
W niedzielę, 13 marca br. o godz. 12.00 w Kościele Parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu odbyło 
się niezwykłe przedstawienie. Aktorzy Amatorskiego Teatru, działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczawni-
cy, złożonego z członków Związku Podhalan Oddział Szczawnica i Zespołu Pieśni i Tańca „Pieniny” z Krościenka nad 
Dunajcem wystąpili z pokazem sztuki pt. „Pasja”, czyli misterium o męce i śmierci Jezusa Chrystusa. W przedstawieniu 
wykorzystano pieśni wielkopostne, które nagrał Szczawnicki Chór Kameralny pod dyrekcją Agnieszki Żarskiej. Wyreży-
serowany przez Marka Ciesielka (odtwórca roli Jezusa) półtoragodzinny spektakl to przejmujące i trzymające w napięciu 
widowisko, w którym zarówno widzowie, jak i aktorzy wspólnie przeżywają tajemnicę męki Chrystusa.
Spektakl oparty jest na podstawie sztuki opracowanej przez ks. dr Franciszka Harazina pt. Pasja - Misterium Męki Pań-
skiej, która grana była w latach 70-tych XX wieku. Po 30 latach przerwy wróciliśmy do tego przedstawienia i od trzech lat 
gramy go w naszym teatrze w Szczawnicy oraz występujemy gościnnie tam, gdzie nas zaproszą, tak jak dzisiaj występu-
jemy dla mieszkańców Ogrodzieńca – mówi Piotr Gąsienica, w spektaklu odtwórca roli Judasza, a na co dzień dyrektor 
MOK w Szczawnicy.
Przypomnijmy, że zaproszony przez Burmistrza Andrzeja Mikulskiego zespół ze Szczawnicy gościł u nas już dwukrotnie. 
Po raz pierwszy w dniach 19 i 20 grudnia 2015 – w sobotę 19 grudnia w MGOK wystąpił z widowiskiem pt. „Góralskie 
wesele”, a na drugi dzień 20 grudnia artyści zaprezentowali się podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Joanna Piwowarczyk

Pasja w Ogrodzieńcu

Mieszkańcom 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec

z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 
dużo zdrowia, spokoju ducha, wiary w dobro i ludzi, 

umiejętności dostrzegania piękna tego świata i wiary w siebie 
życzą

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Andrzej Mikulski

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Podsiadło 

Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
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Na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 lutego br. zostały zgło-
szone następujące interpelacje i zapytania radnych:

• Czy byłaby taka możliwość, żeby np. w czerwcu zorgani-
zować przenośne miasteczko, gdzie dzieci na rowerach 
mogłyby nauczyć się podstaw ruchu drogowego?

Odpowiedź Komendanta Komisariatu Policji w Ogro-
dzieńcu:
Przenośne miasteczko ruchu drogowego można by zorga-
nizować np. przy okazji pikniku plenerowego dla młodzieży 
szkolnej. Z posiadanych informacji wynika, iż Wydział Ruchu 
Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach 
dysponuje specjalistycznym pojazdem, który można zasto-
sować do edukacji związanej z poruszaniem się po drodze. 
Ze strony KPP Zawiercie i KP Ogrodzieniec można również 
przeprowadzić podczas takowego pikniku działania profilak-
tyczne  zachęcając w ten sposób dzieci i młodzież do bez-
piecznego korzystania z roweru oraz wpajania prawidłowych 
zasad poruszania się po drodze.
• Mieszkańcy Kiełkowic ul. Wilczej, Łąki, Starowiejskiej 

oraz Sarniej proszą o zalanie masą asfaltową wszystkich  
pęknięć, ubytków, dziur powstałych po okresie zimo-
wym, aby drogi asfaltowe nie uległy zniszczeniu i służyły 
mieszkańcom przez następne lata. Są to drogi gminne, 
powiatowe drogi też są do naprawy.

• Mieszkańcy Mokrusa podjęli inicjatywę budowy kaplicy 
wokół istniejącego krzyża usytuowanego przy skrzyżo-
waniu ulicy Leśnej i Wierzbowej. Mieszkańcy zobowiązali 
się wybudować w czynie społecznym. W związku z po-
wyższym proszę Pana Burmistrza o podjęcie odpowied-
nich działań, czy istnieje możliwość wybudowania takiej 
kaplicy. Dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszej 
sprawy.

• Zwracam się z prośbą o naprawę nawierzchni drogi Mo-
krus-Kiełkowice wzdłuż ulicy Wierzbowej i Sarniej.

• Zwracam się z prośbą o wycięcie krzewów, obcięcie ga-
łęzi wzdłuż ulicy Mokruskiej na odcinku drogi Giebło-Mo-
krus. Krzewy zawężają jezdnię, stwarzając zagrożenie 
w ruchu drogowym. Ponieważ jest to droga powiatowa 
proszę skierować prośbę do Powiatowego Zarządu Dróg 
w Zawierciu.

• W imieniu sołtysa i mieszkańców Żelazka i Śrubarni oraz 
Ryczowa Kolonii zwracam się z prośbą o:

• oczyszczenie poboczy Żelazko-Śrubarnia,
• dalszą wycinkę krzewów na trasie Ogrodzieniec-Ryczów, 

Śrubarnia-Ogrodzieniec,
• naprawę nawierzchni Kolonia Ryczów ulica Zachodnia, 

ul. Wolności. Ulica Zachodnia w przyszłej perspektywie 
do położenia nowej nakładki asfaltowej.

• Śrubarnia ul. Rodacka – nawiezienie gruzu (droga przez 
las).

• Naprawę nawierzchni droga Żelazko-Śrubarnia-Ogro-
dzieniec, szczególnie teren leśny Śrubarnia-Ogrodzie-
niec.

• Proszę o dokładne wyczyszczenie drogi powiatowej Ry-
czów-Ogrodzieniec. Wyczyszczenie dokładnie konarów 
drzew i użycie środka, aby krzewy nie rosły.

• Proszę również o wysypanie żwiru na ulicy Końcowej w 
Ryczowie. Do chwili obecnej jest brak nawierzchni as-
faltowej, jest piach. Niedawno utopiła się śmieciarka, a 
mamy już XXI wiek.

• Zwracam się z ponowną prośbą o dostawienie koszy na 
śmieci przy ulicy Olkuskiej w Ogrodzieńcu. 

• Dostaję sygnały od rodziców dzieci, że godziny otwarcia 
naszego przedszkola są za krótkie. Rodzice, szczególni 
ci pracujący, zmuszeni są korzystać z prywatnych przed-
szkoli, które są czynne np. do godziny 18.00.

• Zwracam się z prośbą o wyczyszczenie poboczy na ul. 
Kolejowej, Mickiewicza i Reja w Fugasówce.

• Proszę o ustawienia kosza na śmieci, który byłby regular-
nie opróżniany,  przy drodze (ul. Reja) gdzie stoją samo-
chody w kolejce d firmy po odbiór kostki brukowej. Teren 
ten  jest zaśmiecany przez kierowców samochodów  

• Czy jest ustalona jakaś kolejność odśnieżania ulic w mie-
ście. Dlaczego ulica 1 Maja w Ogrodzieńcu jest odśnie-
żana na końcu, skoro jest jedną z trzech głównych obok 
Kościuszki i Olkuskiej?

• Kiedy zostanie wykonany remont, aby woda spływająca 
od strony Podzamcza była wyłapywana przez studzienki 
kanalizacyjne. Mieszkańcy okolic kościoła przy ulicy Ko-
ściuszki borykają się z tym problemem już od dawna.

• Kiedyś pojawił się pomysł, aby dzieci z naszej gminy 
uczyć języka włoskiego, aby w przyszłości ułatwić im 
kontakty z partnerską gminą Melissano. Czy będzie to 
realizowane. 

• Jak gmina przygotowana jest do realizacji ustawy 500+?
• Co z pomieszczeniami dla OPS (budynek Poczty-GS)?
• Przez kogo (kto i dlaczego) zajęty jest teren po spalonym 

przedszkolu?

Odpowiedzi Burmistrza:
• Aktualnie przygotowujemy się do okresu letniego, czyli 

pozimowego sprzątania i napraw uszkodzonych na-
wierzchni dróg.  Jednak warunki atmosferyczne jeszcze 
nie pozwalają w pełni na rozpoczęcie tych prac. Musimy 
zaczekać na dodatnie temperatury i pogodę, ponieważ 
nie można ich  prowadzić na mokrych nawierzchniach.

• Wycinka krzewów wzdłuż dróg powiatowych – przygo-

tujemy pismo do PZD w Zawierciu w tej sprawie. 
• W odpowiedzi na inicjatywę mieszkańców Mokrusa w 

sprawie budowy kaplicy proponuję spotkanie i omó-
wienie tematu. 

• Mamy na dzisiejszej sesji kilka zapytań o czystość przy 
drogach. Pragnę poinformować, że tak ja co roku rów-
nież w najbliższych tygodniach będziemy sprzątać  za-
śmiecane pobocza dróg i rowy.

