenia  awarii sieci wodociągowej  i 
kanalizacyjnej dla mieszkańców 

Gminy Ogrodzieniec przyjmowane
 są pod numerami telefonu:

poniedziałek - piątek 
do godziny 14:00 

tel. nr:  32 67-32-081
poniedziałek – piątek
po godzinie  14:00 

oraz w soboty, niedziele i święta 
tel. nr  516 - 047 - 017

Kasa ZGK czynna:
poniedziałek 8-16

środa 6-13
piątek 6-13

V Turniej Halowej Piłki Nożnej
Ochotniczych Straży Pożarnych

o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy  Ogrodzieniec

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Zaprasza na
V Turniej Halowej Piłki Nożnej

Ochotniczych Straży Pożarnych
o puchar

Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Rozgrywki odbędą się w dniu 3 marca 
2018 roku (sobota)

W hali sportowej przy Gimnazjum w 
Ogrodzieńcu

Start o godz.9.00
Zapraszamy do kibicowania!
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Zgodnie z zapowiedzią 
pokazujemy państwu naj-
wspanialszy okręt wojenny 
XVII wieku. Zwodowany w 
1637 roku nazwany przez 
wrogów „Zielonym” lub 
„Złotym Diabłem” Sovere-
ign of the Seas był jednym 
z największych okrętów 
swojej epoki. Cud ówcze-
snej techniki szkutniczej 
dysponował potężnym 
uzbrojeniem, a jego deko-
racje zasługiwały na miano 

prawdziwych dzieł sztuki. 
Był pierwszym na świecie 
statkiem wyposażonym w 
ponad sto dział, odlanych 
z brązu. Jako ciekawostkę 
powiem, że jego budowa 
kosztowała tak dużo, że 
angielski król Karol I Stu-
art nałożył na poddanych 
specjalny podatek. Wywo-
łało to spore wzburzenie i 
stało się jedną z przyczyn 
powstania przeciwko 
władcy, które doprowa-

dziły do jego egzekucji. 
Budowa pochłonęła rekor-
dową sumę, która wystar-
czyłaby na sfinansowanie 
aż 11 okrętów noszących 
po 40 dział. Żaglowiec 
miał imponujące rozmiary: 
długość 38 metrów, sze-
rokość 14 metrów i 1500 
ton wyporności. Na trzech 
pokładach rozmieszczono 
102 armaty. Figura galio-
nowa przedstawia kon-
ną postać anglosaskiego 

Z zamiłowania do modelarstwa 
część druga

króla Edgara Spokojne-
go, panującego w X wie-
ku: jakoby posługującego 
się tytułem „Rex Marium” 
(„Władcy Mórz”) .
 Koniec bogatej kariery 
okrętu był banalny i przy-
padkowy. 27 stycznia 
1697 roku prawie 60 lat 
po zwodowaniu Royal 
Sovereign stojący na ko-
twicy w Chathman spłonął 
w pożarze, który wywo-
łała najprawdopodobniej 
...przewrócona świeca. 
Sława przepięknego ża-
glowca przetrwała jednak 
do dzisiaj.
Model „Władcy Mórz” w 
skali 1:84 długość ponad 
110cm szerokość 40cm 
wysokość 90cm wyko-
nywałem przez okres od 
połowy 2013 roku do po-
łowy 2015 roku. Najwięk-
szą trudność sprawiło mi 
malowanie miniaturowych 
figurek ( ok 2 cm), ale tu 
przyszła mi z pomocą pani 
dr arch. Ingeborga Cygan-
kiewicz, której serdecznie 
dziękuję. To byłoby na dziś 
tyle, a w następnym spo-
tkaniu pokażemy flagowy 
okręt carskiej Rosji z XIX 
wieku ”Dwunastu Aposto-
łów”.

Władysław Gajda
fot. Joanna Piwowarczyk

W styczniowym wydaniu GO prezentowaliśmy model okrętu Victory, który wy-
konał pan Władysław Gajda. W tym wydaniu opowiemy o Sovereign of the Seas.

W dniu 3 lutego w Hotelu Po-
ziom 511 w Podzamczu odbył 
się wernisaż artystki pt. Natu-
ra Żywioł Forma. Na wysta-
wie, która trwała do początku 
marca można było podziwiać 
grafiki inspirowane życiem 
codziennym, krajobrazem za 
oknem, czy przedmiotami wo-
koło... 
GO: Aniu, mieszkasz w Pod-
zamczu, jesteś instruktorem 
plastyki w MGOK w Ogro-
dzieńcu, gdzie pracujesz z  
dziećmi i dorosłymi. Opowiedz 
nam coś o sobie i swojej pra-
cy.
Anna Kuśpiel: Mieszkanką 
Podzamcza jestem od nie-
dawna. Niespełna dwa lata 
temu przeprowadziłam się 
tu wraz z rodziną- mężem i 
córką. Jednak od dawna było 
to miejsce nam bliskie i czę-
sto odwiedzane. Obecnie na 
co dzień pracuję w MGOK w 
Ogrodzieńcu, gdzie prowa-
dzę Pracownię Artystyczną. 
Goszczę w niej na swoich za-
jęciach dzieci, młodzież oraz 

