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Bardzo pocieszający jest fakt, że do 
sprzątania przyłączają się najmłodsi 
mieszkańcy, przez co można zakorzenić 
w nich ideę czystego lasu i dbania o to co 
wspólne. Chcielibyśmy, aby każdy szanował 
miejsce, w którym przebywa, bo przecież 
przyjemniej jest posiedzieć w czystej okolicy 
niż na wysypisku śmieci... – mówi Karolina 
Adamus, mieszkanka Józefowa, inicjatorka 
akcji.

Uczestnicy akcji zauważają, że z roku na 
rok śmieci jest coraz mniej, za to przybywa 
osób, które chętnie pomagają posprzątać 
to, co zostało wyrzucone przez ludzi. 

Od początku organizuję tę akcję, spinam 
ludzi, umawiam z nimi terminy i organizuję 
worki, rękawiczki i późniejszy odbiór śmieci 
z umówionego miejsca. Sprzątanie nie było 
powiązane z dniem Ziemi, tylko raczej z tym, 
że po zimie nagle wyrastają nam góry śmieci 
i wtedy tylko czekamy na lepszą pogodę, 
aby móc to posprzątać. Kiedyś ktoś mnie 
zapytał:  co ja z tego mam i ile nam płaci 
gmina za to, że tak sprzątamy...  odpowiedź 
była prosta – mamy czystą okolicę i nikt nam 
za to nie płaci! I tu padło podejrzenie, że 

kłamiemy i na pewno robimy to za pieniądze, 
bo teraz nikt nie robi nic za darmo... Mimo 
to bardzo się cieszę z tego, że większość 
mieszkańców doceniła nasze coroczne 
starania, kiedy spotykają mnie lub moich 
współtowarzyszy zawsze podziękują nam 
za takie zaangażowanie i gratulują tego, że 
w takich czasach potrafimy zorganizować 
coś,  co nas wszystkich spaja jako jedność - 
jako Józefów. Chciałabym w swoim imieniu 
podziękować wszystkim, którzy sprzątają 
naszą okolicę i nigdy nie odmówili pomocy 
-  dodaje Karolina Adamus.

Tegoroczna akcja sprzątania 
przeprowadzona została w sobotę, 14 
kwietnia br. Ilość śmieci była znacznie 
mniejsza niż w latach poprzednich. Według 
organizatorów jest to efekt wcześniejszych 
akcji. Teraz miło będzie i mieszkańcom, 
i turystom, odwiedzającym ten uroczy 
zakątek w naszej gminie. Pamiętajmy 
jednak, że odwiedzając jakieś miejsce 
należy je pozostawić w takim stanie w jakim 
zastaliśmy.

Fot. facebook/jozefow.ogrodzieniec

Józefów
wysprzątany

100 lat Niepodległej
Joanna Piwowarczyk

Już czwarty rok mieszkańcy Józefowa organizują akcję sprzątania lasu 
i najbardziej uczęszczanych ścieżek leśnych w okolicy. Przez pierwsze 
dwa lata uczestnicy sprzątania wydobywali śmieci sprzed 15-20 lat, bo  
ludzie potrafili wyrzucać dosłownie wszystko - wc, drzwi od lodówki, 
opony, materace do spania, ubrania i ... ulotki wyborcze. 

Nuty dla Niepodległej
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w  Ogrodzieńcu 

2.05.2018r. (środa)
godz. 17.00 

Wspólne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych i żołnierskich 
Uczestnikom zapewniamy śpiewniki

Miejsce – scena na skwerze
w przypadku niepogody sala w budynku MGOK w Ogrodzieńcu

Święto Konstytucji 3 Maja 
3.05.2018r. – godz. 9.00 msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele 

Parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego  
w Ogrodzieńcu, po nabożeństwie przemarsz na Cmentarz 

Komunalny i uroczyste złożenie kwiatów  
pod Pomnikiem Poległych

4
maja

Dzień Strażaka
26

maja
Dzień Matki

Drogie Druhny
Drodzy Druhowie

Życzymy Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych 
powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz 
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.  
Niech podejmowane działania i służba drugiemu 
człowiekowi będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji  
i społecznego uznania.

Wszystkim Mamom
Życzymy dużo zdrowia, wytrwałości, pogody ducha.  

Aby każdy dzień przynosił wiele radości i spełnienie marzeń

Redakcja Gazety Ogrodzienieckiej
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RADNI pytają
Na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2018 roku wpłynęły następujące 
zapytania i interpelacje radnych:

Mieszkańcy Podzamcza pro-
szą o poprawę stanu chodnika 
ciągnącego się od strony ryn-
ku w stronę Morusów. Chodnik 
podczas montażu krawężników 
został na niektórych odcinkach 
zrujnowany. Ponadto jest zanie-
czyszczony odchodami koni i 

błota. Na wysokości posesji nr 67 
przy ul. Wojska Polskiego rozsy-
puje się most po jednej stronie. 
Odpadają z niego duże kawałki 
betonu, co może grozić zawale-
niem. Proszę też o pomalowanie 
skorodowanej barierki przy mo-
ście.

W związku z uwagami miesz-
kańców Mokrusa na zebraniu so-
łeckim dn. 19.03.2018r. zwracam 
się z prośbą o wznowienie drogi 
dojazdowej do działek rolnych za 
tzw. „górą” oraz poprawę jakości, 
remont dróg rolnych od południo-
wej i wschodniej części Mokrusa.

Mieszkańcy Ryczowa zwraca-
ją się o ustawienie lusterka na 
skrzyżowaniu ulicy – Basztowa w 
kierunku Złożeńca. Jest to skrzy-
żowanie bardzo niebezpieczne. 
Dochodzi tutaj do licznych kolizji. 
Mieszkańcy Ryczowa proszą rów-
nież o dofinansowanie z wolnych 
środków ulicy Krętej. Jest to ulica 
często uczęszczana przez miesz-
kańców udających się  na przy-
stanek autobusowy. Jest tutaj 
okropne błoto.

Ponawiam prośbę o sporzą-
dzenie raportu z wykazaniem po-
działów środków na poszczegól-
ne sołectwa z ostatnich dwóch 
lat. 

Ponawiam prośbę o naprawę 
drogi lokalnej (Fugasówka)–tere-

ny inwestycyjne w kierunku lasu. 
Spacerują tam mieszkańcy, a dro-
ga jest w złym stanie.

Odpowiedzi Burmistrza:
Przebudowa ul.Wojska Polskie-

go nie jest zakończona. Niebawem 
firma wróci na budowę. 

Na zebraniu sołeckim w Mo-
krusie mieszkańcy zgłaszali, aby 
poprawić - udrożnić dojazdy do 
pól. Uzgodniliśmy, że gdy zezwolą 
na to warunki pogodowe i zrobi 
się sucho pojedziemy na miejsce 
i uzgodnimy zakres prac do wyko-
nania. 

Sprawę zamontowania lustra 
i drogi lokalnej na Fugasówce 
przekażę do inspektora ds. dróg w 
UMiG.

              
Na terenie Gminy Ogrodzieniec zostanie przeprowadzona przez firmę REMONDIS Sp. z o.o. 

przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Ogrodzieniec zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych oraz opon. 

Do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy sprzęt AGD, telewizory, radioodbiorniki, 
komputery itp., natomiast odpady wielkogabarytowe to meble, wykładziny podłogowe, wersalki, fotele, drzwi, 
okna  itp.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić kompletny, natomiast okna i drzwi drewniane bez 
szyb.

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz  opony należy wystawić przed 
posesję najpóźniej do godziny 6.00 rano w następujących dniach:
1.06.2018 – Podzamcze, Kiełkowice,
28.06.2018 – Ryczów, Ryczów Kolonia, Żelazko, Śrubarnia,
27.06.2018 – Giebło, Giebło Kolonia, Mokrus, Gulzów, 
18.06.2018 - Fugasówka, Markowizna,
25.06.2018 – Ogrodzieniec ulice: Hetmańska, Kolorowa, Konopnickiej, Krasickiego, Królowej Jadwigi, 

Książęca, Leśna, Malinowa, Mickiewicza, Mieszka, Narutowicza, Ogrodowa, Olkuska, 
Orzeszkowej, Piastowska, Południowa, Różana, Sienkiewicza, Sikorskiego, Słoneczna, 
Słowackiego, Spacerowa, Spokojna, Wrzosowa,

29.06.2018 - Ogrodzieniec ulice: 1 Maja, Batorego, Bzowska, Chrobrego, Cicha, Cmentarna, 
Sawickiej, Jagiełły, Józefów, Kopernika, Kościuszki, Krótka, Mostowa, Nowy Świat, 
Paderewskiego, Piłsudskiego, Pl. Wolności, Polna, Sobieskiego, Szeroka, Szkolna, 
Wodna, Wschodnia.