• Kosze na śmieci uliczne będące na stanie Zakładu Go-
spodarki Komunalnej są rozstawione. Jeśli trzeba do-
datkowe, zostaną dokupione i rozstawione.

• Z informacji, które posiadam wynika, że Przedszkole 
w Ogrodzieńcu jest otwarte tak długo jaka jest potrze-
ba, ponieważ ograniczenia w opiece nad dziećmi są 
powodem posyłania ich do przedszkoli w sąsiednich 
gminach. Staramy się tworzyć warunki, aby wszystkie 
dzieci z terenu miasta były w naszym przedszkolu. W 
tej sprawie porozmawiam z panią dyrektor przedszkola 
i przekażę radnym informację w najbliższym czasie.

• Drogi wojewódzkie na terenie Ogrodzieńca są tak samo 
traktowane przez firmę odśnieżającą w okresie zimy. Ze 
strony gminy staramy się wesprzeć firmę i odśnieżamy 
np. ścieżki pieszo-rowerowe, chociaż obowiązek spo-
czywa na właścicielach posesji sąsiadujących z pasem 
drogowym.

• Dokładnej daty przebudowy ulicy Kościuszki nie jestem 
w stanie podać, ponieważ to zadanie będzie finanso-
wane z budżetu  Województwa Śląskiego i nie mam 
wiedzy na ten temat. My jesteśmy gotowi  do tej in-
westycji. 

• Inicjatywa nauki języka włoskiego w szkołach pojawiła 
się podczas jednego z wyjazdów do partnerskiej gminy 
Melissano, jednak do tej pory niewiele udało się zrobić 
z powodu braku nauczyciela j. włoskiego, poza tym je-
steśmy w trakcie trwania roku szkolnego. Zobaczymy 
może w przyszłym roku szkolnym uda się uruchomić 
zajęcia fakultatywne (nieobowiązkowe). Ustalimy to po 
rozmowie z dyrektorami szkół.

• Od kilku miesięcy do Programu „500 plus” przygoto-
wuje się Ośrodek Pomocy Społecznej. Dziś na sesji 
podjęliśmy kluczową uchwałę w tej sprawie.

• Teren po byłym przedszkolu – część działki została 
wydzierżawiona hurtowni budowlanej, która mieści się 
na skrzyżowaniu (naprzeciw szkoły). Po wybudowaniu 
ronda nie będzie możliwe prowadzenie tam działalno-
ści, dlatego właściciele kupili działkę w pobliżu cegielni 
przy ul. Kościuszki, z zamiarem urządzenia tam swojej 
działalności. Działka jest jednak w chwili obecnej jesz-
cze nieuzbrojona, więc  wydzierżawiliśmy nasz grunt na 
3 lata dając możliwość urządzenia się firmie na doce-
lowym miejscu.

17 marca 2016 roku kompozytor Henryk Kuźniak 
skończył 80 lat. Ponieważ jest naszym krajanem nie 

możemy takiego jubileuszu przemilczeć. 
Maestro! Prosimy o przyjęcie najszczerszych  
i najserdeczniejszych życzeń długich lat życia 

w zdrowiu i wszelkiej pomyślności oraz nieustanne-
go towarzystwa twórczej weny.  

Pozdrawiamy serdecznie  
z Ryczowa, Ogrodzieńca oraz całej Gminy.

   Mieszkańcy
W następnym numerze ukaże się materiał poświęcony 

 panu Henrykowi Kuźniakowi. 
Henryk Kuźniak (ur.17 marca 1936 roku w Czeladzi) – polski kom-
pozytor, muzykolog, twórca muzyki filmowej i telewizyjnej. Autor 

muzyki do przebojów kinowych Vabank oraz Vabank II, czyli riposta 
Juliusza Machulskiego. Jego rodzina pochodzi z Ryczowa.

Pomyślności!
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25 lutego w Urzędzie Mia-
sta i Gminy w Ogrodzieńcu 
odbyło się spotkanie Burmi-
strza z dyrektorem Zakładu 
Komunikacji Miejskiej w Za-
wierciu w sprawie kursowa-
nia linii nr 8 z Kiełkowic do 
Zawiercia przez Kromołów. 
W związku z ogranicza-
niem kosztów działalności 
i modernizacją kursowania 
autobusów ZKM planował 
ograniczyć kursowanie linii 

nr 8 i skrócić trasę jednie 
do osiedla Karlin. Gdyby 
takie rozwiązanie zostało 
wdrożone mieszkańcy Kieł-
kowic  zostaliby pozbawie-
ni możliwości dojazdu do 
Zawiercia. W tej sytuacji na 
wniosek Burmistrza Rada 
Miejska w Ogrodzieńcu 
przeznaczyła dodatkowe 
środki na dotację dla Gminy 
Zawiercie, będącej właści-
cielem ZKM-u, z przezna-

czeniem na przedłużenie 
linii nr 8 z Karlina do Kieł-
kowic i uruchomienie 7 kur-
sów w dni robocze i 3 kursy 
w dni wolne od pracy. 

27 lutego odbyło się zebra-
nie sprawozdawczo-wy-
borcze OSP Podzamcze. 
Prezesem na następną ka-
dencję wybrany został dh 
Przemysław Bryła, naczel-
nikiem dh Tomasz Dyczko.

2 marca we Włodowicach 
odbyło się Walne Zebranie 
członków Stowarzyszenia 
LGD Perła Jury, na którym 
dokonano wyboru władz 
stowarzyszenia na następ-
ną dwuletnią kadencję. 
Prezesem stowarzyszenia 
ponownie wybrany został 
p. Cezary Barczyk, przed-
stawicielami Gminy Ogro-
dzieniec - w zarządzie jest 
p. Maria Miśkiewicz, w 

komisji rewizyjnej – p. Elż-
bieta Stanek i p. Tadeusz 
Drążek.

4 czerwca w Urzędzie 
Miasta i Gminy Pilica od-
było się spotkanie w spra-
wie wniosku mieszkańców 
Gulzowa, zamieszkałych 
przy ul. Turystycznej od nu-
meru 1 do 10 o przyłącze-
nie ich gruntów do gminy 
Ogrodzieniec z uwagi na 
fakt, iż formalnie ich grun-
ty są w ewidencji sołectwa 
Biskupice w gminie Pilica. 
W spotkaniu  wzięli udział 
burmistrzowie Gmin Pilica 
i Ogrodzieniec, przewod-
niczący rad z obu gmin, 
radni gminy Pilica, sołtys 
Gulzowa, przedstawicie-
le mieszkańców Gulzowa 
oraz radna z Mokrusa. 
Na spotkaniu wyrażono 
opinię obu gmin na temat 
proponowanych zmian 

granic. Stanowisko gminy 
Pilica jest takie, aby zmian 
granic nie dokonywać, a 
mieszkańcy powinni być 
przemeldowani do sołec-
twa Biskupice zgodnie z 
ewidencją gruntów. Sta-
nowisko Burmistrza Ogro-
dzieńca jest takie, że skoro 
100% zainteresowanych 
mieszkańców, którzy od 
zawsze czuli się miesz-
kańcami Gulzowa chcą 
prawnego uporządkowa-
nia swojego zamieszkania, 
to trzeba im to umożliwić. 
Nie można ich dłużej trzy-
mać w niepewności. Po-
nieważ zwrócili się z proś-
bą do Gminy Ogrodzieniec 
o pomoc, to w ich imieniu 
przygotowany zostanie 
odpowiedni wniosek do 
Wojewody Śląskiego o 
przyłączenie formalne ok. 
12 ha gruntów do gminy 
Ogrodzieniec.

5 marca w hali sportowej 
przy Gimnazjum w Ogro-
dzieńcu odbył się III Tur-
niej Halowej Piłki Nożnej 
Jednostek OSP o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec. Zwycięzcami 
rozgrywek została drużyna 
OSP Gulzów, która otrzy-
mała pamiątkowe medale i 
puchar Burmistrza.

9 marca rozpoczęły się 
zebrania wspólnot miesz-
kaniowych położnych na 
ternie naszej Gminy, w któ-
rych gmina Ogrodzieniec 
ma lokale komunalne.

12 marca odbyło się ze-
branie sprawozdawczo-
-wyborcze OSP Giebło. 
Prezesem na następną 
kadencję wybrany został 
dh Sławomir Jurczak, a 
naczelnikiem dh Mariusz 
Kaziród.