słuchaczy Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Ogrodzieńcu. 
Praca ta jest niezwykle przy-
jemna. Mogę w niej dzielić 
się swoimi umiejętnościami i 
doświadczeniem oraz widzieć 
jak owocuje to w twórczości 
innych. Od niedawna założy-
łam firmę o nazwie Ceramika 
Jura oraz punkt sprzedaży 
pod Zamkiem Ogrodzieniec, 
gdzie oferuję odwiedzającym 
turystom ceramiki inspirowa-
ne jurą wykonywane przeze 
mnie tu w Podzamczu. 
GO: Jak zaczęła się Twoja 
przygoda ze sztuką?
Anna Kuśpiel: Jak u każdego 
z nas aktywność plastyczna 
towarzyszyła mi od dziecka. 
Niestety większość dorastają-
cych dzieci ją porzuca. Ja jako 
młoda osoba postanowiłam ją 
zgłębiać, wybierając szkołę 
plastyczną już od pierwszej 
klasy gimnazjum – Ogólno-
kształcącą Szkołę Sztuk Pięk-
nych w Dąbrowie Górniczej, 
która miała 6-letni program 
nauczania aż do ukończe-

nia liceum. Ukończyłam ją ze 
specjalizacją z Grafiki Warsz-
tatowej. Następnie wybrałam 
Akademię Sztuk Pięknych w 
Krakowie a na niej Wydział 
Rzeźby. Warsztat rzeźbiarski 
trudno jest doskonalić na wła-
sną rękę. Obróbka niektórych 
materiałów wymaga specja-
listycznych narzędzi i ciężkiej 
pracy. Tam doceniłam rów-
nież wartości pedagogiczne 
i postanowiłam ukończyć też 
Studium Pedagogiczne na 
Wydziale Malarstwa. 
GO: Co Cię inspiruje?
Anna Kuśpiel: Może to za-
brzmi banalnie, ale do mojej 
pracy twórczej inspiruje mnie 
życie, codzienne troski i spo-
strzeżenia. Na wystawie Na-
tura Żywioł Forma prezentuję 
prace, do których inspiracją 
była np. sucha trawa na grani-
cy swojej trwałości, codzienny 
popiół czy surowe drewno. W 
zwykłych rzeczach czasem 
dostrzegam inną wartość 
poza tą użytkową czy natural-
ną i potencjał do opowiedze-

nia nowej historii. 
GO: Wystawa Natura Żywioł 
Forma, którą podziwiać moż-
na było w przestrzeni Hotelu 
Poziom 511 w Podzamczu 
budziła spore emocje zwie-
dzających. Mówili o nieba-
nalnych pomysłach autorki i 
wrażliwości. Co obecnie reali-
zujesz?
Anna Kuśpiel: Zapraszam 
już na kolejną moją wysta-
wę Przetrwalniki do Ośrodka 
Kultury w Brzeszczach, któ-
rej wernisaż odbędzie się 11 
kwietnia br. Będzie można na 
niej zobaczyć inne  moje pra-
ce niż prezentowane w hote-
lu oraz twórczość słuchaczy 
UTW, tworzących w Pracowni 
Artystycznej: Zofii Pawlik, Zyg-
munta Kupczyńskiego, Marka 
Trzepli. 
GO: Życzymy wielu sukcesów 
i czekamy na kolejną wystawę 
tym razem w Domu Kultury w 
Ogrodzieńcu.

Rozmawiała: 
Joanna Piwowarczyk

fot. M. Trzepla i G. Kuśpiel

Kilka pytań do ...
Anny Kuśpiel - absolwentki Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, Wydziału Rzeźba.
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Podziękowania
Z głębi serca dziękuje Panu Andrzejowi Mikulskiemu, Burmistrzowi Miasta i Gmi-
ny Ogrodzieniec oraz Pani Agnieszce Dzienniak,  Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Ogrodzieniec Sp. z o.o., za pomoc przy realizacji projektu windy plat-
formowej.
To Pani, Pani Agnieszko, zaoferowała swoje bezinteresowne wsparcie dla mojego nie-
pełnosprawnego dziecka- począwszy od pierwszego pisma, aż po sam odbiór ukoń-
czonej windy. Przebrnęła Pani przez zawiłą drogę dokumentacyjną, niejednokrotnie 
poświęcając swój prywatny czas, pomimo zmęczenia służąc radą i dobrym słowem. 
Niewielu jest takich ludzi.
Jestem ogromnie wdzięczna za Pani wysiłek włożony w pomoc mojej chorej córce. 
Bez Pani ta winda nie powstałaby.
     Iwona Matczuk, mama Nikoli

Na prośbę rodziców Gabrysi Szczepary pochodzącej 
z Gulzowa zamieszczamy poniższe informacje:

Zwracamy się z ogromną prośbą do Państwa o pomoc dla naszej córeczki Gabrysi cho-
rującej na Rdzeniowy Zanik Mięśni. Gabrysia ma  5 i pół roku i doczekała upragnionego 
leku, który przyjmuje w szpitalu w Belgii ponieważ w Polsce zabrakło dla niej miejsca . 
Niestety lek nie jest jeszcze refundowany a koszt podania jednego zastrzyku za granicą i 
pobyt w szpitalu to ok 6000 tys. zł, plus koszty transportu  z Polski do Belgii i z powrotem 
to w sumie ok. 10 tys zł.  Już niedługo w maju i we wrześniu kolejne zastrzyki w szpitalu 
w Belgii.  Lek naprawdę działa. Obecnie Gabrysia jest już po 4 zastrzykach w Belgii , jest 
zdecydowanie lepiej, jest silniejsza widać ogólna poprawę jej kondycji. Gabrysia nadra-
bia to co choroba jej zabrała.Poprawiły się zdecydowanie ruchy głową, znaczenie lepiej 
porusza rączkami, potrafi się sama podrapać po nosku czy ustach znacznie szybciej 
przekłada zabawki z rączki do rączki, szerzej otwiera usta i dalej wysuwa język, popra-
wiła się mowa, słowa, zdania i piosenki śpiewane przez Gabi są znacznie wyraźniejsze i 
zrozumiałe, dłużej trzyma nóżki w pozycji w zgięciu kolanowym, potrafi lepiej obracać się 
podczas ćwiczeń z boku na plecki i z powrotem, ogólnie można odczuć zwiększone na-
pięcie mięśniowe podczas ćwiczeń i zabawy, znacznie poprawiła się mimika twarzy, ruchy 
brwiami noskiem, robienie różnych min i grymasów, widać poprawę podczas zginania i 
prostowania nóg w pozycji leżącej ogólnie jest silniejsza. Potrafi już oddychać sama nawet 
30 minut po odłączeniu od respiratora. Codzienna rehabilitacja i terapia lekiem Spinraza 
daje ogromną szansę dla Gabrysi na spełnienie tego najważniejszego marzenia jakim jest 
ZDROWIE. Wierzymy, że się uda, że dzięki pomocy ludzi dobrego serca, którzy nie opusz-
czają nas i naszej córeczki od początku jej choroby wspólnie osiągniemy cel i spełnimy 
marzenie naszej Gabrysi jakim jest ZDROWIE. Bardzo prosimy Was Państwo o pomoc, 
już tyle razem przeżyliśmy i w końcu doczekaliśmy upragnionego leku, który naprawdę 
przynosi efekty. Wszystkim, którzy chcą przyłączyć  się do pomocy w zbieraniu środków 
pieniężnych na lek dla naszej córeczki Gabrysi, z góry jesteśmy bardzo wdzięczni i dzięku-
jemy w imieniu naszym i Gabrysi. Więcej na stronie córeczki www.facebook.com/gabriela.
szczepara.SMA
Jeżeli ktoś z Państwa chciałby pomóc dzielnej Gabrysi w walce z chorobą podczas tego-
rocznych rozliczeń z podatku z 1% będziemy bardzo wdzięczni 
Aby przekazać 1% podatku dla Gabrysi Szczepara należy:
W formularzu PIT wpisz numer: 
KRS 0000037904 
W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj: 
21781 Szczepara Gabriela 
Można również pomóc poprzez wpłaty na konto Fundacji w której Gabrysia posiada sub-
konto
Strona Fundacji Gabrysi Szczepara 
http://dzieciom.pl/podopieczni/21781
Wpłaty prosimy kierować na konto:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Alior Bank S.A.
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Tytułem:
21781 Szczepara Gabriela darowizna na pomoc i ochronę zdrowia 
Bardzo dziękujemy za ofiarowaną pomoc.

Rodzice Gabrysi Szczepary 

LUTY 2018

Często podczas zimnego okresu jesienno-zimowego społeczeństwo pali w swoich pie-
cach plastikowe butelki, folię, plastikowe opakowania po jogurtach, gumowe pozostało-
ści. Spalanie tych odpadów w piecach nie posiadających odpowiednich filtrów prowadzi 
do zanieczyszczenia powietrza, a w konsekwencji do uszczerbku na naszym zdrowiu.  
O tym wiedzą uczniowie klas gimnazjalnych oraz uczniowie klasy VII a w Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym w Ogrodzieńcu, którzy poprzez plakaty i hasła starali się przekonać do-
rosłych do ekologicznych zachowań. Hasła wymyślone przez młodzież to m.in. ,,Nie pal 
śmieci, nie truj dzieci”, ,,Środowisko ponad wszystko”, ,,To czym palisz ma znaczenie”, 
,,Nie puszczamy zdrowia z dymem”, ,,Smog nas truje, dlaczego nikt nie reaguje”, ,,Zadbaj 
o to czym oddychasz”.