Sprzęt należy usytuować, tak aby nie utrudniał ruchu drogowego oraz pieszego, a jednocześnie był 
dostępny dla pracowników firmy REMONDIS Sp. z o.o., którzy będą odbierać ww. odpady.

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, 
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
ORAZ OPON

INFORMACJA

Z okazji zbliżającego się Dnia Strażaka składamy wszystkim Druhnom  i  Druhom 
z jednostek OSP z terenu Gminy Ogrodzieniec  najserdeczniejsze życzenia oraz 
wyrazy szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie. Życzymy samych 

radosnych chwil  w służbie społeczeństwu na rzecz ratowania życia, zdrowia i 
mienia, szczęśliwych powrotów z akcji oraz spełnienia wszystkich planów  

i powodzenia w życiu osobistym

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Andrzej Mikulski

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zygmunt Podsiadło

Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Gmina Ogrodzieniec zaprasza do składania ofert na wydzierżawienie 
ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego „Krempa” w Ogrodzieńcu  
w sezonie letnim. 

W ofercie należy uwzględnić:

1. Uruchomienie brodzika zgodnie z przepisami sanitarnymi 
2. Uruchomienie punktu małej gastronomii zgodnie z przepisami 

sanitarnymi
3. Bezpłatne korzystanie z parkingu dla mieszkańców
4. Dbanie o czystość na wydzierżawionym terenie
5. Miesięczną kwotę proponowanego czynszu
6. Proponowany okres dzierżawy (sezonowo nie dłużej niż 3 lata)
7. Inne atrakcje związane z funkcjonowaniem ośrodka

Pisemne oferty należy składać w terminie do 7 maja 2018r w Urzędzie 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec pokój nr 10 poniedziałek w godz.  
7.30 – 17.00, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.30.

WAŻNE TELEFONY 
w Gminie Ogrodzieniec

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec   32 67 09 700
Ośrodek Pomocy Społecznej  32 67 09 735
Zakład Gospodarki Komunalnej  32 67 32 081
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  32 67 32 044
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna   32 67 33 742    
Komisariat Policji w Ogrodzieńcu  32 67 38 204
Zamek Sp. z o.o.    32 67 32 220
Kasa biletowa Zamek Sp. z o.o.                 32 67 32 285
SPZOZ (Ośrodek Zdrowia)   32 67 32 021
Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec 32 67 33 665 
Zespół Szkolno-Przedszkolny   32 67 32 058
Szkoła Podstawowa w Ryczowie  32 67 32 016
Szkoła Podstawowa w Gieble  32 67 34 003

Telefony alarmowe:
Jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy 112 
Pogotowie    999
Policja     998
Straż pożarna     997

Telefony alarmowe służb komunalnych:
Pogotowie Energetyczne   991 
Pogotowie Gazowe    992 
Pogotowie Ciepłownicze    993 
Pogotowie Wodociągowo Kanalizacyjne  994

Przypominamy, że do 7 maja br. można składać do UMiG w Ogrodzieńcu deklaracje 
na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na gazowe w wysokości do 10 tys. zł 

i na biomasę (pellet) do 8 tys.zł. Szczegóły w Kancelarii Urzędu  
lub pod numerem 32 67 09 700.

Referat Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

WYMIANA KOTŁÓW 
WĘGLOWYCH NA GAZOWE I BIOMASĘ
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Nie jest łatwo jest pisać 
o śmieciach, ale może 
wywołanie dyskusji wśród 
nas spowoduje, że w przy-
szłości będzie ich mniej 
niż obecnie. Bardzo czę-
sto otrzymujemy telefony, 
mejle i pisma o miejscach, 
które trzeba posprzątać. 
Również na zebraniach z 
mieszkańcami dowiaduję 
się o nowych stertach od-
padów, które ktoś znalazł w 
lesie, przy drodze albo na 
bezpańskiej działce. Choć 
ich sprzątanie to praca 
bez końca, zawsze stara-
my się reagować i pracow-
nicy Zakładu Gospodarki 
Komunalnej sprzątają po 

brudasach. Przepraszam 
za wyrażenie „brudas”, ale 
brak mi słów na określenie 
osoby, która wywozi swoje 
śmieci po kryjomu zamiast 
wystawić je do odebrania 
przed dom albo legal-
nie przekazać, bez opłat, 
do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów. Skut-
kiem tego jest mnóstwo 
nielegalnych wysypisk 
w każdej miejscowości. 
Okolica jest pełna starych 
opon, mebli, plastikowych 
zabawek, potrzaskanych 
wiader, papieru i tektu-
ry, kartonów po mleku i 
sokach, butelek, słoików, 
folii, szmat, telewizorów, 

lodówek, pralek, kanap, 
foteli, wykładzin podłogo-
wych, drzwi, okien, gruzu, 
i innych. 
Gmina kilka lat temu 
stworzyła warunki do pra-
widłowej gospodarki od-
padami komunalnymi. W 
przeszłości mieszkaniec 
płacił za kosz na odpady 
i im więcej ich było, tym 
ponosił większe opłaty. 
Dziś jest inaczej - Gmina 
odpowiada za śmieci ko-
munalne na nieruchomo-
ści mieszkańca i odbiera 
je w każdej ilości za stałą 
opłatą - niezależnie od 
tego czy odpadów jest 
mało czy dużo. Organizuje 
ponadto dwa razy w roku 
zbiórkę odpadów wielko-
gabarytowych z nierucho-
mości, więc nie ma sensu 
wywozić ich do lasu albo 
do przydrożnego rowu. W 
każdą sobotę czynny jest 
Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów w siedzibie fir-
my Remondis, gdzie moż-
na nieodpłatnie zostawić 
posegregowane odpady 
komunalne. 

Jak dużo jest dzikich wysy-
pisk mogliśmy się przeko-
nać w piątek, 20 kwietnia 
br. W tym dniu, podobnie 
jak w latach poprzednich, 
pracownicy Urzędu Miasta 
i Gminy, Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Biblioteki Pu-
blicznej, Zakładu Gospo-
darki Komunalnej i Przed-
siębiorstwa Komunalnego 
„Ogrodzieniec” sp. z o.o. 
sprzątali teren gminy w ra-
mach obchodów Między-
narodowego Dnia Ziemi.  
Wybraliśmy te miejsca, 
które najczęściej wskazy-
wane były przez miesz-
kańców i turystów. Urząd 
Miasta i Gminy  sprzątał 
ul.Reja na Fugasówce oraz 
pas przydrożny przy ul.Ko-
lejowej na Fugasówce, wy-
sypiska przy ul.Zuzanka w 
Podzamczu, w Ogrodzień-
cu drogę od osiedla przy 
ul.Słowackiego w kierunku 
Józefowa, leśną drogę od 
mogiły pod Grochowcem 
w kierunku cmentarza w 
Ryczowie. Ośrodek Po-
mocy Społecznej oczyścił 
z dzikich wysypisk pas 

drogowy od Giebła do Bi-
skupic, Zakład Gospodarki 
Komunalnej  - od Ryczowa 
do Ryczowa Kolonii. Pra-
cownicy gminnej spółki 
Przedsiębiorstwo Komu-
nalne „Ogrodzieniec” 
i Biblioteki Publicznej 
posprzątali pobocza od 
Ogrodzieńca do Ryczowa 
Kolonii. W akcji sprzątania 
wzięło udział 32 osoby i 
zebraliśmy ok.300 worków 
po 240 l każdy. 
Na szczęście nie jesteśmy 
sami, bo są też i inni, któ-
rzy sprzątają po Bruda-
sach. Taką grupą są miesz-
kańcy Józefowa, którzy 
kolejny już rok posprzątali 
lasy u siebie. Niestety nie 
znam wszystkich, bo dzia-
łają skromnie i bez rozgło-
su, a o akcji dowiedziałem 
się z mediów społeczno-
ściowych. Ich dokonania 
są imponujące i warte na-
śladowania.  Korzystając z 
Gazety Ogrodzienieckiej 
chciałbym im bardzo ser-
decznie podziękować!
Dotychczasowa nasza 
postawa wobec dzikich 

wysypisk w gminie musi 
się zmienić. Wszyscy po-
winniśmy dbać o czystość 
wokół nas. Nie bądźmy 
obojętni gdy ktoś wyrzu-
ca, nawet drobne rzeczy 
gdzie popadnie. Miejmy 
sami wyrzuty sumienia, je-
śli pozbyliśmy się, nie daj 
Boże, śmieci w nielegalny 
sposób. Jeśli tak było - nie 
róbmy tego więcej! 
Mieszkańców gminy, którzy 
chcieliby przyczynić się do 
poprawy stanu środowiska 
zapraszam do wspólnego 
sprzątania. Mamy wiosnę, 
to najlepsza pora na po-
rządki. Wszystkim, którzy 
włączą się w akcję sprząta-
nia „dzikich” wysypisk wo-
kół siebie Gmina deklaruje 
pomoc w ich odbiorze. Je-
śli potrzeba wydamy worki 
na śmieci. Proszę jedynie 
o wcześniejsze uzgodnie-
nie daty i miejsca odbioru 
zgromadzonych odpadów 
z Zakładem Gospodarki Ko-
munalnej w Ogrodzieńcu 
tel. 32 67 09 733 
w godz.7.00 – 14.00. 