Tak jak promienie wiosennego słońca coraz wyraźniej zwiastują nadchodzącą wiosnę, tak prowadzone prace przygotowawcze i inne działania w zakresie nowych inwestycji i przed-
sięwzięć gminnych zmierzają do ich faktycznej realizacji:

I.   W ostatnim czasie gmina wybrała biuro projektowe do przygotowania dokumentacji na usunięcie i utylizację  azbestu wraz z odtworzeniem materiałem nieazbestowym 
oraz  kompleksową termomodernizację budynków: dawny KS „Budowlani” w Cementowni, „stare” przedszkole – a obecnie administracja mieszkań komunalnych przy 
ul.Słowackiego, remizo-świetlice w Ryczowie, Gulzowie i Podzamczu, dawna szkoła w Kiełkowicach, Trójbudynek. Ponadto w zakresie projektowym uwzględniona została 
aranżacja wnętrza dawnego budynku Klubu Sportowego Budowlani wraz z wyposażeniem na cele funkcjonowania Centrum Usług Społecznych. Wykonawcą została spół-
ka „PARADOX – PA” z Tych.  Termin wykonania projektów: do końca lipca br.

II.  Gmina Ogrodzieniec zawarła również umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogro-
dzieńcu”, które mieścić się będzie w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu na II p. i poddaszu budynku. Wykonawcą została pracownia OFF Archi-
tekci Maciej Rączka z Gliwic. Termin wykonania dokumentacji określono na połowę kwietnia 2016r.

III. W najbliższym czasie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Piastowska i ul. Południowa 
(6360145S) w Ogrodzieńcu w celu usprawnienia układu komunikacyjnego i poprawy warunków bezpieczeństwa”.  

W niedzielę 13 marca br. 
Miejsko – Gminny Ośrodek 
Kultury w Ogrodzieńcu zor-
ganizował koncert z okazji 
Dnia Kobiet. Na scenie z 
projektem muzycznym pt. 
„Jak dym z papierosa…” 
zaprezentowali się artyści z 
Krakowa: Urszula Makosz 
- pieśniarka, występuje z 
solowymi recitalami, reali-
zuje różnorodne projekty 
muzyczne, a także  bierze 
udział w spektaklach mu-
zycznych. Występuje w 
kraju i za granicą m.in. w 
Szwecji, Kanadzie, Niem-
czech i na Słowacji. Sty-
pendystka KlezKanady i 
gość programu „East me-
ets West” w Kanadzie. Pani 
Urszuli na scenie towarzy-
szył Jan Szlachta wokali-
sta, pianista, altowiolista, 
konferansjer oraz aktor. 

Absolwent Wydziału Wo-
kalno – Aktorskiego Akade-
mii Muzycznej w Krakowie. 
Wieloletni pracownik Opery 
Krakowskiej. Śpiewakom 
towarzyszył zespół mu-
zyczny w składzie: Michał 
Półtorak – skrzypce i Pa-
weł Pierzchała – fortepian. 
Warto dodać, że członko-
wie zespołu wywodzą się 
z krakowskiego kabaretu 
Piwnica pod Baranami. 
Koncert dzięki klasycznie 
i nastrojowo zaaranżo-
wanym utworom oddał 
niezwykły klimat przedwo-
jennych eleganckich lokali, 
gwarnych i zadymionych. 
Przy m.in. takich piosen-
kach jak „Jesienne róże”, 
„Ta ostatnia niedziela”, czy 
„Miłość Ci wszystko wyba-
czy”, ludzie spotykali się, 
rozmawiali, tańczyli, za-

kochiwali w sobie. Artyści 
swoim występem oddali 
nastrój i tradycję muzyko-
wania dla eleganckich pań 
i panów, a publiczność, 
licznie zgromadzoną w sali 
MGOK, przenieśli w czasie 
do słynnej Cafe Fogg. Or-
ganizatorzy przygotowali 
również niespodziankę dla 
uczestników koncertu w 
postaci czekoladowej fon-
tanny, która w połączeniu z 
owocami była niewątpliwie 
słodkim i smakowitym pod-
sumowaniem wieczoru. 
Na wszystkie panie czeka-
ły także konsultantki jed-
nej z firm kosmetycznych. 
Udzielały one porad doty-
czących pielęgnacji twarzy 
i całego ciała, prezentowały 
aktualne produkty, można 
było również wziąć udział w 
loterii z nagrodami

Jak dym z papierosa…
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Koncertem „Rock & Fogg”, który odbył się 8 marca 
2016 roku w MGOK w Ogrodzieńcu, podkreśliliśmy wy-
jątkowy dzień w kalendarzu - Dzień Kobiet. Tegoroczne 
święto wszystkich Pań uświetnił występ Zespołu „Echo” 
z programem muzycznym opartym m.in. na utworach 
Mieczysława Fogga i Janusza Gniatkowskiego. Kla-
syczne, dobrze znane i wpadające w ucho utwory roz-
bawiły widownię, większość refrenów śpiewano także 
wspólnie.
Lubiany bardzo retro-repertuar doskonale podkreślił 
program sekcji literackiej UTW. Pod kierunkiem Pani 
Marianny Guzik Panie zaprezentowały m.in. liczne frasz-

ki Sztaudyngera i tekst Mariana Załuckiego, w którym 
kobiety, kobietki i „babki” autorzy przedstawili bardzo 
często z przymrużeniem oka.
Wisienką na torcie w naszym koncercie był solowy 
występ Aleksandry Lipy z Żelazka - laureatki II edycji 
konkursu Ogro-Factor 2016, która utworem „Modelka” 
podbiła serca publiczności.
W finale koncertu wystąpił młodzieżowy zespół rocko-
wy, od niedawna działający przy MGOK i bardzo krótko 
wspólnie grający, głównie w damskim składzie: Edyta, 
Kinga, Renata i Wojtek.
Wspólne muzykowanie na  tradycyjną i młodzieżową 
nutę było rozpoczęciem działań projektowych w ra-
mach konkursu grantowego „Równać Szanse”, reali-
zowanego przez MGOK w Ogrodzieńcu. Przedział wie-
kowy publiczności zgromadzonej na sali widowiskowej 
MGOK pokazał, że muzyka naprawdę łączy pokolenia.

Dorota Supkowska

Muzyka łączy pokolenia

W tym roku Dzień Zakocha-
nych (14.02.) – popularne Wa-
lentynki – przypadł w niedzielę. 
Plakaty głosiły, iż w sali MGOK 
odbędzie się Koncert Walen-
tynkowy pt. „Gwiazda Miłości”. 
Dzień, jak na luty ciepły, sprzy-
jał rozbudzeniu uczuć młodych 
i młodo się czujących. Trady-
cyjnie czerwone róże i różnego 
rodzaju serduszka tworzyły at-
mosferę pogodnego nastroju u 
wszystkich.
Sala MGOK powoli wypełniała 
się chętnymi do przeżycia nie-
codziennych wrażeń. Wszak 
miłość, bo o niej będzie mowa, 
jest starym instrumentem spra-
wiania drugiemu człowiekowi 
przyjemności. Ma ona niejedno 
imię i każdy na swój sposób to 
uczucie odbiera. Miłość i zwią-
zana z nią radość jest potrzebą 
chwili, taką chwilę wyczarowali 

Seniorzy z Ogrodzieńca. Pło-
nące uczuciem słowa piosenek 
i barwne dźwięki muzyczne 
zapowiadały dobrą zabawę, 
o czym utwierdziła zebranych 
prowadząca imprezę Mar-
ta Bejgier. Zespół Marzenie z 
MGOK wraz z instruktorem 
muzycznym Markiem Woźnia-
kiem i solistką Barbarą Ryma-
rowicz oraz paniami z sekcji 
literackiej UTW w Ogrodzieńcu 
z prowadzącą Marianną Guzik, 
niczym dwa w jednym stworzyli 
klimat pod opowieść o wielo-
imiennej miłości. Śpiewogra 
Jerzego Jurandota „O jednej 
Wiśniewskiej” z dobrą grą pań 
i humorem płynącym ze scenki 
ukazującej konsekwencje trój-
kąta małżeńskiego rozbawiły 
publiczność o czym, świadczy-
ły gorące brawa. Scenka dru-
ga na kanwie ballady Mariana 

Dzień Zakochanych Hemara „Maryla” przeniosła 
zebranych w świat naszych 
romantycznych wieszczów: 
Mickiewicza, Słowackiego, 
Krasińskiego. W ich utworach 
nieszczęśliwe pierwsze kocha-
nie pozostawiło trwały ślad. 
Swoje myśli na temat miłości 
niżej podpisana pani Ala przed-
stawiła erotykami. 
I tak za sprawą miłości, której 
nikt oprzeć się nie zdoła, wa-
lentynkowy wieczór zaspokoił 
potrzebę posmakowania jej 
różnych odcieni. 

Alicja Kmita - Żak

W ostatnią sobotę Karnawału w sali remizy OSP Mokrus odbyło się 
spotkanie dla kobiet z terenu sołectwa i nie tylko.  Było to spotkanie z 
okazji Dnia Kobiet, które w tym roku wypadło w okresie postu, dlatego 
w Mokrusie urządzono wcześniej to świętowanie. Były wspólne zaba-
wy, śpiew, tańce i smaczne dania– ciasta, sałatki, zakąski. Inicjatorem 
spotkania był Sołtys Mokrusa oraz Rada Sołecka przy dużym wsparciu 
pani Teresy Zielińskiej, za co należą się Jej serdeczne podziękowania.