W bieżącym okresie grzewczym częstym zjawiskiem, jak pewnie każdy z nas zauważył 
jest smog, czyli połączenie pary wodnej z dymem unoszącym się z kominów. Zanieczysz-
czenia te uniemożliwiają nam swobodne oddychanie i przyczyniają się do wielu chorób 
naszego organizmu.

Procesowi spalania śmieci towarzyszy emisja zanieczyszczeń do atmosfery w postaci 
dwutlenku siarki, tlenku węgla, tlenku azotu, amoniaku i pyłów. Wymienione gazy i pyły  
przyczyniają się między innymi do:

• chorób rakotwórczych,
• podrażnienia płuc lub ich uszkodzenia
• śmiertelnego zapalenia płuc,
• trudności w oddychaniu,
• astmy oskrzelowej
• obturacyjnej choroby płuc (POChP), która może spowodować że nie  

będziemy mogli oddychać bez pomocy respiratora
• chorób układu krążenia takich jak: miażdżyca, nadciśnienie tętnicze,  

zawał serca, udar mózgu.
Może przekonają Państwa fakty, a mianowicie każdego roku z powodu zanieczyszczo-
nego powietrza umiera w Polsce 45 tysięcy osób !!!
Zadajmy sobie pytanie przed wrzuceniem foliowego woreczka lub butelki plastikowej do 
pieca, czy tak naprawdę chcemy brać udział w zatruwaniu siebie i swoich bliskich !!!

      Iwona Jeziorko
      Ewelina Grimm

To czym palisz ma znaczenie
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FAJNE FERIE Z FUNDACJĄ 
„STARA SZKOŁA”
Fajne Ferie 2018 to program zajęć dla dzieci i młodzieży zrealizowany wspólnie przez 
Fundację „Stara Szkoła”, Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Ogrodzieńcu, Hotel i 
Restaurację „Pod Figurą” oraz Hotel „Poziom 511” w Podzamczu.
Cykl zajęć trwał całe ferie, które w tym roku dla naszego województwa trwały od końca 
stycznia do 10 lutego. W samych zajęciach uczestniczyło bardzo dużo dzieci z Naszej 
Gminy, głównie byli to mieszkańcy Podzamcza, Ogrodzieńca, Ryczowa, Giebła i Kieł-
kowic. Grupy liczyły od 15 do nawet 45 osób. Wszystkie zaplanowane zajęcia - były 
to: warsztaty kreatywne,  zajęcia plastyczne i warsztaty rękodzieła odbyły się zgodnie z 
harmonogramem. Dopisała frekwencja, dobre humory, wspaniała organizacja, przygoto-
wanie sal i nieoceniona pomoc rodziców.
W czasie ferii wykonywaliśmy m.in. eko-torby z płótna, biżuterię, sowy z drewna, kalenda-
rze na 2018 r., bukiety z bibułkowych kwiatków, akcesoria dla księżniczek, królów i ryce-
rzy, kolorowe serca i koniki. Było kolorowo, pomysłowo, karnawałowo i bardzo grupowo. 
I było fajnie, bo to były Fajne Ferie!
Wszystkim którzy zechcieli ze Starą Szkołą współpracować przy wspólnych feriach bar-
dzo dziękujemy. Wasza pomoc i wkład w zorganizowanie tych zajęć okazały się bardzo 
cenne. W zamian mogliśmy oglądać wiele radości, frajdę z tworzenia czegoś niebanal-
nego, super zabawę, nowe przyjaźnie i wyjątkową integrację. I poznawać nowe ciekawe 
miejsca, których charakter i funkcje na czas tych ferii troszeczkę się zmieniły.
Jeszcze raz dziękujemy współorganizatorom a także uczestnikom zajęć w świetlicy w 
Podzamczu, w Bibliotece w Ogrodzieńcu, Hotelu Poziom 511 i w Hotelu „Pod Figurą”.

Dorota Supkowska Fundacja „Stara Szkoła”

LUTY 2018

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC
Pan dr. inż. Andrzej MIKULSKI