Dzikie wysypiska,
wstydliwy temat

Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec
dr inż. Andrzej Mikulski
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Zima, mamy nadzieję odeszła na dobre. Jednak śmierdzący problem nie dotyczy tylko 
tej pory roku. Już teraz powinniśmy podjąć działania profilaktyczne, by powietrze podczas 
następnej zimy nie było pełne gryzącego dymu z pieców CO. Pamiętajmy również o tym, że 
palone w tychże piecach śmieci i plastiki (a to, niestety, dotyczy bardzo wielu gospodarstw 
domowych) nie mniej szkodzą nam wszystkim. Poniżej przytaczamy kilka danych, które po-
winny zapalić w nas czerwoną lampkę i skłonić do zmiany złych nawyków.

Podczas alarmów smogowych odnotowuje się aż 12 procent więcej zawałów serca niż 
zazwyczaj.

Już dziś smog powoduje śmierć aż 48 tys. Polaków rocznie.
Ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza skutkuje zwiększoną zapadalnością na choroby 

sercowo-naczyniowe, które stanowią najczęstszą przyczynę zgonów w naszym kraju. 
Obecne w smogu cząstki stałe PMI0 i PM2,5 wywołują chorobę niedokrwienną serca, 

niewydolność serca czy miażdżycę, a w konsekwencji zawały, udary mózgu czy tętniaki aorty. 
Największe ryzyko dotyczy osób starszych, dzieci, kobiet w ciąży, pacjentów kardiologicz-

nych oraz osób z nadwagą i otyłością, zagrożeni są jednak wszyscy.
Nawet decyzja o wyjściu na zewnątrz i krótkim biegu, a tym samym wielokrotnie zwiększo-

nej wentylacji przy wysiłku, wystarczy, aby wywołać zawał czy udar.
Zapylenie powoduje pobudzenie leukocytów w pęcherzykach płucnych, które uszkadza-

ją śródbłonek naczyń. W konsekwencji dochodzi do przyspieszonego formowania blaszek 
miażdżycowych czy zakrzepów, a więc również zwiększa się prawdopodobieństwo zdarzeń 
kardiologicznych.

Narażenie na zawał występuje do czterech dni od ekspozycji na smog.
To tylko zaledwie kilka alarmujących tez, sformułowanych przez ekspertów  podczas 

I Konferencji „Powstrzymać smog. Wyzwania i rozwiązania dla Polski”, która odbyła się  
w marcu  br. w Ustroniu. Jak groźny dla nas i naszego otoczenia jest smog chyba nie trzeba 
nikogo przekonywać. Niestety zjawisko to nie dotyczy już tylko dużych miast i aglomeracji, 
obserwowane jest wszędzie; w małych miasteczkach, wioskach i na osiedlach. Polska znaj-
duje się w niechlubnej czołówce najbardziej zanieczyszczonych krajów w Unii Europejskiej. 

Nie możemy dłużej zwlekać. Rozwiązywanie tego problemu musimy zacząć natychmiast 
– apelował dyrektor konferencji prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman, prezes zarządu Ame-
rican Heart of Poland. 

Dołączamy się do tego apelu i dodajemy  ... musimy zacząć natychmiast, podejmując 
konkretne działania. Często wystarczy zacząć od siebie, zmienić złe nawyki,  zwrócić uwagę 
sąsiadowi-trucicielowi. Na pewno jest to problem, który dotyczy nas wszystkich i należy go 
traktować bardzo poważnie. Na ten temat jest wiele artykułów nie tylko w fachowej prasie  
i wydawnictwach. Wystarczy wejść do Internetu wpisać hasło „smog”, a otworzy się wiele 
stron poświęconych temu toksycznemu i nienaturalnemu zjawisku oraz wiele danych staty-
stycznych, np. zapadalności na choroby spowodowanymi smogiem.

Oprac. na podstawie:
https://www.facebook.com/konferencjapowstrzymacsmog/

Świat Zdrowia 4/2018

Groźny smog
Joanna Piwowarczyk

Gospodarzem rozgrywek była jednostka OSP Ryczów, która już po raz trzeci udzieliła 
Turniejowi gościny w swojej remizie. O Puchar Burmistrza walczyło 30 zawodników w trzech 
kategoriach: juniorzy (7), kobiety (5) i seniorzy (18). Wyniki przedstawiają się następująco:

JUNIORZY
I  - Konrad Bilnik (OSP Mokrus)
II - Michał Jędruszek (OSP Gulzów)
III - Bartłomiej Bilnik (OSP Mokrus)
KOBIETY
I - Sabrina Kotnis (OSP Giebło)
II - Joanna Chudek (OSP Kiełkowice)
III - Malwina Skrzypczyk (OSP Giebło)
SENIORZY
I - Patryk Małek (OSP Ogrodzieniec)
II - Wojciech Jurczak (OSP Mokrus)
III - Sławomir Żak (OSP Ryczów)

Organizatorzy ufundowali także nagrody dla najstarszego i najmłodszego zawodnika – 
byli to: Edward Grzebieluch z OSP Giebło i Bartłomiej Bilnik z OSP Mokrus. 

Finaliści otrzymali puchary, medale, dyplomy. Pozostałym zawodnikom wręczono 
upominki przygotowane przez Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Zarząd podziękował 
także zawodnikom, którzy reprezentowali gminę podczas powiatowych rozgrywek tenisa 
stołowego we Włodowicach oraz druhom zaangażowanym w organizację turnieju. 

W sobotę 7 kwietnia br. po raz piąty odbył się Turniej Tenisa 
Stołowego Strażaków Ochotników z terenu naszej gminy, 
zorganizowany przez Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Ogrodzieńcu. 

Turniej tenisa
stołowego

W dniach 13-14 kwietnia br. Gmina Ogrodzieniec („Zamek” Sp. z o.o. oraz Urząd Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec) wspólnie z partnerską Gminą Bogacs z Węgier uczestniczyła w X 
Międzynarodowych Targach Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej w Zabrzu.

Burmistrz Ogrodzieńca Pan Andrzej Mikulski oraz Burmistrz Bogacsa Pani Edit Csende-
sné Farkas zachęcali do odwiedzenia obu gmin i skorzystania z prezentowanych atrakcji 
turystycznych. Odwiedzający mogli poczęstować się mleczną krówką, skosztować węgier-
skiego wina. Zostali również obdarowani upominkami oraz materiałami promocyjnymi m.in. 
na temat naszych atrakcji i wydarzeń, a także bazy noclegowej, gastronomicznej, parkingów.

W pierwszy dzień targów, nasze stoisko odwiedziła Pani Małgorzata Mańka-Szulik, Prezy-
dent Miasta Zabrze, na której zaproszenie gościliśmy na targach.

Barwy i kolorytu imprezie nadali partnerzy z Peru oraz stoiska branżowe z kraju i zagranicy.

Targi turystyczne 
w Zabrzu Iwona Rajca

Joanna Piwowarczyk

Kolejnym sukcesem ucznia klasy VII b Szkoły 
Podstawowej nr 1 - Tymoteusza Czelakowskiego 
jest zdobycie tytułu laureata ogólnopolskiej 
olimpiady przedmiotowej z biologii. Kilkoro 
uczniów pod kierunkiem pani Małgorzaty 
Janoskiej poszerzało swoją wiedzę z zakresu 
biologii i przyrody, ale grawerowany dyplom z 
wymownym numerem 1 zdobył Tymek. Udział w 
konkursie przedmiotowym wymaga ogromnej 
pracy, wiele czasu i wytrwałości a sukces jest 
tego uwieńczeniem.

Przypominamy, że w zeszłym roku, Tymek 
Czelakowski wraz z Mateuszem Surowcem 
byli laureatami VIII powiatowego konkursu z 
przyrody. 

Gratulujemy Tymkowi, rodzicom i pani 
Małgorzacie, życzymy sił i dalszych sukcesów.

           
red.

Biologia to jest to
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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

Patronat merytoryczny nad projektem  sprawuje Akademia WSB, natomiast realizacją 
projektu w Gminie Ogrodzieniec zajmuje się Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w 
Ogrodzieńcu.

Projekt trwa od kwietnia do września 2018r. Oprócz wykładów przewidziane są warsztaty 
popularno-naukowe, projektowe oraz laboratorium.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminny Ogrodzieniec 50+  do aktywnego 
bezpłatnego  uczestnictwa w projekcie.