Sławomir Szlachta

Spotkanie w Mokrusie Dzień Kobiet
w Kiełkowicach
6 marca w remizie OSP Kieł-
kowice po raz pierwszy odby-
ła się uroczystość z okazji Dnia 
Kobiet. Ku miłemu zaskocze-
niu organizatorów - Rady So-
łeckiej, na spotkanie przybyło 
35 osób. Wszystko wykonane 
zostało we własnym zakresie - 
wypieki i sałatki przygotowane 
przez  gospodynie domowe 
oraz kawa i herbata.  Wieczór 
upłynął w miłej, przyjaznej at-
mosferze. Spotkanie tak się 
wszystkim spodobało, że pa-
nie zadeklarowały się już na 
przyszłość i chcą kontynu-
ować w Kiełkowichach zapo-
czątkowaną oraz  inne uroczy-
stości.

Elżbieta Stanek
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OSP Ogrodzieniec
W dniu 13 lutego br. w 
odbyło się walne Zebranie 
Sprawozdawczo-Wybor-
cze jednostki OSP Ogro-
dzieniec za lata 2011-
2015. W trakcie spotkania 
nagrodzono odznaczenia-
mi i dyplomami zasłużo-
nych druhów i podsumo-
wano pięć lat działalności  
zarządu oraz dokonano 
wyboru nowych władz na 
kolejną kadencję. W skład 
nowo wybranego Zarządu 
OSP Ogrodzieniec weszli: 
Łukasz Marczyk - Prezes 
Zarządu, Michał Mikoda - 
Naczelnik i Wiceprezes Za-
rządu, Szymon Ceglarski 
– Skarbnik, Henryk Nowak 
- Wiceprezes Zarządu, Ka-
mil Szymusik - Wiceprezes 
Zarządu, Marcin Stanek – 
Gospodarz, Karolina Mań-
ko – Sekretarz. Ukonsty-
tuowała się także Komisja 
rewizyjna w składzie: Paweł 
Grobelak – Przewodniczą-
cy oraz Stanisław Bednarz 
i  Janusz Cholewa.
Druhny i druhowie odzna-
czeni podczas zebrania:
Za wysługę: 5 lat Kmita Da-
wid, 40 lat Beza Edward, 10 
lat Ross Marta, Lipka Da-

mian, Ceglarski Szymon; 
50 lat Nowak Henryk, 70 
lat Lubach Witold. Odzna-
ka złota MDP Moś Rafał, 
Małek Patryk, Kmita Da-
wid. Srebrna MDP Cichoc-
ka Daria, Mańko Karolina, 
Żak Martyna, Biedrowski 
Kamil, Bidziński Krzysztof, 
Kozłowski Daniel, Moś Ka-
mil. Srebrny medal za za-
sługi dla pożarnictwa An-
drzej Dudek. Specjalnym 
wyróżnieniem uhonoro-
wany został wieloletni pre-
zes OSP Ogrodzieniec dh 
Paweł Grobelak, któremu 
nadano tytuł Honorowego 
Prezesa (23 lata na tym 
stanowisku).
Ogrodzieniecka jednostka 
to jedna z prężnie działają-
cych jednostek na terenie 
powiatu zawierciańskiego, 
która bierze udział w wielu 
akcjach ratowniczo-gaśni-
czych i wielokrotnie wspie-
ra w tych akcjach oddziały 
PSP. 
Jednostka w 2015 roku 
brała udział 73 razy w ak-
cjach ratowniczo-gaśni-
czych, w tym: 30 pożarów, 
43 miejscowe zagrożenia, 
do których zaliczamy, koli-
zje i wypadki drogowe - 12 

Walne zebrania w OSP
razy, poszukiwanie osób 
zaginionych 18 razy, zbie-
ranie gniazd owadów 6 
razy, połamane drzewa 2 
razy, ściąganie kota z drze-
wa - 2 razy, zabezpieczenie 
rejonu w Komendzie Po-
wiatowej PSP w Zawierciu 
3 razy. Jednostka wyjeż-
dżała poza rejon gminy 14 
razy.

Jednostka OSP w wy-
posażeniu posiada m.in:  
dwa samochody bojowe 
marki Star 244 i Star 266, 
samochód ratownictwa 
technicznego Ford Transit 
i samochód ratownictwa 
wysokościowego Mitsubi-
shi L200, oraz Quad marki 
Suzuki i dwie przyczepki 
transportowe, motopompy 
M800 PO-5, motopompy 
szlamowe, motopompy 
pływające, agregaty prądo-
twórcze, piły spalinowe do 
drzewa, do stali i betonu, 
agregat wodno - pianowy 
wysokociśnieniowy, apara-
ty ochrony dróg oddecho-
wych, nożyco-rozpieraki, 
węże ssawne, węże tłocz-
ne oraz inny sprzęt i umun-
durowanie do ratowania 
życia i mienia. Druhowie 
dbają o swoją strażnicę 
i na bieżąco przeprowa-
dzają prace porządkowe i 
remontowe wewnątrz i na 
zewnątrz budynku. Ostat-
nio zakończono remont 
pomieszczeń garażowych. 
Jednostka prowadzi także 
wiele działań na rzecz spo-
łeczności lokalnej tj. orga-
nizację Finału WOŚP, Świąt 
Wielkiej Nocy, Dnia Straża-
ka, zabezpieczenia obcho-
dów Dni Ogrodzieńca.
Chylę czoła przed wami-

-strażakami, przed waszą 
odwagą i hartem ducha. 
Wasza jednostka się rozwi-
ja, o czym świadczą młodzi 
druhowie w szeregach – i 
to jest wasz sukces – tymi 
słowami zwrócił się obecny 
na zebraniu Krzysztof Wro-
na- Starosta Zawierciański.
Wśród zaproszonych gości 
byli m.in. Przewodniczący 
Rady Miejskiej Z. Podsiadło 
oraz Radni J. Ciołczyńska, 
B. Styp-Rus, G. Wałek. 

OSP Ryczów
W dniu 20 lutego br. w 
odbyło się walne Zebranie 
Sprawozdawczo-Wybor-
cze jednostki OSP Ry-
czów za lata 2011-2015. 
W trakcie spotkania na-
grodzono odznaczeniami 
i dyplomami zasłużonych 
druhów i podsumowano 
pięć lat działalności  zarzą-
du oraz dokonano wyboru 
nowych władz na kolejną 
kadencję. Prezesem po-
nownie wybrany został dh 
Andrzej Żak, a naczelni-
kiem dh Krzysztof Gruca. 
Ponadto w skład zarządu 
weszli: Janusz Grzesiak – 
wiceprezes zarządu, Zofia 
Adamusińska – skarbnik, 
Grzegorz Żak – wiceprezes 
zarządu, Dawid Gąsiorow-
ski – zastępca naczelnika, 
Adam Przytuła – sekretarz, 
Michał Półkoszek – gospo-
darz. Komisja Rewizyjna:  
Leszek Janus – przewod-
niczący, Feliks Wójcik, 
Marian Ścisłowski. W spo-
tkaniu uczestniczyli zapro-
szeni goście: Arkadiusz 
Spera  z PSP Zawiercie, 
Andrzej Mikulski – Bur-
mistrz Miasta i Gminy oraz 
prezes M-G OSP w Ogro-

dzieńcu, Zygmunt Podsia-
dło – przewodniczący Rady 
Miejskiej, Wanda Bednarz-
-radna Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu, Henryk Karcz 
– komendant M-G OSP w 
Ogrodzieńcu, Stefan Biedak 
– sołtys Ryczowa  oraz Jan 
Chudek, Krzysztof Błoch i 
Kamil Żak – druhowie Za-
rządu M-G.

Podczas zebrania wręczo-
no odznaczenia za wysługę 
lat oraz stopnie pożarnicze. 
Za wysługę 5 lat: Beata 
Roch, Arkadiusz Roch, 10 
lat: Janusz Grzesiak, 15 
lat: Dawid Gąsiorowski, 35 
lat: Władysław Ścisłowski, 

40 lat: Feliks Ścisłowski.  
Stopnie pożarnicze: Prze-
mysław Bednarz, Wojciech 
Ziębinski, Arkadiusz Roch, 
Katarzyna Bednarz, Marek 
Bednarz, Sławomir Żak.
OSP Ryczów to jedna z 
prężnie działających jed-
nostek na ternie powiatu 
zawierciańskiego, co pod-
kreślił obecny na zebraniu 
kpt. Arkadiusz Spera z PSP 
Zawiercie.
Bez pomocy strażaków 
ochotników Powiatowa 
Straż Pożarna nie byłaby w 
stanie skutecznie prowadzić 
akcji. Wasza pomoc jest 
niezastąpiona, za co w imie-
niu komendanta PSP Za-

wiercie serdecznie dziękuję 
– powiedział kpt. A. Spera.
Strażacy oprócz udziału w 
akcjach ratowniczo-gaśni-
czych biorą czynny udział 
w życiu swojej społeczności 
lokalnej oraz całej gminy, 
zabezpieczając uroczysto-
ści i imprezy, organizując 
i współorganizując różne 
przedsięwzięcia, m.in. rocz-
nice, ćwiczenia. Ochotnicy 
szkolą się i zdobywają ko-
lejne kwalifikacje, a także 
dbają o swoją remizę, ga-
raż, samochody i sprzęt 
gaśniczy. 
W ostatnich pięciu latach 
wykonano liczne remonty, 
m.in.: w garażu zamonto-

wano nowe bramy, nowe 
progi wjazdowe i wymie-
niono okna, w sali zamon-
towano nową klimatyzację, 
wykonano nowe schody do 
remizy i wymieniono drzwi 
wejściowe, wykonano taras 
wraz z zadaszeniem nad 
schodami wejściowymi,  za-
montowano monitoring, do-
konano wymiany pieca ga-
zowego ciepłej wody i CO, 
wyłożono kostką brukową 
dojście do schodów wej-
ściowych, wyremontowano 
zabytkową motopompę i 
wiele innych prac remonto-
wo-porządkowych.