Dotyczy : zmniejszenia populacji dzików w rejonie m. Ryczów.
Odpowiadając na pismo, informuję Pana Burmistrza  i radnych, że w celu zmniejszenia 
populacji dzików w dzierżawionym obwodzie,   koło łowieckie „Darz Bór” w Ogrodzień-
cu wykonało następujące przedsięwzięcia :
- na wniosek ministra rolnictwa przyspieszono wykonanie planu odstrzału  
  dzików  w sezonie łowieckim 2017/2018 o 5 miesięcy;
- wystąpiono do Nadleśnictwa Siewierz o zwiększenie planu odstrzału dzików    
  o 20 szt., który planuje się zrealizować do końca marca;
- wykonano dwa polowania zbiorowe z psami myśliwskimi w miesiącu grudniu
  i styczniu w rejonie Kolonii Ryczów, Ryczowa i Żelazka (które nie wykazały  
  nadmiernej ilości dzików w tych rejonach);
- zakupiono około 15 szt. pastuchów  w celu ochrony upraw rolnych i wydano
  je rolnikom, (koszt około 10 tys. zł);
- przy każdej szacowanej szkodzie w uprawach rolnych, rolnik jest
  informowany jak skutecznie odstraszać dziki;
- w obecnym sezonie 2017/2018 zwiększono ilość ambon myśliwskich o 6 szt.  
  w celu wykonywania skutecznego odstrzału dzików (koszt około 13 tys. zł);
- zwiększono ilość nęcisk zaporowych w lasach o 6 szt., celem zmniejszenia
  szkód w uprawach rolnych i ograniczenia bytowania dzików w pobliżu  
  terenów zabudowanych  ( koszt utrzymania nęcisk około 3 tys.).
Nadmieniam, że większy napływ dzików do dzierżawionego obwodu koła łowieckiego 
„Darz Bór” ma miejsce od strony m. Złożeniec i m. Pilicy. Dziki te mogą bytować w 
pobliżu zabudowań we wsiach Kolonia Ryczów od m. Pilica i wsi Ryczów od  m. Złoże-
niec i Pilica.
W rejonie tym polowania są bardzo utrudnione (wręcz niemożliwe) ze względu na   
część ludności (nieujawnionej grupy) negatywnie nastawionej do myśliwych.
Myśliwi w tym rejonie niechętnie (sporadycznie) wykonują polowanie mimo, że tereny te 
są atrakcyjne łowiecko. W rejonie tym systematycznie niszczone są urządzenia 
łowieckie (ambony) i zastawiane  pułapki na myśliwych, które mogą prowadzić 
do kalectwa, a nawet śmierci myśliwego.
Przykłady:
Ambona w Pileckich Dołach (główny kierunek przemieszczania się dzików od strony 
Pilicy) 3 -krotnie niszczona (obecnie leży zniszczona). Na drodze dojazdowej do ambony 
rozrzucane profesjonalnie wykonane kolce. 2 krotnie zniszczone koła w samochodzie 
terenowym myśliwego. Sprawa zgłoszona na policję – umorzona, sprawców brak. Stra-
ty myśliwego około 2 tys. zł, straty koła około 5 tys. zł.
Ambona w Pileckich Dołach postawiona w październiku 2017 r.  po drugiej stronie drogi 
– obecnie leży przewrócona. Strata 1tys. zł.
Ambona w rejonie „Burloch” – 1 raz podcięte nogi, 1 raz przewrócona (obecnie ambona 
zlikwidowana) – na drodze dojazdowej wykopany zamaskowany dół, uszkodzono za-
wieszenie w samochodzie terenowym, lekki uraz kręgosłupa myśliwego- sprawa zgło-
szona na policję – umorzona. Straty myśliwego około 500zł, straty koła około 3 tys. zł.
Ambona pod wysokim napięciem (m. Kolonia Ryczów) – 2 krotnie podcinane nogi, 1 
raz przewrócona (obecnie ambona zlikwidowana), na drodze dojazdowej do ambony 
rozrzucane profesjonalnie wykonane kolce, 2 krotnie zniszczone koła w samochodzie 
terenowym myśliwego, sprawa zgłoszona na policje – umorzona. Straty myśliwego 
około 900 zł, straty koła około 3,5 tys. zł.
Ambona na boisku m. Morusy (główny kierunek przemieszczania się dzików od strony 
Pilicy) 3 krotnie niszczona (obecnie leży zniszczona), na drodze dojazdowej do ambony 
rozrzucane profesjonalnie wykonane kolce, 1 raz zniszczone koła w samochodzie tere-
nowym myśliwego. Straty myśliwego około 300 zł, straty koła około 3 tys. zł.
Dwie ambony między m. Kolonią Ryczów a m. Morusy 1 raz przewrócone – naprawio-
ne. Koszt naprawy 2 tys. złotych.
Ogółem straty w tym rejonie w ciągu dwóch ostatnich lat poniesione przez :
- myśliwych to 3700 zł,
- koło to   17500 zł.
Mając na uwadze powyższe,  bardzo prosimy panią Radną oraz Sołtysów                      
o zaangażowanie i pomoc  w zlikwidowaniu przedstawionej patologii w imię obopólnej 
korzyści. Sami nie damy rady, jak widać policja jest też mało skuteczna (nadzieja tylko w 
Pani Radnej), ponieważ miejscowi wszystko wiedzą, istnieje tyko zmowa milczenia.
Koło rozważa wstrzymanie szacowania szkód w uprawach rolnych w omawia-
nym rejonie ze względu na realne trudności ich ochrony.
Informacyjnie podaję, że myśliwi (za pomocą foto-kamery i rozmowy) wykryli grupę 7 
osób z m. Ogrodzieniec niszczących ambony. Sprawę czterech z tej grupy prowadzi 
aktualnie prokuratura w Zawierciu. Dla 3 pozostałych policja w Ogrodzieńcu nie była 
wstanie ustalić danych osobowych.