W maju w ramach projektu odbędą się :
17 maja  -  wykład w sali MGOK  godz. 16.30 pt.„Salon kulturalny Oskara Jasińskiego 

– muzyka, sztuka, kultura” -  mgr Oskar Jasiński
28. maja godz. 16.00   warsztaty  - „Joga śmiechu” prowadzący: mgr Alicja Świszcz,   

mgr Justyna Brzezińska Warsztat projektowy „Sięgnij z nami do korzeni. O historii 
Ogrodzieńca”.

Więcej informacji w biurze MGOK lub pod numerem telefonu 32 67 32 044.

Jak nie My, to kto?
Beata Stypa –Rus
Koordynator UTW w Ogrodzieńcu

KWIECIEŃ
25 kwietnia (środa) – VIII Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 

Ogrodzieniec – Moje Boisko Orlik 2012 (Animator Orlika 2012, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Ogrodzieńcu) 

Kwiecień-maj – Konkurs plastyczny dla przedszkolaków „To jest mój Kraj-moja Ojczyzna” 
i wystawa pokonkursowa (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu)

MAJ
2 maja (środa) – godz. 17.00 Nuty dla Niepodległej – Wspólne śpiewanie pieśni i 

piosenek patriotycznych i żołnierskich w MGOK Ogrodzieniec (Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Ogrodzieńcu)

3 maja (czwartek) – godz. 9.00 msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym 
pw. Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu, po nabożeństwie przemarsz na Cmentarz 
Komunalny i uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem Poległych

9 maja (środa) – XV Finał Turnieju Wiedzy o Unii Europejskiej pt.: „Najciekawszy gadżet 
w barwach narodowych” pod honorowym patronatem prof. Jerzego Buzka – wręczenie 
nagród dla finalistów (Referat Spraw Społecznych i Promocji UMiG Ogrodzieniec)

Maj – Wystawa prac turniejowych na “Najciekawszy gadżet w barwach narodowych” 
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Ogrodzieńcu (Referat Spraw Społecznych i 
Promocji UMiG Ogrodzieniec, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu)

Maj – warsztaty patriotyczne dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu 
„Polak mały to ja” (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu)

Maj – Wystawa pokonkursowa – ekspozycja stała „Orzeł biały – Nasza Duma” (Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu)

Maj – „Flaga i hymn Polski” szkolny konkurs wiedzy skierowany do gimnazjalistów i 
uczniów klas siódmych (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu)

Maj-czerwiec – „Piękna nasza Polska cała” – konkurs plastyczny (I-III) (Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Ogrodzieńcu)

LIPIEC
7-8 lipca - Wrota Czasu - Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu

WRZESIEŃ
7 września (piątek) – Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego w 

bibliotece centralnej oraz w filii bibliotecznej w Gieble (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Ogrodzieńcu )

Wrzesień – Gazetka ścienna „Odzyskanie niepodległości” (Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Ogrodzieńcu)

Wrzesień – „Kobiety Niepodległości” – wystawa – biblioteka w ZSP w Ogrodzieńcu – 
budynek przy ul. E. Orzeszkowej 13 (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu)

25 września (wtorek) – Koncert pieśni patriotycznych w związku z obchodami 100-lecia 
odzyskania niepodległości (Szkoła Podstawowa w Ryczowie)

PAŹDZIERNIK
Październik – wystawa z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości (Miejsko-Gminna 

Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu )
Październik – „Kocham Cię Polsko” – konkurs recytatorski (I-III) (Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Ogrodzieńcu)
Październik – Obchody 100 – lecia powstania szkoły w Gieble (Szkoła Podstawowa w 

Gieble)
Październik-listopad – Godziny z wychowawcą – o tematyce patriotycznej (Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu)
Październik-listopad – „Polska to jest wielka rzecz” – konkurs literacki (IV –VII) (Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu)
Październik-listopad – konkurs na komiks o tematyce patriotycznej (Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Ogrodzieńcu)

Październik-listopad – Wielkie święto mojej Ojczyzny – konkurs plastyczny (Szkoła 
Podstawowa w Gieble)

LISTOPAD
Listopad – „Dzieje Polski” – gminny konkurs wiedzy historycznej (Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Ogrodzieńcu)
Listopad – II Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej dla młodzieży (Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu)
Listopad – Wieczornica „Wstań, Polsko Moja” (Kluby Literackie) (Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Ogrodzieńcu)
Listopad – „W blasku Niepodległej” – współorganizacja imprezy gminnej (VIIIB) (Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu)
10 listopada (sobota) – Plac Piłsudskiego w Ogrodzieńcu - Festyn Patriotyczny (Miejsko-

Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu)
11 listopada (niedziela) – Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej 

i uczniów klas VII i VIII (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu)
Listopad – Bieg dla Niepodległej z okazji 100 lat odzyskania niepodległości przez Polskę 

(Szkoła Podstawowa w Gieble)
Listopad – Drogi do niepodległości Konkurs wiedzy dla klas: VII-VIII (Szkoła Podstawowa 

w Gieble)
Listopad – Uroczysta Akademia z okazji Dnia Niepodległości (Szkoła Podstawowa w 

Gieble).

Cykl wydarzeń z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Gminie Ogrodzieniec

Wyższa Szkoła Biznesu obecnie Akademia WSB z Dąbrowy 
Górniczej oraz Gmina Ogrodzieniec przystąpiły do realizacji 
projektu pt. „Jak nie My, to kto?  Celem  projektu jest 
upowszechnianie nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań 
wśród słuchaczy  Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
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WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA

Sprzedam działki w Ogrodzieńcu :
- budowlane o Nr ew. 2902; 2903; 2904 o łącznej  
   powierzchni ok. 5000 mkw. - jak również,
-  działki leśne o łącznej powierzchni 2.6 ha.

Cena do negocjacji.    Tel. kontakt.   502 315 313. 

Mieszkańcy ulicy Józefów w Ogrodzieńcu 
pragną podziękować młodzieży, tej 
najmłodszej i tej troszkę starszej, za 
coroczną akcję sprzątania Józefowa.  

W szczególności Pani Karolinie Adamus 
- organizatorce akcji. Pragniemy wyrazić 

wdzięczność za inicjatywę i wysiłek, 
wszystkich zaangażowanych osób. 

Jesteśmy z Was dumni.

Mieszkańcy Józefowa

PROMOCJA!
TYNK SILIKONOWY 6,5 KG

ZAPRASZAMY

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
Andrzej Mikulski, 

dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Kultury w Ogrodzieńcu 

Dorota Cygan  
oraz Prezes ZAMEK Sp. z o.o. 

Iwona Pakuła-Błoch 
składają serdecznie podziękowania 

Mieszkańcom, którzy 25.03.2018 r. zechcieli 
odwiedzić stoiska na Placu Piłsudskiego, 
Wystawcom, którzy chętnie przyjechali  

i zaprezentowali swoje wyroby, 
występującym artystom za wspaniałe 

występy.
Podziękowania składamy również Zakładowi 

Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu, 
Strażakom OSP Ogrodzieniec, OSP 
Kiełkowice i OSP Mokrus za pomoc  

w organizacji imprezy. 
Dziękujemy Wystawcom, którzy przekazali 
nagrody dla dzieci w konkursie plastycznym, 
w szczególności Piekarni KARPATKA z Łaz  

i Góralom z Nowego Targu
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„ZŁOTA PIĘĆDZIESIĄTKA”
Zofia Pawlik, Zygmunt Kupczyński, Marek Trzepla.
Wszyscy jesteśmy już w złotym wieku czyli mamy ponad 50 lat. Nabyty dystans do siebie 

i świata pozwala nam spokojnie bawić się w bycie artystą plastykiem. W naszych działaniach 
pomaga nam wyobraźnia i przede wszystkim prawdziwa, czyli z dyplomem, artystka – pani 
Anna Kuśpiel. Pod jej kierunkiem, w pracowni plastycznej MGOK w Ogrodzieńcu, uprawia-
my sztukę zgodną z naszymi wizjami. Każdy z nas wie, co chciałby urzeczywistnić, ale tu już 
pani Anna podpowiada z czego i jak. Czasem w zderzeniu z techniką i materiałem, owo „co” 
ulega modyfikacjom.

Ale nasza artystyczna opiekunka zawsze służy nam radą, inspiracją a nierzadko własnymi 
umiejętnościami.

Dwa razy w tygodniu po około 2 godziny pracujemy nad naszymi dziełami, często w 
wielkim skupieniu ale rzadko w ciszy. Podpatrujemy swoje działania, wymieniamy opinie i 
doświadczenia, przyjmujemy z pokorą uwagi naszej instruktorki. Można powiedzieć, że re-
zultaty naszej pracy, naszego zmagania się z wyobraźnią i z materią są dziełami głównie 
indywidualnymi, choć w niewielkim stopniu także zbiorowymi.