Joanna Piwowarczyk

W sobotę, 5 marca br. w hali Gimnazjum w Ogrodzieńcu odbył się III Turniej Piłki Halo-
wej Jednostek OSP o Puchar Burmistrza, zorganizowany przez Zarząd Miejsko-Gminny 
OSP RP w Ogrodzieńcu. Otwarcie odbyło się z udziałem braci strażackiej, przedstawicieli 
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu: Zygmunta Podsiadło – Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu, Beaty Stypy-Rus – ogrodzienieckiej Radnej oraz Komendanta Miejsko-
-Gminnego Zarządu OSP RP Henryka Karcza. W rozgrywkach udział wzięły wszystkie 
jednostki z terenu gminy Ogrodzieniec, czyli 8 drużyn: Gulzów, Giebło, Ryczów, Kolonia 
Ryczów, Podzamcze, Kiełkowice, Mokrus, Ogrodzieniec. Zwyciężyła drużyna OSP Gul-
zów, która otrzymał Puchar Burmistrza z rąk gospodarza naszej Gminy Andrzeja Mikul-
skiego oraz puchar Starosty Zawierciańskiego wręczony przez Marię Milejską, wicestaro-
stę Powiatu Zawierciańskiego. Drugie miejsce zajęła drużyna OSP Giebło, trzecie - OSP 
Kiełkowice. Zawody sędziował - Dawid Szymusik. Najlepszym drużynom wręczono me-
dale i puchary. Nagrodzeni zostali także indywidualnie - najstarszy i najmłodszy zawodnik 
rozgrywek. Najstarszy zawodnik Janusz Łypaczewski z OSP Gulzów i najmłodszy zawod-
nik Kacper Kaziród z OSP Giebło otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy.
Gratulujemy zwycięzcom wspaniałego wyniku. Pozostałym zawodnikom życzymy suk-
cesów za rok, w kolejnym turnieju. Organizatorom gratulujemy tak sprawnie przeprowa-
dzonych rozgrywek.

J. Piwowarczyk

III Turniej Piłki Halowej
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F.H.U.

USŁUGI
ASENIZACYJNE

BART-POL

tel. 500 709 342

wywóz nieczystości płynnych

Ryczów ul.Ogrodzieniecka 7

Obsługujemy gminy:
Ogrodzieniec, Łazy, Zawiercie, 
Pilica, Klucze
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TEL. CAŁODOBOWY  602 106 837; 32 67 32 451
OGRODZIENIEC UL. PADEREWSKIEGO 4

G WA R A N T U J E  N A J N I Ż S Z E  C E NY
NA KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
 Zasiłek pogrzebowy na miejscu, od ręki
 Własna bezpłatna chłodnia i sala pożegnań
 (przy Kościele) Ogrodzieniec ul. Cmentarna 2 
 Groby ziemne i murowane
 Wiązanka na trumnę i wieniec - gratis! 

NAGROBKI GRANITOWE - n i s k i e  c e n y

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
obfitości na świątecznym stole, smacznego jajka, oraz wiosennego 

nastroju w rodzinnym gronie wszystkim Strażakom 
i Ich Rodzinom życzą

Prezes Zarządu MG OSP w Ogrodzieńcu
Andrzej Mikulski

Komendant MG OSP w Ogrodzieńcu
Henryk Karcz

Życzenia zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych, 
przepełnionych tradycją, 

pięknem i radością, wśród bliskich 

składają

Dyrektor i Pracownicy
MGOK w Ogrodzieńcu

oraz Redakcja „Gazety Ogrodzienieckiej”

Pani Joannie Piwowarczyk
Redaktor Naczelnej Gazety Ogrodzienieckiej, 

Rodzinie i Bliskim najszczersze wyrazy współczucia 
z powodu śmierci teścia 

śp. STEFANA PIWOWARCZYKA 
składają Dyrektor

i Pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu składa serdeczne  
podziękowania dla Martyny Brożek, druhów Kamila Szymusika, Marcina Stanka i Łukasza 

Marczyka, siatkarzy KS Aluron Virtu Warta Zawiercie: Dawida Ogórka, Alana Wasilewskiego, 
Kamila Długosza oraz Krzysztofa Juraka menadżera klubu, Gabrieli Kaczyńskiej, Zbigniewa 
Saczyńskiego, Mateusza Guta, Barbary Rymarowicz, Piotra Wierzbickiego i Kuby Zabor-

skiego za współpracę i zaangażowanie na rzecz zajęć zorganizowanych dla dzieci 
i młodzieży podczas tegorocznych ferii zimowych. Dzięki Wam były … nie z tej Ziemi!!!
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Najserdeczniejsze życzenia 
zdrowych, radosnych 

i spokojnych Świąt
Wielkiej Nocy, 

smacznego jajka
mokrego dyngusa

a także odpoczynku 
w rodzinnym gronie

Mieszkańcom Gminy Ogrodzieniec
składają Druhowie OSP Kiełkowice

Mieszkańcy Kiełkowic składają serdeczne 
podziękowania Panu Burmistrzowi 

Andrzejowi Mikulskiemu oraz Radnym 
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

za przedłużenie komunikacji miejskiej  
w naszym sołectwie.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za 
zrozumienie potrzeb mieszkańców, za 
wieloletnią współpracę, mającą na celu 

dobro mieszkańców sołectwa.

Z wyrazami szacunku
Mieszkańcy Kiełkowic

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zawierciu informu-
je, iż w dniu 16 kwietnia 2016 ( Dzień Otwarty) Urząd 
Skarbowy będzie czynny w godzinach od 8.00 do 
13.00, natomiast w dniach 28 i 29 kwietnia oraz 2 
maja 2016r. Urząd będzie czynny w godzinach od 
7.00 do 18.00. Kasa obsługiwana przez Spółkę z 
o.o. Monetia znajdująca się w siedzibie Urzędu bę-
dzie czynna  w godzinach pracy Urzędu.
Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zawierciu 
zaprasza do korzystania z możliwości przesyłania ze-
znań podatkowych, deklaracji podatkowych i ich ko-
rekt drogą elektroniczną poprzez www.portalpodat-
kowy.mf.gov.pl lub www.szybkipit.pl Gwarantuje to: 
ograniczenie formalności do minimum, ograniczenie 
kosztów opłat pocztowych, oszczędność czasu.

Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym

Pani Joannie Piwowarczyk
Redaktor Naczelnej Gazety Ogrodzienieckiej, 

najszczersze kondolencje 
z powodu śmierci teścia 

śp. STEFANA PIWOWARCZYKA 
składają

Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Podsiadło
oraz Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
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„Ferie nie z tej Ziemi… Sięgamy gwiazd”
Wycieczka pełna wrażeń
W czwartek, 18 lutego uczestniczyliśmy w wycieczce do 
Dąbrowy Górniczej. W programie  całodniowego wyjaz-
du było zwiedzanie Muzeum Miejskiego „Sztygarka” oraz 
warsztaty kreacyjne przeprowadzone w Młodzieżowym 
Ośrodku Pracy Twórczej (MOPT) w Dąbrowie Górniczej. 
Podczas zajęć w MOPT każdy uczestnik wycieczki zapro-
jektował i pomalował własną maskę karnawałową. Drugą 
atrakcją przygotowaną przez MOPT był udział w zajęciach 
etnograficzno-tanecznych, podczas których poznaliśmy 
zagłębiowski strój regionalny oraz nauczyliśmy się piosen-
ki i kilku prostych kroków w tańcu ludowym.