Istnieją jeszcze możliwości zmniejszenia populacji dzików w przywołanym przez Panią 
Radną rejonie ( są to działania bardzo kosztowne) poprzez :
 - wypłacanie premii myśliwym za dziki pozyskane w omawianym rejonie  
             (zwrot kosztów pozyskania - dojazd do miejsca polowania, transport
             zwierzyny do punktu skupu, badania)-szacowana kwota to około 7 tys. zł;
 - zakup kamery termowizyjnej w celu kontroli zagęszczenia dzików w
             obwodzie  oraz zapobieganiu  bytowania dzików w pobliżu zabudowań  
             gospodarskich-   szacowana kwota zakupu to około 20 tys. zł;
 - zakup około 10 szt. foto-pułapek w celu ochrony urządzeń łowieckich -   
             szacowana kwota zakupu to około 15 tys. zł;
 - zwiększenie ilości ambon i nęcisk zaporowych celem zatrzymania dzików       
             w lesie - szacowana  kwota to około 15 tys. zł.
Najważniejsze z wyżej wymienionych to zakup kamery termowizyjnej. Koło szuka spon-
sorów w celu realizacji tych przedsięwzięć, jednak  proces jest utrudniony ze względu na 
spadek popularności łowiectwa wśród społeczeństwa. Koło na obecną chwilę nie dys-
ponuje takimi środkami pieniężnymi, a budżet tegoroczny na ten cel został dwukrotnie 
przekroczony na skutek realnych nacisków na władze Polskiego Związku Łowieckiego.
Zapewniam, że większość pozyskanych środków własnych (składek i darowizn myśli-
wych) przeznaczymy na monitorowanie (nie dopuszczenie do nadmiernej ilości) populacji 
dzików w dzierżawionym obwodzie oraz ochronę upraw rolnych, zabudowań gospo-
darskich i bezpieczeństwo mieszkańców gminy (w tym m. Ryczów) aby  nie czuli się 
zagrożeni w jakikolwiek sposób.
Prosimy również radnych, sołtysów o realne zaangażowanie na rzecz ochrony urządzeń 
łowieckich, zidentyfikowania ludności (nieujawnionej grupy) negatywnie nastawionej do 
myśliwych. Bardzo ważne jest uświadomienie, że takie działania są przestęp-
stwem i mogą prowadzić do tragicznych skutków (np. na podciętą ambonę 
mogą wejść dzieci sąsiada). 
Z wyrazami szacunku
                        Za Zarząd

                          Prezes Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Ogrodzieńcu
                                             mgr inż. Czesław OSYS        

Interpelacja
W związku z interpelacją  Radnej Rady Miejskiej Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
zwrócił się z zapytaniem do Koła Łowieckiego „Darz Bór”, czy w rejonie Ryczowa zostały 
podjęte działania mające na celu zmniejszenie populacji dzików. 
Z informacji od mieszkańców wynika, że dziki stanowią zagrożenie dla ich nieruchomości 
oraz, że obawiają się o swoje bezpieczeństwo.

Odpowiedź Koła Łowieckiego „Darz Bór”:



GAZETAo g r o d z ien ie cka 11

21 lutego przypada roczni-
ca pacyfikacji wsi Ryczów. 
Każdego roku obecnym na  
spotkaniach upamiętnia-
jących to tragiczne wyda-
rzenie z przeszłości był pan 
Stefan Kajdan pochodzący 
z Ryczowa, obecnie miesz-
kający w Kwaśniowie.
Na początku lutego gościn-
ną wizytę w domu rodzin-
nym u pana Stefana Kajda-
na złożył Burmistrz Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec An-
drzej Mikulski. Pan Stefan 

po raz kolejny opowiedział 
o swoich przeżyciach, 
działaniach na rzecz upa-
miętniania przeszłości, tego 
co w życiu ważne, w myśl 
słów Jana Pawła II „Naród, 
który traci pamięć traci swą 
tożsamość.” 
Spotkanie przebłagało w 
miłej rodzinnej atmosfe-
rze z udziałem dzieci pana 
Kajdana: pani Bożeny Jało-
wiec i pana Jerzego Kajda-
na, którzy troskliwie opie-
kują się ojcem. 

Okres bożonarodzeniowo-noworoczno - kolędowy zakończyliśmy koncertem pod na-
zwą „Hej Kolęda”, którego organizatorem był Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Ogro-
dzieńcu. W piątek 26 stycznia br. o godz. 16.30 na scenie wystąpili: zespół Seniorzy z 
Ogrodzieńca, Zespół Echo, dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia muzyczne: sekcja 
pianina pod kierunkiem Jakuba Dyczki, sekcja gitary pod kierunkiem Adama Sochackie-
go, sekcja skrzypiec pod kierunkiem Kai Kossowskiej i Krzysztofa Woźniczki oraz dzie-
ci uczęszczające na zajęcia Studia Wyobraźni pod kierunkiem Martyny Brożek. Panie z 
sekcji literackiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ogrodzieńcu zadbały o wzruszające 
wiersze i fragmenty prozy. Ponad dwugodzinny występ pokazał, że mamy muzycznie uta-
lentowaną każdą grupę wiekową. Wspólne występy dzieci i seniorów integrują i sprawiają, 
że koncerty są zróżnicowane, ciekawe i oryginalne. Publiczność tego wieczoru była nie-
zwykle aktywna, gromkimi brawami nagradzała każdy występ, a na zakończenie włączyła 
się do wspólnego kolędowania. 