„PRZETRWALNIKI” – Przedmiot jako nośnik pamięci i ślad historii.
Ludzie żyjący w przeszłości pozostawili znaki swojej obecności, które możemy nazwać 

śladami historii. Przedmioty, które po nich zostały stanowią rodzaj albumów ze zdjęciami 
rodzinnymi – bierzemy je do ręki, oglądamy, odżywają wspomnienia o konkretnych osobach, 
wydarzeniach.

Ja odnajduję te ślady w przedmiotach – zwykłych, zużytych, nikomu już niepotrzebnych. Z 
kilku z nich wykonałam pracę dyplomową o tytule „Przetrwalniki”, którą prezentuję w Ośrod-
ku Kultury w Brzeszczach.

Anna Kuśpiel – absolwentka ASP w Krakowie, Wydziału Rzeźby. Na co dzień pracuje w 
MGOK w Ogrodzieńcu, prowadząc Pracownię Artystyczną, gdzie odbywają się zajęcia pla-
stycznez dziećmi a także ze słuchaczami UTW. Prowadzi również firmę ceramikajura.pl oferu-
jącą unikatowe pamiątki, ceramikę artystyczną i użytkową.

Wystawę można było odwiedzać do 30 kwietnia br. w Ośrodku Kultury w Brzeszczach.

Wernisaż rzeźby
Joanna Piwowarczyk
fot. Grzegorz Kuśpiel

Joanna Piwowarczyk

W środę, 11 kwietnia br. w Ośrodku Kultury w Brzeszczach  odbył 
się wernisaż wystaw: „Przetrwalniki” Anny Kuśpiel oraz „Złota 
Pięćdziesiątka” sekcji artystycznej UTW działającej przy MGOK 
w Ogrodzieńcu. Obecni na spotkaniu autorzy prac zapoznali 
odbiorców ze specyfiką swojej twórczości i jej efektach, które 
zaprezentowali na wernisażu.

Kalejdoskop taką nazwę nadaliśmy tej wystawie. Co to  jest kalejdoskop – wiemy, ale 
pozwolą Państwa, że przypomnę definicję – urządzenie optyczne (zabawka), w którym 
dzięki wielokrotnym odbiciom  obrazów różnokolorowych szkiełek, w odpowiednio 
rozmieszczonych zwierciadłach, obserwuje się różnorodne, symetryczne figury, zmieniające 
się przy obracaniu kalejdoskopu. I tu mamy taki kolorowy kalejdoskop obrazów, które każdy 
z nas może oglądać na swój sposób i po swojemu zinterpretować – tymi słowami zwróciła się 
Dorota Cygan, dyrektor MGOK w Ogrodzieńcu podczas otwarcia wystawy.

Ekspozycja składa się z obrazów Mariusza Roczyny, Zofii Wojnowskiej, Elżbiety Zadębskiej 
i Tadeusza Noworyty. Mottem artystów są słowa Colina P. Sisson „Największe bogactwo to 
robienie tego, co kochasz”.

Spotykamy się od dwóch lat i malujemy obrazy. Robimy to z pasją, a swoimi 
doświadczeniami dzielimy się z młodymi ludźmi, pragnącymi rozwijać swoje zdolności. 
Jesteśmy ludźmi otwartymi, poszukującymi nowych wyzwań. Do naszej grupy może dołączyć 
każdy, nie mamy granic wiekowych – mówi Mariusz Roczyna, który w swoich obrazach 
przytacza wizje świata swoich fantazji. 

Stowarzyszenie Twórców Kultury „Art Oświęcim” zainaugurowało swoją działalność 
14 lutego 2015 r. wystawą pt. „Magia Miłości”. W stowarzyszeniu znalazło się grono ludzi 
różnych pasji twórczych z okolic Oświęcimia. Brzeszcze reprezentowała grupa sześciu 
twórców cyklicznie spotykających się w Świetlicy na Osiedlu Paderewskiego w Jawiszowicach. 
Z upływem czasu grupa przekształciła swoją nazwę w Art-B. 

Nie mam jednego stylu ani tematu – tak  jak nie ma jednego odbioru - mówi Zofia 
Wojnowska, która maluje różnorodne obrazy, lubi portrety.

Wystawę, która znajduje się w holu pierwszego piętra budynku MGOK można odwiedzać 
do 10 maja br. Zapraszamy.

Kalejdoskop wrażeń

W czwartek, 19 kwietnia br. w MGOK odbył się wernisaż prac 
artystów GRUPY ART-B, działającej przy Świetlicy na Osiedlu 
Paderewskiego w Jawiszowicach.
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Joanna Piwowarczyk

Już po raz czwarty na 
Placu Piłsudskiego w Ogro-
dzieńcu odbył się Jarmark 
Wielkanocny. To wydarze-
nie, które cieszy się dużym 
zainteresowaniem ze strony 
mieszkańców i gości od-
wiedzających naszą gminę. 
Organizatorzy, czyli MGOK 
w Ogrodzieńcu oraz Spółka 
Zamek zadbali, aby w tym 
dniu nie zabrakło atrakcji 
i nowości. Ogrodzieniecki 
jarmark dobrze postrzega-
ją właściciele stoisk i ręko-
dzielnicy i chętnie wracają tu 
każdego roku, a większość z 
nich dwa razy – na jarmark 
Bożnarodzeniowy i Wielka-
nocy. Przypomnijmy jak to 
było w Niedzielę Palmową, 
25 marca br. Już  od godziny 
10 na płycie Rynku zagości-
ły stragany z rękodziełem 
artystycznym, upominka-
mi, biżuterią, dekoracjami, 
ozdobami z decoupaqe, 
pisankami, palmami wiel-
kanocnymi, szydełkowymi 
serwetami, ręcznie wyko-
nanymi maskotkami, słod-
kościami, miodami, oscyp-
kami i różnymi góralskimi 
specjałami, poduszkami, 
przytulankami. Nowością 

tegorocznej oferty było sto-
isko z biżuterią ze strusich 
piór. Tradycyjnie pojawili się 
Górale z Nowego Targu z 
oscypkami i góralskimi spe-
cjałami. Dużą popularnością 
cieszył się pstrąg wędzony i 
swojskie wędliny. Na sto-
iskach z wypiekami królo-
wały: baby, mazurki, serni-
ki, babeczki do koszyczka, 
chlebek do żurku. Ogro-
dzienieckie Koło  Pszczela-
rzy jak zwykle zaprezento-
wało bogatą ofertę miodów 
i pszczelich produktów, 
m.in. pierzga, pyłek.  Po 
raz pierwszy gościliśmy tak-
że  pszczelarzy z Siewierza. 
Chałwy świata  ten szyld 
kusił i przyciągał ciekawych 
skosztowania tych najstar-
szych słodyczy świata.  Na 
stoisku oprócz tradycyjnej 
chałwy można było skoszto-
wać wyroby przygotowane 
z różnych nasion i dodat-
ków m.in. z  Grecji, Turcji, 
Hiszpanii. Od godz. 12.00 
w namiocie MGOK odby-
wały się warsztaty plastycz-
ne połączone z konkursem 
plastycznym, jego wyniki 
ogłoszone zostały w koń-
cowej części Jarmarku. Dla 

uczestników organizatorzy 
ufundowali nagrody. Nie 
zabrakło degustacji potraw 
i wypieków świątecznych. 
Goście mogli skosztować 
tradycyjnej baby wielkanoc-
nej, przygotowanej przez 
Piekarnię Podpłomyk z Gie-
bła oraz żurku wielkanocne-
go, którym częstowali pra-
cownicy Spółki Zamek. Ale 
to nie jedyny żurek, który 
tego dnia pojawił się na Jar-
marku. Strażacy OSP Ogro-
dzieniec również częstowali 
swoim oryginalnym strażac-
kim żurkiem z jajkiem. Nie 
zabrakło w tym dniu arty-
stycznych wrażeń. Na scenie 
zaprezentował się muzyczny 
zespół Malwinki ze Szko-
ły Podstawowej w Gieble 
z akompaniamentem Kai 
Łypaczewskiej (saksofon) i 
Roberta Łypaczewskiego 
(akordeon).Główną atrakcją 
programu artystycznego 
był recital Andrzeja Kaima. 
Jego występ zgromadził 
wielu widzów.. Tradycyjne 
na środku placu organizato-
rzy ustawili jajo-mural, które 
uczestnicy chętnie ozdabia-
li, tworząc wspólną wielka-
nocną pisankę.