Ubranka dla bałwanka
„Ferie nie z tej ziemi” to cykl zajęć tematycznych dla naj-
młodszych i trochę starszych. Instruktorzy MGOK po-
stanowili tegoroczne ferie oderwać trochę od szarej rze-
czywistości. Zajęciami „ale kosmos” zainteresowali się 
stali bywalcy zajęć plastycznych. Ubranka dla bałwanka 
przygotowała bardzo pomysłowa grupa dzieci i młodzieży. 
Wycinaliśmy, komponowaliśmy, projektowali i wymyślali 
rzeczy, w które nasze bielutkie, krąglutkie bałwany mogły-
by się ubrać. Bałwany były zrobione z kul styropianowych, 
no bo przy takiej zimie, to raczej tych prawdziwych nawet 
nie mieliśmy.

Podróż w Kosmosie
We wtorek, 23 lutego wybraliśmy się w Wirtualną podróż 
po Antarktydzie, na Wyprawę po Układzie Słonecznym i 
Poszukiwanie  doskonałej planety, na której można spę-
dzić wakacje. W tę niezwykłą podróż zabrał nas pan Woj-
ciech Figiel, geograf i podróżnik, który swe pasje od lat 
realizuje i rozwija, umożliwiając również innym korzystanie 
z wielu naukowych odkryć.
Uczestnicy zajęć obejrzeli  wirtualny film, w którym w cie-
kawy i atrakcyjny sposób przybliżono im astronomiczną 
wizję ruchu ciał niebieskich, ich powstaniu, budowę oraz 
liczne ciekawostki na temat planet, księżyców, asteroid 
oraz komet. Odwiedzając kolejne planety, uczniowie mogli 
poszukiwać najlepszego miejsca na wakacyjny odpoczy-
nek.
W drugiej części, dla starszej grupy wiekowej - młodzieży 
przeznaczony był pokaz  „O astronautyce, czyli historii wy-
praw kosmicznych”. 
Dzięki możliwości przeprowadzenia różnych symulacji, 
widz jest w stanie znacznie łatwiej zrozumieć wiele skom-
plikowanych zjawisk. Szczególnie dotyczy to takich dzie-
dzin jak: fizyka, astronomia, geografia oraz przyroda.

Roboty i robótki
W środę,  24 lutego odbyły się warsztaty kreatywne „Ro-
boty i robótki” – montujemy, skręcamy i „kombinujemy”. 
I z tego kombinowania wyszły niezwykłe prace - ludziki, 
roboty, postacie. Wystarczyło trochę kartonów z tektury, 
stare płyty CD, śrubki, nakrętki, metalowe nakładki i oczy-
wiście odrobina wyobraźni - a tej dzieciakom nie brakuje. 
Zapraszamy do obejrzenia tych niezwykłych prac, które 
ozdabiają korytarz na parterze w Domu Kultury.

Ubierz misia na zimę
Pod takim hasłem odbyły się warsztaty manualne prze-
prowadzone we wtorek, 23 lutego br. w Domu Kultury. 
Uczestnicy warsztatów zapoznali się z podstawowymi 
czynnościami związanymi z szyciem tj. nawlekanie, wyci-
nanie, wiązanie supełków, przyszywanie guzików oraz z 
podstawami kroju. Misie, które zostały przyniesione przez 
dzieci, zostały ubrane w kolorowe czapeczki, szaliki, ka-
mizelki, przyozdobione guzikami i kolorowymi aplikacjami.

Muzyczne ferie
W ramach Ferii Zimowych ‘2016- „Nie z tej ziemi… się-
gamy gwiazd” odbyło się wiele zajęć i warsztatów mu-
zycznych dla dzieci i młodzieży. Były to m.in.: warsztaty 
perkusyjne, warsztaty wokalne, zajęcie z gitary elektrycz-
nej, zajęcia rytmiczne dla dzieci, połączone z grami i za-
bawami. Na zajęciach tych dzieci i młodzież miały okazję 
poznać podstawy gry na instrumentach, poszerzać swo-
je zainteresowania oraz horyzonty muzyczne, a przede 
wszystkim miło i pożytecznie spędzić wolny czas i dobrze 
się bawić… MGOK zorganizował również zajęcia z gitary  
dla dzieci i młodzieży w Dworku w Gieble.

Ufoludki i latające talerze
Znając już kosmos, planety, historie i największe odkrycia 
astronautyki pomyśleliśmy również o tych niezbadanych 
jeszcze przestrzeniach pozaziemskich przestworzy. 
Czy istnieje gdzieś życie poza Ziemią? A jak wyglądają 
istoty pozaziemskie? Czym się poruszają? Super pomysły 
dotyczące ufoludków i latających talerzy zaprezentowali 
najmłodsi podczas warsztatów manualnych w MGOK. Z 
plasteliny, kartonów i kul styropianowych powstały niesa-
mowite obiekty latające z tajemniczymi załogami.

Malujemy obrazy
Malarstwo-sztuka patrzenia na świat to cykl warsztatów 
plastycznych adresowanych do młodzieży.  W czasie ferii 
w spotkaniach z malarstwem wzięła udział niewielka grupa 
młodych twórców, którzy próbowali tworzyć własne dzieła 
w oparciu o reprodukcje lub autorskie pomysły. Inspiracją 
były zdjęcia znanych artystów lub wyobraźnia.

MARZEC  2016



GAZETAo g r o d z ien ie cka 9

„Ferie nie z tej Ziemi… Sięgamy gwiazd”

Zajęcia w Dworku w Gieble
Kwiaty z bibuły
W środę, 17 lutego w przytulnym dworku w Gieble odbyły 
się warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy 
zajęć zapoznali się z techniką tworzenia kwiatów z bibuły. 
Każdy samodzielnie wykonał bukiecik róż i żonkili.  Po-
wstały piękne kompozycje, co można obejrzeć na prezen-
towanych poniżej zdjęciach.

Spotkanie ze strażakami  
z OSP Ogrodzieniec

Baby Planet zdobyte!
W poniedziałek 22 lutego br. uczestniczyliśmy w wyciecz-
ce do sali zabaw After Hours – BabyPlanet w Sosnowcu. 
After Hours to Park Rozrywki i Rozwoju, w którym dzieci 
bawią się, uczą i rozwijają. Nasza grupa wzięła udział we 
wszystkich projektach jakie ma do zaoferowania Baby-
Planet. Naszą podróż rozpoczęliśmy od niesamowitego 
wirtualnego świata technologii, animacji i gier. Olbrzymia 
ściana kinetyczna, interaktywna podłoga z grami iFoot-
Kids oraz Strefa MegaBlocks, które rozwijają wyobraźnię, 
logiczne myślenie, koordynację ruchową, a także gwa-
rantuję świetną zabawę. Kolejnym punktem były zajęcia z 
trenerem personalnym, dla chłopców gry i zabawy, a dla 
dziewczynek taniec. Zajęcia w Laboratorium Lego, mini 
rozgrywki piłkarskie na boisku oraz zabawy w tzw. bez-
piecznej strefie - kolorowa sala wyposażona w trzy zjeż-
dżalnie, trampolinę i miękką podłogę PaviPlay ze ścieżką 
zdrowia. Wycieczka była bardzo ciekawa …. nie z tej ziemi 
oczywiście.

Spotkanie z siatkarzami
W środę 24 lutego br. w hali przy Gimnazjum w Ogro-
dzieńcu odbyło się spotkanie z siatkarzami KS Aluron Vir-
tu Warta Zawiercie. Zajęcia dla dzieciaków przygotowali 
Kamil Długosz - przyjmujący, Alan Wasilewski - środkowy 
oraz Dawid Ogórek - libero. 
Zawodnicy przeprowadzili krótki trening, zgłębili wiedzę na 
temat siatkówki, a także rozegrali krótki mecz z dzieciaka-
mi. Mamy nadzieję, że nie była to ostatnia wizyta 
zawodników w Ogrodzieńcu.

Dla młodego dziennikarza
Dziennikarskie ABC to cykl warsztatów dla początkują-
cych dziennikarzy. W ramach zajęć zapoznaliśmy się z 
podstawowymi technikami składu gazety - dowiedzieli-
śmy się jak wygląda makieta pisma przygotowywanego 
do druku, w jaki sposób projektujemy strony, działy, ko-
lumny.

Praca nad gazetką
W ramach warsztatów dziennikarskich zredagowaliśmy 
gazetkę feryjną pt. PISEMKO, w której znalazły się artykuły 
z ferii zimowych oraz zdjęcia wykonane podczas zajęć.

Pisemko zredagowali: 
Nikola Stąpel, Maja Madej, Julia Nawrocka i Xavier Hellsz-
tein (foto) pod kierunkiem Joanny Piwowarczyk redaktora 
naczelnego Gazety Ogrodzienieckiej.
Opracowanie i wydanie gazetki było dla nas nie lada wy-
zwaniem. Jest to praca żmudna, wymagająca dokładności 
i staranności. Ale mamy nadzieję, że efekt okaże się pozy-
tywny i nasza gazetka spodoba się Czytelnikom. 