Marta Bejgier

Hej kolęda, kolęda!

Szczególne spotkanie
Burmistrz na ręce pana Ste-
fana wręczył bukiet kwiatów, 
pamiątkowe zdjęcia oraz 
podziękowanie „W DOWÓD 
UZNANIA ZA UPAMIĘT-
NIANIE HISTORYCZNYCH 
WYDARZEŃ W GMINIE 
OGRODZIENIEC, PACYFI-
KACJI WSI, KTÓRA MIAŁA 
MIEJSCE W DNIU 21 LUTE-
GO 1944 ROKU W RYCZO-
WIE, OBECNOŚĆ PODCZAS 
KOLEJNYCH ROCZNIC, 
ZASZCZEPIANIE I DZIELE-
NIE SIĘ ŻYWĄ HISTORIĄ Z 
MIESZKAŃCAMI RYCZOWA 
I OKOLICY”.
W tym roku stan zdrowia naj-
młodszego uczestnika wyda-
rzeń ryczowskich „na skale”, 
więźnia obozu koncentracyj-
nego w Płaszowie koło Kra-
kowa, nie pozwolił na udział 
w uroczystości szkolnej, aka-
demii przygotowanej przez 
nauczycieli i uczniów Szkoły 
Podstawowej w Ryczowie.

Iwona Rajca
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„Najpiękniejsze teatry i 
filharmonie świata” - spo-
tkanie poprowadził znany 
i lubiany wśród słuchaczy 
UTW tenor Oskar Jasiń-
ski. Opowiadał o teatrach, 

50zł/rok

W czwartek 8 lutego br. odbyły się warsztaty przyrodnicze 
dla studentów UDO. Zajęcia poprowadził pan Maciej Kup-
czak - przyrodnik. Podczas zajęć dzieci miały okazję przyj-
rzeć się z bliska wybranym gatunkom ślimaków (polskich, 
afrykańskich i amerykańskich), dostrzec ich szczegóły ana-
tomiczne oraz porównać różne gatunki. Na koniec uczest-
nicy wykonali pamiątkowe prace plastyczne ze ślimakiem 
oczywiście w roli głównej. 
Z okazji przypadającego na dzień warsztatów „tłustego 
czwartku” MGOK przygotował dla wszystkich uczestników 
słodki poczęstunek w postaci pączka oczywiście. 
Gościem specjalnym warsztatów była Gabriela Kaczyń-
ska - reporterka Polskiego Radia Katowice. Warsztaty o 
ślimakach będą tematem audycji EKO RANKA w Polskim 
Radiu Katowice, emitowanej na antenie raz w tygodniu, w 
niedzielę. 

Marta Bejgier

UDOnews

Na kolejny wykład naj-
młodszych studentów za-
praszamy 10 marca br. o 
godz. 12.00 w sali MGOK. 
Wykład z dziedziny eko-
logii pt. „Każde dziecko 
może zostać Ekoludkiem 
– ochrona środowiska dla 
najmłodszych!” poprowadzi 
mgr Małgorzata Małecka – 
Tomala.

Ze studenckiej ławy
operach i filharmoniach, 
w których sztuka jest 
traktowana z największą 
dbałością. Obok Stanów 
Zjednoczonych, Chin czy 
Australii, pojawiła się rów-

nież Polska i siedziba Na-
rodowej Orkiestry Symfo-
nicznej Polskiego Radia w 
Katowicach. 
Na zakończenie pan Oskar 
specjalnie dla naszych 
słuchaczy wykonał kilka 
utworów z najlepszymi no-
worocznymi życzeniami.
 
Wykłady - marzec 2018r.

08.03.2018r.  – „Żywa kul-
tura Indii – wykład popro-
wadzi Włodzimierz Musiał
22.03.2018r.  – „Niezwykłe 
kobiety – wybitne monar-
chinie na tronie  polskim” 
- wykład poprowadzi S. 
Kaczor
Wszystkie wykłady od-
będą się w sali Miejsko –
Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Ogrodzieńcu.
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W piątek 9 lutego br. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Ogrodzieńcu zorganizował Bal Przebierańców dla 
dzieci w ramach zakończenia tegorocznych ferii zimowych 
z Kulturą 2018. Na parkiecie bawili się mi.in. Księżniczki 
Elzy, Piękna Niezajoma, Policjantka, Strażak, Spider Man, 
Batman. Zorganizowaliśmy zabawy integracyjne oraz po-
kaz mody, a w przerwie słodki poczęstunek. Do wspólnej 
zabawy włączyli się również rodzice. Dziękujemy za wspa-
niałe popołudnie i huczne zakończenie karnawału.