Wielkanocny Jarmark

KWIECIEŃ 2018r.
Po długiej zimie nadeszła upragniona wiosna, której iście letnie temperatury sprzyjają kontynuacji inwestycji i 
przedsięwzięć rozpoczętych w ubiegłym roku  oraz zadań noworozpoczętych:

I. Trwają roboty budowlane związane z  przebudową odcinka drogi wojewódzkiej DW791 w Cementowni na 
potrzeby włączenia do drogi publicznej oraz uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych. Serdecznie przepraszamy 
za utrudnienia  i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na tym odcinku drogi.  Projekt  pn. „Uzbrojenie 
terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej” dofinansowany jest ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

II. Zakończono wymianę azbestowego pokrycia dachu na budynku remizo-świetlicy w Podzamczu oraz na 
budynku dawnego klubu sportowego ”Budowlani” przy ul. E.Orzeszkowej w Ogrodzieńcu  w ramach  zadania 
pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec” .  
Obecnie trwają roboty na budynkach  remizo-świetlicy w  Gulzowie i w Ryczowie oraz na budynku dawnej szkoły w 
Kiełkowicach. W dalszej kolejności  prowadzone będą  prace na budynku administracji mieszkań komunalnych  w 
Ogrodzieńcu. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
RPO WSL na lata 2014-2020. Planowany termin zakończenia całego projektu to: 31 maja 2018r.

III. Rozpoczął się remont nawierzchni dróg gminnych : ul. Sienkiewicza, Mickiewicza, Słowackiego i Bzowskiej w 
Ogrodzieńcu.  Wykonawcą prac jest Spółka z o.o. „DROGOMEX” z Pruszkowa.  Zgodnie z umową zakończenie 
prac nastąpi w pierwszej połowie maja br.

IV. Finalizowane są roboty w ramach  zadania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, dotyczące przebudowy 
odcinka drogi wojewódzkiej 791 przy ul. Kościuszki od kościoła w Ogrodzieńcu do Podzamcza. Prosimy o 
zachowanie szczególnej ostrożności na tym odcinku drogi.

V. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy przebudowy pomieszczeń budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Ogrodzieńcu wraz z instalacjami – etap I. Termin składania ofert przez wykonawców upływa 7 maja br.

VI. Do 7  maja br. każdy zainteresowany mieszkaniec może złożyć deklarację uczestnictwa w projekcie „Poprawa 
efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Ogrodzieniec”. Projekt dotyczy dofinansowania 
w formie grantu wymiany kotła węglowego na opalany gazem lub biomasą. Szczegóły zostały zamieszczone na 
stronie internetowej gminy w zakładce aktualności http://www.ogrodzieniec.pl/aktualnosci/5711.

Gminne inwestycje

Przebudowa odcinka DW 791 w Cementowni

Wymiana pokrycia dachowego na budynku byłego KS Budowlani

Remont ulicy Mickiewicza w Ogrodzieńcu
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100 Lat Niepodległej

1 Pułk Ułanów Krychowieckich to  jedna z jednostek Woj-
ska Polskiego z lat 1918-1939 o najstarszej tradycji. Jej po-
czątki sięgają roku 1914. Wtedy to władze rosyjskie godząc 
się na utworzenie polskich oddziałów ochotniczych- tzw. 
„Legionu Puławskiego”, zezwoliły aby obok jednostek pie-
choty powołano w jego składzie także jednostki jazdy.

Początkowo były to dwa szwadrony ułanów w ramach 
armii rosyjskiej, przy zachowaniu pewnej odrębności i  pol-
skiego charakteru. W czasie działań wojennych następował 
stopniowy wzrost liczebny tych jednostek, co spowodowało 
ich przekształcenie w listopadzie 1915r. w Polski Ułański Dy-
wizjon, a następnie w kwietniu 1917r. w Polski Pułk Ułanów. 
Pułk został skierowany na front w Galicji i tam w lipcu 1917r. 
zdobył sobie przydomek pułku ułanów „krechowieckich”. 
Wziął się on od miejsca zaciętych walk pułku z oddziałami 
niemieckimi i austriackimi – Krechowiec pod Stanisławowem 
– w czasie których pułk kilkakrotnie szarżował na oddziały 
przeciwnika, ponosząc przy tym ciężkie straty.

Jednocześnie w tym samym czasie ułani bronili Stanisła-
wowa przed Kozakami i maruderami rabującymi miasto.

W tradycji pułkowej podkreślano, że 1 Pułk Ułanów był je-
dynym, który w ciągu jednego dnia – 24 lipca 1917r. walczył z 
wojskami wszystkich państw zaborczych.

Dowódcą Pułku od 19 lipca 1917r. był Bolesław Euzebiusz  
Mościcki i to on dowodził obroną Stanisławowa i stoczył zwy-
cięską bitwę z oddziałami bawarskimi, co skutkowało uzyska-
niem przez jednostkę miana 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. 
Płk. Mościcki poległ w okolicach Łunińca z rąk bolszewików 
i uzbrojonych chłopów 18 lutego 1918r., kiedy w przebraniu 
przedzierał się przez front bolszewicko-niemiecki, w celu 
porozumienia się z Radą Regencyjną. Został pochowany w 
Mińsku Litewskim. Zgodnie z ułańskimi zwyczajami, podczas 
uroczystości pogrzebowych za trumną płk. Mościckiego 
szedł jego koń Krechowiak okryty kirem. W 1921r. zwłoki puł-
kownika przewieziono do Kościoła św. Krzyża w Warszawie i 
tu odbył się powtórny uroczysty pogrzeb. Trumna spoczęła 
w podziemiach kościoła.

Zależna od Niemców Rada Regencyjna już w drugiej po-
łowie października 1918 roku wydała decyzję o utworzeniu 
nowych jednostek wojska polskiego. 4 listopada postano-
wiono o odtworzeniu 1 Pułku Ułanów, a wykonanie tych 
decyzji powierzono byłym oficerom jednostki. Na ich apel 
znaczna część żołnierzy z 1 Pułku stawiła się w Warszawie. 
Jednak ze względu na trudności organizacyjne, zwłaszcza 
ze zdobyciem koni zdecydowano, że pułk będzie formował 
się głównie poza Warszawą, a mianowicie w Kielcach, Ol-
kuszu, Piotrkowie i Będzinie. Przypadek jednak zrządził, że 
głównym ośrodkiem dla odtwarzanego pułku stał się Wol-
brom. W tym czasie na terenie Wolbromia stacjonował bo-
wiem zapasowy szwadron 2-go pułku ułanów austriackich. 
Rozpad armii austriackiej spowodował, że pozostali w nim 
tylko żołnierze i oficerowie narodowości polskiej. Dowodził 
nimi rotmistrz Paweł Korytko, który utrzymał wśród swoich 
podkomendnych dyscyplinę i zabezpieczył mienie wojsko-
we zgromadzone na terenie Wolbromia. To z rotmistrzem 
skontaktował się jeden z oficerów 1 pułku wysłany z Będzina 
w celu organizacji 3-go szwadronu. Rotmistrz Korytko wyra-
ził chęć wejścia ze swym oddziałem w skład odtworzonego 
pułku i tym samym Wolbrom stał się miejscem formowania 1 
Pułku Ułanów, a przez pewien czas także miejscem postoju 
całej jednostki, bowiem 17 listopada 1918 roku przeniesiony 
tu został z Kielc cały jego sztab. W Wolbromiu zorganizowa-
no także szwadron karabinów maszynowych, wykorzystując 
przejętą broń austriacką i umiejętności byłych żołnierzy CK 
Armii oraz szwadron techniczny, który powstał z rozbudowa-
nego plutonu łączności. Wolbrom stanowił także dogodne 
miejsce dla szkolenia nowych poborowych przysyłanych do 

Stanisław Lipka
Nasz człowiek w 1 Pułku  
Ułanów Krechowieckich

pułku, a pochodzących z Kie-
lecczyzny i Zagłębia. Już 10 
grudnia 1918 roku wysłano 
na front część nowo sfor-
mowanego oddziału, mimo 
iż brakowało koni i uprzęży, 
a mundury nie były jednoli-
te, znaczna część żołnierzy 
ubrana była po cywilnemu. 
Toczyły się walki o granice 
odradzającego się państwa, 
oddziały walczyły wokół 
Gródka Jagiellońskiego i 
wzdłuż linii kolejowej Prze-
myśl-Lwów, utrzymanie któ-
rej było ważne ze względu 

na przygotowaną pomoc dla okrążonego przez Ukraińców 
Lwowa. Ciężkie straty poniesione w czasie kampanii zimowej 
w Galicji, od grudnia 1918 do kwietnia  1919 spowodowały 
wycofanie pułku do Wolbromia. W styczniu 1919 roku żołnie-
rze pułku złożyli uroczystą przysięgę i ruszyli  na front. Wła-
śnie tu zaczyna się historia naszego ułana.