OGROFACTOR za nami
W piątek 26 lutego br. odbył się II gminny konkurs talen-
tów „OGROFACTOR łowimy gwiazdy i gwiazdeczki... nie 
z tej Ziemi”. O „Złoty Mikrofon” rywalizowali soliści, duety 
oraz rodzynek w postaci zespołu muzycznego. Jury w 
składzie: Zbigniew Saczyński - nauczyciel muzyki w SP 
nr 6 w Zawierciu i tym samym przewodniczący, Gabriela 
Kaczyńska - reporterka i reportażystka PR Katowice oraz 
Mateusz Gut - wokalista i gitarzysta zespołu Select oce-
niało m.in. dobór repertuaru, interpretację utworu, ogólny 
wyraz artystyczny. Ze względu na wysoki poziom umiejęt-
ności naszych uczestników jury miało nie lada „orzech do 
zgryzienia” przy werdykcie.
I miejsce „ZŁOTY MIKROFON” oraz solowy występ 
podczas Święta Gminy Ogrodzieniec 26.08.2016r. - Maria 
Trawińska 
II miejsce „SREBRNY MIKROFON” występ podczas 
imprezy okolicznościowej zorganizowanej przez MGOK - 
Aleksandra Lipa
III miejsce „BRĄZOWY MIKROFON” występ podczas 
imprezy okolicznościowej zorganizowanej przez MGOK - 
Wiktoria Jastrząb. 
Jury przyznało również wyróżnienia dla: zespołu w skła-
dzie: Konrad Tkacz, Adam Półkoszek, Paweł Kowalczyk, 
Zuzanny Kałużny, Daisy Angelov, Mai Brzezińskiej oraz Na-
talii Antoniak. 
Gratulacje należą się wszystkim uczestnikom za wspaniałe 
występy i profesjonalne podejście do konkursu.
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W naszej wędrówce przez historię Cementowni dotarliśmy 
do roku 1939. Wybucha wojna, podczas przejścia frontu 
zakład nie pracował, ponieważ robotnicy nie zgłosili się do 
pracy i produkcję zatrzymano. Kilka dni później, bo już 10 
września 1939r. zakład ponownie uruchomiono. Ostatnim 
dyrektorem przed wojną był inż. Roman Cyge.
Po wejściu Niemców komisarycznych kierownikiem zakła-
du został miejscowy Niemiec Waldemar Leidner. Zakład 
pracował bez żadnych przerw do końca wojny tj. do 19 
stycznia 1945r. W okresie wojny, pomimo ciągłej pracy 
pieców, produkcja klinkieru nie przekraczała 70 000 ton. 
Częste awarie urządzeń, będące wynikiem działania grup 
dywersyjnych, a także nadmiernym wyeksploatowaniem 
maszyn i urządzeń sprawiło, że w dniu wyzwolenia, za-
kład nie był zdolny do dalszej produkcji mimo, że w ma-
gazynach nie brakowało części zamiennych. Natychmiast 
po wyzwoleniu zakład zabezpieczyła przed rozgrabie-
niem straż robotnicza. Przystąpiono do remontu maszyn. 
Po otrzymaniu pierwszych dostaw miału węglowego w 
czerwcu 1945 roku uruchomiono produkcję, dostarczając 
na rynek do końca roku 20.332 tony cementu. Odbudowa 
zniszczonego kraju wymagała ogromnej ilości cementu, 
toteż już w 1947 roku zapadła decyzja budowy obok ist-
niejącego zakładu nowej cementowni. Nowy zakład miał 
produkować klinkier- podstawowy produkt w przemyśle 
cementowym. Wyprodukowany tu klinkier miał być wy-
syłany do głównych okręgów budowlanych w Polsce, a 
tam przemielony na cement. Takimi centralnymi ośrodkami 
budowlanymi były Warszawa, Szczecin oraz Kraków. Sam 
transport klinkieru do tych ośrodków był o wiele łatwiejszy, 
nie wymagał wagonów krytych, opakowania i nie ulegał 
starzeniu jak gotowy cement.
W 1949 roku rozpoczęto niwelację terenu i wytyczanie 
przyszłych hal produkcyjnych. W 1950 roku przystąpiono 
do budowy bloków mieszkalnych dla przyszłej załogi.
Nowy zakład miał posiadać 6 pieców do wypału klinkieru 
oraz odpowiednie młyny, zbiorniki, transportery. Docelo-
wa zdolność produkcyjna zakładu to 680.000 ton klinkieru 
rocznie. Pełnomocnikiem rządu ds. budowy był inż. Jan-
kowski.
W 1957 roku zapalono pierwszy piec, w obecności ów-
czesnego Wojewody gen. Aleksandra Zawadzkiego, Mi-
nistra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
oraz innych dostojników państwowych. Cały zakład uru-
chomiono w 1958 roku, a pełną zdolność produkcyjną 
osiągnięto w roku 1960.
Ogrodzieniec skorzystał na tej inwestycji bardzo dużo. Na 
osiedlu fabrycznym przy cementowni wybudowano 8 blo-
ków dla 96 rodzin, w Ogrodzieńcu na Poniku wzniesiono 
9 bloków dla 126 rodzin, wybudowano nową szkołę w 
Cementowni i rozbudowano szkołę w Ogrodzieńcu, wy-
budowano ośrodek zdrowia i dom kultury, uruchomiono 
zasadniczą szkołę zawodową w Cementowni. Pierwsze 
mieszkania zostały zasiedlone w 1952r. a następnie do 
1957 roku, w miarę oddawania ich do użytku. 
Powyższe wiadomości uzyskałam z opracowania Wita 
Molendy, który bardzo dokładnie opisał produkcję, rodzaj 
maszyn i urządzeń montowanych przez kolejne lata w ce-
mentowni i kamieniołomie. Znał dokładnie ten zakład od 
wczesnej młodości, a ponadto pracując w nim, korzystał 
z archiwum zakładowego i dzięki temu, mógł dokładnie 
prześledzić cały jej rozwój. Mrówcza praca i pasja, dzi-
siaj kiedy zakładu już nie ma, a archiwum rozproszone, a 
częściowo stracone bezpowrotnie, pozwala (na przykład) 
prześledzić rok po roku, wielkość produkcji od 1927r.
I tak np.
w 1927r. wyprodukowano 78.000 ton klinkieru i 80.000 
ton cementu
w 1931r. 82.000 ton klinkieru i 89.000 ton cementu
w 1952r. 90.000 ton klinkieru i 103.000 ton cementu
w 1958r. 454239 ton klinkieru i 124 064 ton cementu
w 1976r. 867 072 ton klinkieru i 118 000 ton cementu
i tak do roku 1983.
To tyle o produkcji, a teraz o pracownikach.
Dyrektorami naczelnymi po wyzwoleniu byli:
Mieczysław Jamróz   1945- 1950
Jan Ociepka   1950
Bolesław Tarczyński  1951- 1952
Marian Flak   1952- 1961
mgr inż. Anna Skalicka  1957- 1962
inż. Kazimierz Grunt  1962- 1974
mgr Bolesław Baran  1974- 

Ze wspomnień Pani Ireny Gruntowej
„W grudniu 1951 roku na podstawie nakazu służbowego 
wydanego przez dyrektor Zjednoczenia Przemysłu Ce-
mentowego mąż mój, Kazimierz Grunt i Marian Flak zo-
stali służbowo przeniesieni do budującej się Cementowni 
„Wiek”. Marian Flak na stanowisko dyrektora naczelnego, 
a mąż na stanowisko dyrektora ds. produkcji”
Zamieszkaliśmy w mieszkaniu na pięterku Pałacyku Fir-
lejów, w którym na dole było Przedszkole. My z mężem 
zajmowaliśmy jeden pokój, a drugi dyrektor Flak, kuchnia 
była wspólna.
To był czas wielkich inwestycji, ogromnego zapału. Błyska-
wicznie wyrastała nowa fabryka, powstawały nowe bloki. 
Jednocześnie kwitło życie społeczne było kino, świetlica, 
zespoły muzyczne. Popularne były wyjazdy niedzielne za-
kładowymi samochodami w plener np. do Ojcowa.
Z Pałacyku przenieśliśmy się do nowo wybudowanego 
bloku na przyfabrycznym osiedlu, a później do budynku 
przy drodze na kamieniołom, gdzie mieszkaliśmy 30 lat”.