Redagujemy PISEMKO
W ramach feryjnych warsztatów dziennikarskich powstało 
kolejne wydanie „Pisemka”. W role redaktorów i grafików 
wcielili się uczestnicy zajęć świetlicy środowiskowej, którzy 
wraz ze swoim opiekunem p. Anną Jurczak wzięli udział w 
warsztatach.  Młodzi dziennikarze zapoznali się z pracą w 
redakcji, poznali rodzaje gazet i czasopism oraz podsta-
wowe pojęcia prasowe i formy wypowiedzi dziennikarskiej. 
W drugiej części spotkania uczestnicy podzielni na grupy 
zaprojektowali poszczególne strony gazetki. Szablon ga-
zetki powielonej zostanie w kilkudziesięciu egzemplarzach 
i trafi do rąk zainteresowanych osób. Zajęcia prowadziła 
Joanna Piwowarczyk, redaktor naczelny GO.

Hartujemy charakter 
Zajęcia korekcyjne z elementami karate to kolejna propo-
zycja, aby aktywnie spędzić tegoroczne ferie zimowe. Za-
jęcia odbywały się pod okiem instruktora Grzegorza Jęśka.

Chodzące billboardy
To zajęcia, na których dzieci miały możliwość wykonania 
własnoręcznie koszulki. Uczestnicy zajęć doskonale wczuli 
się w role przyszłych projektantów mody i z zapałem wyko-
nywali ciekawe kompozycje na swoich koszulkach.

Morźne obrazki
Pod takim tytułem odbyły się zajęcia plastyczne dla dzieci 
i młodzieży. Instruktor plastyki, Anna Kuśpiel zapropono-
wała temat związany z zimą i powstały ciekawe prace w 
formie kolażu z użyciem farb i papieru.

Spotkanie ze strażakami
Strażak uczy ratować – pod taką nazwą odbyło się spo-
tkanie z druhami OSP Ogrodzieniec. Druhowie Szymon 
Ceglarski i Marcin Stanek zaprezentowali dzieciom sprzęt, 
którym strażacy posługują się podczas akcji ratowniczych, 
elementy ubioru strażaka oraz wyposażenie wozu bojowe-
go. Druhowie opowiedzieli o trudnej i odpowiedzialnej pra-
cy służb ratunkowych oraz w jaki sposób się zachować, 
gdy  ktoś zasłabnie, jak udzielić pierwszej pomocy, jakie 
są numery alarmowe. Dzieciaki miały możliwość przymie-
rzenia strażackiego ubioru i założenia maski oraz aparatu 
tlenowego.Dużą frajdę dzieciakom przyniosła prezentacja 
wozu bojowego, a szczególnie moment, gdy zasiadły w 
kabinie, a druhowie uruchomili migające światła. 

Szkółka szachowa
SZACH-MAT  to feryjna szkółka szachowa dla dzieci i mło-
dzieży. Zajęcia prowadził Marek Trzepla, pasjonat szachów.

Teatrzyk zawitał
Na zakończenie zimowego wypoczynku zorganizowaliśmy 
spektakl teatralny pt. „Przygody Świnek” w wykonaniu ak-
torów Teatru Krak Art z Krakowa. Wesołe przedpołudnie 
dzieci wraz z rodzicami spędzili w Domu Kultury.

Wycieczka do Zatoru
Była to nie byle jaka wyprawa, pojechaliśmy odwiedzić 
Park Św. Mikołaja. Na początku przywitał nas pomocnik 
Św. Mikołaja, który Bajkową Ścieżką zaprowadził nas na 
miejsce Bajkowej Parady. Tam spotkaliśmy Shreka, Kubu-
sia Puchatka, Zmierzłą ale bardzo sympatyczną Czarowni-
cę, Kota w Butach i wiele innych Bajkowych postaci. Był 
to wstęp do spotkania z najważniejszą osobą tego dnia- 
ze Św. Mikołajem. Nasza grupa miała możliwość wejść do 
jego domku i uciąć z Nim małą pogawędkę. W programie 
wycieczki mieliśmy również spektakl pt. „Historia Św. Mi-
kołaja”, lodowisko i kino 360 3D. Na zakończenie każdy 
uczestnik wycieczki, i mały i duży otrzymał pamiątkowy 
Certyfikat wizyty w Parku Mikołaja. 

Zajęcia plastyczne
„Paleta pełna barw” pod takim hasłem odbyły się feryjne 
zajęcia plastyczne pod okiem Anny Kuśpiel - instruktora 
plastyki MGOK. Inspiracją dla młodych artystów były za-
bawki.

Zajęcia w Dworku w Gieble
Feryjne zajęcia plastyczne pod nazwą MROŹNE OBRAZ-
KI odbyły się również w Dworku w Gieble. Pod okiem in-
struktora plastyki MGOK Anny Kuśpiel powstawały prace 
inspirowane zimą.

FERIE Z MGOK