Mam przed sobą monografię 1 Pułku Ułanów Krecho-
wieckich liczącą ponad 550 stron, wydaną przypuszczalnie 
pod koniec lat 30. z licznymi zdjęciami, mapkami i spisami 
oficerów, podoficerów i ułanów. Niestety nie zachowała się 
karta tytułowa, więc nie znam autorów tej publikacji. Na stro-
nie 498 wymieniony jest Stanisław Lipka plutonowy. Książ-
ka stanowiła jego własność i jego ręką są dokonane liczne 
podkreślenia, symbole i liczby, których znaczenia nie potrafię 
rozszyfrować. Zachowała się w rodzinie i została mi użyczona 
przez p. Janinę Furtek, za co serdecznie dziękuję. Szczegól-
nie dużo podkreśleń jest w rozdziale VIII „Wołyń-Małopol-
ska-Wołyń” i przypuszczam, że dotyczą one szlaku bojowego 
bohatera dzisiejszej opowieści. 

Transporty z pułkiem przybyły do Włodzimierza Wołyń-
skiego w dniach 9,10 i 11 maja 1919r. Pułk wszedł w skład 
grupy północnej generała Kornickiego z siedzibą w Włodzi-
mierzu Wołyńskim, podporządkowanej armii generała Halle-
ra. Pierwszy raz spotkali tam ułani błękitne bataliony Haller-
czyków, z którymi mieli już stale razem walczyć.

15 maja pułk zajmuje Torczyn, a 1 maja mimo ogromnego 
zmęczenia z zaskoczenia udało się zająć Łuck, przekraczając 
most na Styrze, nie dopuszczając tym samym do ustanowie-
nia linii obrony na rzece Styr.

Następną miejscowością opisaną i wyróżnioną właści-
ciela książki miejscowością były Brody. Zdecydowana akcja, 
poparta ogniem artylerii spowodowała zdobycie Brodów 22 
maja 1919r.Przeszło 300 wagonów z prowiantem, kilka pocią-
gów z warsztatami kolejowymi, nowe armaty itp. dostały się 
ułanom przy zajmowaniu miasta. 23 maja cały pułk wszedł do 
Brodów entuzjastycznie witany przez ludność, wdzięczną za 
wybawienie jej z siedmiomiesięcznej niewoli. Tego samego 
dnia zdobyto również  Radziwiłłów, w którym zgrupowane 
były wojska ukraińskie w sile 3000 żołnierzy z ogromnym ta-
borem kolejowym. Po odesłaniu jeńców  pociągami do Lwo-
wa, pułk przystąpił do porządkowania i obliczania zdobyczy. 
Kilka pociągów z prowiantem, składy taborowe, warsztaty 
lotnicze, 30 karabinów maszynowych, 28 armat, kilkaset koni 
i 3 pociągi sanitarne. Od tego dnia pułk uzbroił się w jed-
nakowe szable kawaleryjskie rosyjskie, które również znalazły 
się wśród zdobyczy.

Dnia 28 maja szwadron z kompanią piechoty przyprowa-
dził do Brodów ukraiński pociąg pancerny „Siczowyj Stre-
lec”, którego załoga poddała się Polakom po krótkiej bitwie.

Tyle informacji udało mi się zdobyć ze źródeł pisanych, 
nie zachowała się książeczka wojskowa, nie zachowało się 
żadne zaświadczenie. 

Przed dziesięcioma laty przeglądałam akta osobowe 
Stanisława Lipki w ZBOWID-zie. Niestety, cały okres wojny 
polsko-bolszewickiej został w jego życiorysie pominięty . Ta-
kie były czasy, że ludzie woleli z obawy przed represjami, ten 
okres zatajać. Pora przedstawić  bliżej naszego bohatera, bo 
zachowały się zdjęcia i rodzinne opowieści.

Stanisław Lipka urodził się w 1891r. w Ogrodzieńcu. Był 

synem Piotra Lipki i Łucji Janus. Jego ojciec Piotr Lipka, po 
powrocie z Rosji, gdzie odbywał prawie dwudziestoletnią 
służbę wojskową, w tym jako sanitariusz i pomocnik lekarza, 
zajmował się leczeniem okolicznej ludności i swoje umiejęt-
ności przekazywał swoim synom.

Na pierwszym bardzo już spłowiałym zdjęciu widać grupę 
żołnierzy, podpis z tyłu „Część mego oddziału ze źrebiętami, 
(że spłowiałe, trudno się dziwić, liczy przecież 100 lat).

Zdjęcie drugie, będące jednocześnie pocztówką, wysła-
ne zostało z Poznania 26 czerwca 1927r. do Pana Józefa Lu-
bacha Cementownia „Wiek” poczta Zawiercie dla p. Anny 
Podsiadło w Podzamczu. Pozwolę sobie przytoczyć całą ko-
respondencję.

„Szanowny druhu zasyłam uścisk dłoni wraz z pozdrowie-
niami dla całej straży. Czołem. St. Lipka”

I druga część przeznaczona dla jego narzeczonej Anny 
Podsiadło „Andziuniu, przesyłam ci podobiznę moją, tro-
chę źle wyszedłem, co robić. Tutaj dotąd się dobrze bawi-
my (niewyraźnie) Całuje łapeczki-Stach. Szkoda, że Cię nie 
zabrałem.”

Ile elegancji i stosownych do każdej osoby słów na takiej 
małej pocztówce.

Anna i Stanisław pobrali sie 4 lutego 1928r. i mimo, iż 
dzieliła ich znaczna różnica wieku – 20 lat, stanowili bardzo 
udane małżeństwo. Nie mieli własnych dzieci, ale matkowali 
wszystkim dzieciom w rodzinie, pomagali zdobyć wykształce-
nie, stosowne do możliwości. Oboje aktywnie uczestniczyli 
w życiu społecznym naszego miasteczka. Anna Lipkowa w 
okresie międzywojennym, a także po wojnie była przewodni-
czącą Koła Gospodyń Wiejskich, organizowała kursy, przed-
stawienia teatralne, imprezy okolicznościowe. Stanisław Lip-
ka był aktywnym działaczem Ochotniczej  Straży Pożarnej. Ich 
dom był pełen ludzi, zarówno gości, jak i przygarniętych re-
zydentów, dożywających w spokoju swoich dni. Moja Mama 
była siostrą cioteczną Anny i opowiadała, że Ciotka słynęła z 
gościnności i nikt głodny od nich nie wyszedł, nie było luk-
susów, ale z braku czego innego, ciotka nasmażyła placków 
ziemniaczanych, do tego śmietana i  już było przyjęcie.

Stanisław przed wojną zdobył uprawnienia felczerskie 
i prowadził szeroką praktykę lekarską. Po wojnie pracował 
jako felczer w przychodni  w Cementowni. „Wiek”, prowa-
dząc jednocześnie prywatną praktykę, na zdjęciu nr 4 stoi  w 
środku przy ambulansie.

Często odwiedzali go koledzy, będący również żołnie-
rzami w wojnie 1918-1920. Tu na zdjęciu nr 5 od lewej Karol 

Dzisiejsza opowieść znowu będzie zbudo-
wana ze strzępków informacji, przekazów 
rodzinnych, anegdot, ale także na pod-
stawie monografii 1 Pułku wydanej pod 
koniec lat 30. XX w. „Dzieje 1 Pułku”.

Maria Lipka-Stępniewska
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Panek, p. Sawicki z Zawiercia i Stanisław Lipka. Zdjęcie zro-
biono w latach 60. ubiegłego stulecia. Panowie lubili swoje 
towarzystwo, mogli powspominać swoje wojenne przeżycia, 
opowiadać  po raz setny o swoich potyczkach, dowódcach, 
kolegach. 

Młodzi ironicznie stwierdzali „O, Sanacja przyjechała” 
albo kwitowali ich wspomnienia żartem „Śnieg po pas, a my  
żytem”. Być może nieco w tych wspomnieniach koloryzowali, 
ale faktycznie brali udział w ciężkich walkach i to oni walczyli 
o wolność dla nas. 

I tylko żal, że te tereny, za które ginęli ich koledzy nie są 
już Polską. No cóż, skwitować można  „Cała krew poszła w 
piach”, dlatego tak ważna jest pamięć.

A na zakończenie wiersz Antoniego Bogusławskiego 
„Krechowiaki”

Jeśliś, bracie, ułan szczery,
przyznasz choćbyś zżółkł,
że nad wszystkim w Polsce słynie
Krechowiecki pułk.
Tylko jemu Bóg Najwyższy
takie szczęście dał,
że w dniu jednym gromił Szwaba
i moskal prał.
Więc gdy nasze chorągiewki
błysną w ogniu zórz,
śmieją nam się wszystkie dziewki,
a wróg zmyka-tchórz!
-Ej dziewczyno, puszczaj strzemię!
zostać z tobą – srom!
Dla ułana Krechowiaka
pułk – rodzinny dom!
- A jeśli ci, mój ułanie,
chłopca za to dam?
- będzie i on Krechowiakiem
jako i ja sam!
Dziękuje Janinie Furtek i Piotrowi Podsiadło za materiał do 

tej opowieści, a do wszystkich mam jak zwykle tę samą prośbę. 
Poszukuje krewnych Piotra Maślanki, który walczył  pod Berli-
nem i krewnych Żaka z Ryczowa Felisiaka, który przeszedł łagry 
i z Armią Andersa walczył pod Monte Cassino.

Mój telefon 32 67 32 082 
Pozdrawiam M. L-S. Droga Kaziu,

 z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o zbyt wczesnym odejściu Twojej  
ukochanej córki Kasi 

Niełatwo znaleźć nam właściwe słowa  otuchy, które ukoją  Wasz smutek, ból   i pustkę. 
Proszę przyjmij wyrazy najszczerszego współczucia i żalu jakie nosimy w naszych sercach. 

Żywimy nadzieję, że Stwórca nie pozostawi Ciebie, Wnuków i Rodziny bez opieki.
Łączymy się w żałobie z Tobą i Rodziną
Jola, Andrzej, Henia z rodzinami wraz z Zespołem Folklorystycznym „Wrzos”. 

Komendantowi Miejsko-Gminnego Zarządu OSP 
Ogrodzieniec

dh Henrykowi Karczowi oraz Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Mamy 
składają

Dyrektor i Pracownicy MGOK w Ogrodzieńcu

Łącząc się w bólu 
z Komendantem Miejsko-Gminnego 

Zarządu OSP Ogrodzieniec
Henrykiem Karczem i Jego Bliskimi

składamy wyrazy współczucia i wsparcia  
w trudnych chwilach po śmierci 

Matki
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Andrzej Mikulski

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Podsiadło 

Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Pani Kazimierze Kołton z Zespołu Folklorystycznego 
Wrzos 

oraz Rodzinie i Bliskim 
najszczersze wyrazy współczucia i żalu po śmierci 

Córki 
składają 

Dyrektor i Pracownicy MGOK w Ogrodzieńcu

Składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia
Komendantowi Miejsko-Gminnego  

Zarządu OSP Ogrodzieniec
dh Henrykowi Karczowi

a także Rodzinie
z powodu śmierci 

Matki
Zarząd oraz Druhny i Druhowie OSP Ogrodzieniec

Henrykowi Karczowi
Komendantowi Miejsko-Gminnego 

Zarządu OSP Ogrodzieniec
szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Matki
składają

Zarząd i Strażacy OSP Podzamcze

Studnie ryczowskie
   Zosi Wnuk

Poczciwe stare studnie ryczowskie z cieniami
ścielącymi się po kamieniach jak tęsknota.
Promień słońca czasem tu wpada i pochyli się 
czyjaś twarz, której lustro wody nie odbije,
ale nasyci zagadką wnętrza głębi, 
omszałością jak powojem oplecie.

Stoicie po brzegach wijącej się asfaltowej drogi,
dawnym szlakiem wśród spłowiałych skalnych wzgórz,
nigdy w podróży jak ludzie objuczeni żywa pamięcią,
którym kiedyś spryskiwała stopy spływająca z wiader
źródlana woda, bywało całym wiadrem
wylewana na ciało łakome ruczaju.

Jak zwykł mawiać mój Sokrates z Cieszyna
spotkany wakacyjnym latem niespodzianie – 
turysta odczuwający brak płynącej wody - 
studnie z wiadrami na skrzypiących łańcuchach
to minionego czasu odbicia,
patrzysz w głąb, słyszysz myśli i serce.

Odnowione odpoczywacie w jurajskim powietrzu
czystym, pełnym delikatnych, jasnych motyli.
Dla was każdy człowiek jest jak napój świeży,
bo pozwala snuć długo zapach wspomnień czuły,
gdy świat tętnił innym życiem
i w głąb wpadały to uśmiechy, to łzy.

O, wysączone studnie ryczowskie nocą karmione
snami. W nas zaplątane szkolnych lat wspomnienia,
wychwycone na oślep twarze uczniów, znajomych,
zdarzenia – wszystkie nasze sprawy rozpędzonym
kołowrotem w studnie pamięci wpadają,
na dnie przybywa grosików nadziei.

Alicja Kmita-Żak
Kwiecień 2018r.

Biblioteka 
poleca

Pierwsza z nich to „Dziewczęta z Auschwitz. Głosy 
ocalonych kobiet” autorstwa Sylwii Winnik. Pozycja ta 
opowiada losy dwunastu kobiet, którym dane było przetrwać 
obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Książka, będąca 
rezultatem rozmów autorki z bohaterkami, przedstawia 
smutne historie kobiet w różnym wieku.

Następną pozycją jest biografia włoskiego księdza 
Dolindo Ruotolo pt. „Jezu, Ty się tym zajmij” autorstwa 
Joanny Bątkiewicz-Brożek. Niezwykła historia wyjątkowego 
mistyka. O. Dolindo Ruotolo to kapłan, któremu Pan 
Jezus podyktował jedną z najskuteczniejszych modlitw 
chrześcijańskich. Posiadał przedziwny wgląd w ludzką 
duszę, napisał tysiące imaginette – obrazków z proroctwem 
skierowanym do konkretnych osób.  

„Pamiętnik czarnego noska” Janiny Porazińskiej to 
pięknie zilustrowana pozycja skierowana do młodszych 
odbiorców. Książka przedstawia niezwykłe przygody 
pluszowego misia.

Serdecznie zapraszamy do biblioteki.

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

Bieszczady kraina bezkresnych połonin
Słuchacze UTW w Ogrodzieńcu na ostatnim wykładzie 

przenieśli się do Krainy bezkresnych połonin - Bieszczady. 
Puszczę karpacką i bieszczadzkie połoniny przybliżył studentom 
dr inż. Sebastian R. Bielak, popularyzator nauk przyrodniczych z 
zawodu nauczyciel akademickim i wykładowca oraz specjalista 
od potamologii, a przede wszystkim podróżnik, fotografik-
amator i przyrodnik.

Słuchaczy UTW zapraszamy w maju na wykłady:
10.05.2018r. (czwartek)- sala MGOK godz. - 16.30 – „Tajemnice 

mitologii polskiej”. – poprowadzi Marcin Lieber
24.05.2018r.  (czwartek)- sala MGOK godz. - 16.30 - „Medycyna 

holistyczna pod lupą”. – poprowadzi Marcin Ważny

Beata Stypa –Rus
Koordynator UTW w Ogrodzieńcu

UTW
News

Uniwersytet 
Trzeciego Wieku
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UDO
News

Uniwersytet Dziecięcy
Ogrodzieniec

Dolina Biebrzy
Ostatnie dzikie mokradła Europy 
W sobotę  14 kwietnia najmłodsi studenci  kolejny raz 

spotkali się na wykładzie. Tym razem odkrywali – Dolinę 
Biebrzy. Ostatnie dzikie mokradła Europy. Na prelekcję 
poświęconą bogactwu rodzimej przyrody zaprosił  pasjonat, 
podróżnik i ekspert, autor ponad 130 publikacji z dziedziny 
ochrony środowiska i ekologii - dr inż. Sebastian R. Bielak. 
Specjalista ds. ekologii rzek oraz ekosystemów powiązanych 
z wodą opowiedział  o unikatowej przyrodzie Dolinie Biebrzy 
i pokazał krajobrazy Biebrzańskiego Parku Narodowego.   
Studenci  Uniwersytetu Dziecięcego w Ogrodzieńcu  
przyjrzeli  się również kulturze rdzennych mieszkańców 
Podlasia, poznali  tradycyjne potrawy i atrakcje regionu.

Najmłodszych Studentów zapraszamy na wykład:
 19.05.2018r(sobota) godz.12.00 sala MGOK - Nauka 

i sport – to jest to. O niezwykłych możliwościach naszego 
organizmu oraz o tym, że trening czyni mistrza. – wykład 
poprowadzi -   dr hab. Armand Cholewka

Beata Stypa –Rus
Koordynator UDO

W Pracowni Artystycznej MGOK powstawały kolorowe 
płaskorzeźby. Uczestnicy zajęć wykonali najpierw gipsowe 
formy, na których zaprojektowali własne kompozycje. Były 
to m.in. pejzaże, zamki, domy oraz zwierzęta – koty, ptaszki, 
króliczki. Kiedy prace dobrze wyschły mali plastycy dokoń-
czyli swoje dzieła, nakładając na nie odpowiednie farby. W 
drugiej części zajęć instruktorka plastyki Anna Kuśpiel, za-
proponowała  nieco luźniejszą formę – „Budzimy wyobraź-
nię”, do której użyto kredek pastelowych i oczywiście ... wy-
obraźni.

Budzimy 
wyobraźnię

Joanna Piwowarczyk