Za materiały do dzisiejszej gawędy dziękuję p. Zdzisławowi 
Wojdasowi i p. Irenie Gruntowej (zdjęcia i cudowne wspo-
mnienia).
Ja sama pamiętam mojego tatę, który pracował w dziale 
zaopatrzenia, wyjeżdżającego prawie w każdym tygodniu 
do Warszawy. Pamiętajmy, że obowiązywał rozdzielnik 
centralny i to Warszawa albo Zjednoczenie decydowało 
o zakupach. Wyposażenie biurowe czyli regały, biurka do 
nowego zakładu zamówiono u p. Kwietnia (tak zapamięta-
łam a miałam wówczas może 7 lat). Ojciec razem z kierow-
cą, samochodem ciężarowym- chyba Star, bez względu 
na porę roku, zimą ubrani w służbowe kożuchy, buty fil-
cowe, z kocami na kolanach udawali się w wielogodzinną 
podróż (pamiętajmy, że nie było drogi wybudowanej do-
piero za Gierka).
Ale pamiętam też powroty taty. Starał się często wsko-
czyć do sklepu Wedla, zwłaszcza przed świętami i na ten 
moment czekałyśmy z siostrą niecierpliwie, bo była mie-
szanka wedlowska, zwłaszcza pierroty i bajeczne, a nawet 
chałwa, co było wówczas synonimem absolutnego luksu-
su.
Następna opowieść będzie już ostatnią z cyklu opowieści o 
Cementowni. Ilość zdjęć, które zgromadziłam jest napraw-
dę ogromna, tu pokazałam tylko część, ale nadal proszę o 
więcej. Kiedy 9 lat temu zaczynałam pisać o Ogrodzieńcu, 
nie przypuszczałam, że tyle wspaniałych informacji znajdę 
w Waszych domach. Więc ponawiam swój apel, bo tak 
odtwarzamy historię naszego miasta. Mam nadzieję, że 
jeszcze wiele ciekawych opowieści przed nami.
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzę We-
sołych Świąt w rodzinnej atmosferze i ciepłych wspomnie-
niach.

 Pozdrawiam serdecznie
Maria Lipka- Stępniewska

Była sobie Cementownia

Od góry::
Kazimierz Grunt, Józef Merta,Tadeusz Jeziorski, Kazimierz Paciej.
Od lewej siedzą: Irena Darska, Stefania Merta, p. Kopeć, Wiesława Jezior-
ska, Stanisława Paciej, Wiesia Paciej, Wojtuś Grunt

Odczytywanie aktu erekcyjnego budowy nowego zakładu w tle ruiny daw-
nej cementowni Ogrodzieniec. Zdjęcie od p. Z. Wojdasa

Od lewej: p. Irena Gruntowa, p. Tadeusz Jeziorski, p. Wiesława 
Jeziorska

Nowy zakład już stoi
1. p. Mendera z Bzowa, 2. p. Gruca (ojciec Walolka), 3. Kazimierz Grunt, 
5. Tadeusz Lipka,(mój tata), 6. Włodzimierz Molendys, 7. Tadeusz Kukułka, 
9. p. Krawet, 10. p. Paździorski – główny księgowy, 11. Stefan Niedbała 
– kierowca zaopatrzenia

1. –, 2. p. Dębowski, 3. Marian Flak, 4. Anna Skalicka, 5. niemiecki przed-
siębiorca, 6. Kazimierz Grunt

Stefan Stoliński - Szef Produkcji
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MGOK w Ogrodzieńcu rozpoczął realizację projektu: „Wiemy czego 
chcemy…”, którego beneficjentem jest grupa gimnazjalistów z na-
szej gminy. W dniu 11 marca br. odbyło się spotkanie grupy projek-
towej, w której uczestniczyli także zaproszeni instruktorzy prowa-
dzący zajęcia zaplanowane w projekcie. Cykl warsztatów z podstaw 
kroju i szycia, zajęcia z dziennikarstwa, fotografii i filmowania oraz 
warsztaty komunikacji wizualnej mają umożliwić młodzieży rozwi-
janie własnych zainteresowań, realizować hobby i pasje, ale przede 
wszystkim rozwijać umiejętności społeczne tj. umiejętność pracy 
zespołowej, współpracy z różnymi podmiotami i instytucjami oraz 
poznawać zasoby lokalnego środowiska. Bardzo liczymy na udział 
gimnazjalistów w programie Równać Szansę, być może nam instruk-
torom, uda się dzięki wspólnej pracy z młodzieżą zrozumieć lepiej jej 
oczekiwania i potrzeby. 

Szansa dla młodzieży

Informujemy, że w związku z zadaniem 
wynikającym z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. 
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci  
(Dz. U. z 2016r. poz.195) jednostką 
wyznaczoną do realizacji programu jest 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu.

OPS w Ogrodzieńcu
informuje

W niedzielę, 21 lutego w Ryczo-
wie obchodzono 72 rocznicę upa-
miętniającą tragiczne wydarzenia 
pacyfikacji wsi w czasie II wojny 
światowej (21.02.1944r.). Za po-
ległych mieszkańców odprawiono 
Mszę św. w Kościele Parafialnym 
pw. Nawiedzenia NMP w Ryczo-
wie i złożono kwiaty pod Mogiłą 
na Skale. W Szkole Podstawo-
wej odbyła się okolicznościowa 
akademia przygotowana przez 
nauczycieli i uczniów. Wśród 

uczestników uroczystości był pan 
Stefan Kajdan, który jako niespeł-
na 15-letni chłopak został schwy-
tany w czasie pacyfikacji i osa-
dzony w obozie koncentracyjnym 
w Płaszowie. Pan Stefan każdego 
roku przyjeżdża wraz z rodziną na 
obchody rocznicowe pacyfikacji, 
by oddać hołd pomordowanym 
znajomym - kolegom, sąsiadom, 
z którymi mieszkał, przyjaźnił się. 
W swym wystąpieniu pan Stefan 
nawiązał do wspomnień sprzed 

Uczcili pamięć laty, czyli do tragicznych wyda-
rzeń z dnia pacyfikacji, obozo-
wych przeżyć i przytoczył kilka 
obozowych wierszy napisanych 
przez współtowarzyszy - więź-
niów. Na koniec zaapelował do 
wszystkich o pielęgnowanie tra-
dycji patriotycznych, które są 
ważne dla społeczności lokal-
nych i całego narodu. 
W uroczystości uczestniczy-
li mieszkańcy oraz władze sa-
morządowe -  Burmistrz Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec wraz z 
przedstawicielami Rady Miejskiej 
– Wandą Bednarz i Beatą Jakacz.

J. Piwowarczyk

Być jak gwiazda estrady
W sobotę, 27 lutego br. MGOK zorganizował spotkanie pt. „Być jak… 
gwiazda estrady”. Gościem spotkania był Jacob Zaborski – wokalista, 
pochodzący ze Szczekocin, zwycięzca 5. edycji Must Be The Music. 
Jacob podczas spotkania zaprezentował swoje autorskie utwory oraz 
kilka coverów. Nasz przesympatyczny gość rozmawiał także z publicz-
nością, opowiadał o swojej przygodzie w talent show, o swoich suk-
cesach,  przyszłości, odpowiadał także na pytania publiczności. Na 
zakończenie na scenie zaprezentowały się laureatki II edycji OGRO-
FACTOR – Wiktoria Jastrząb, Aleksandra Lipa i zwyciężczyni Maria 
Trawińska. Po spotkaniu nie zabrakło rozmów z Jacobem, wspólnych 
zdjęć i autografów.

Na wiosnę Miejsko-Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Ogrodzień-
cu poleca swoim Czytelnikom.

Pierwsza propozycja to „AWARIA 
MAŁŻEŃSKA” – Nataszy Socha 
i Magdaleny Witkiewicz. Jest to 
komedia o dwóch słomianych 
wdowcach. 
A może jednak tragedia? Czasem 
wystarczy potrącić kota, by życie 
małżeńskie stanęło na głowie. Jak 
wygląda dom bez żon? Pewnego 
dnia Mateusz i Sebastian, dwaj 
obcy faceci, stają się sobie bliscy 
niczym syjamskie bliźnięta, złą-
czone wspólnym losem samot-
nych ojców. Tylko czy dadzą radę 
sprostać wyzwaniom?
Ta błyskotliwa, współczesna „ko-
media małżeńska”, napisana z 
dużym poczuciem humoru nie 
tylko demaskuje problemy zapra-
cowanych i zabieganych polskich 
rodzin, ale też uczy jak bardzo 
ważna jest w życiu tolerancja, 
kompromis i codzienna porcja 
miłości.

Druga propozycja to „DZIEWCZY-
NA Z POCIĄGU” – Pauli Hawkins.
To najszybciej sprzedający się de-
biut dla dorosłych w historii brytyj-
skiego rynku. 
Co 6 sekund ktoś w Stanach 
Zjednoczonych kupuję tę książkę.  
Miliony egzemplarzy sprzedanych 
na całym świecie.
Rachel każdego ranka dojeżdża 
do pracy tym samym pociągiem. 
Wie, że pociąg zawsze zatrzy-
muje się przed tym samym se-
maforem, dokładnie naprzeciwko 
szeregu domów. Zaczyna się jej 
nawet wydawać, że zna ludzi, 
którzy mieszkają w jednym z nich. 
Uważa, że prowadzą doskonałe 
życie. Gdyby tylko mogła być tak 
szczęśliwa jak oni. I nagle widzi 
coś wstrząsającego. Widzi tylko 
przez chwilę, bo pociąg rusza, ale 
to wystarcza. Wszystko się zmie-
nia. Rachel ma teraz okazję stać 
się częścią życia ludzi, których 
widywała jedynie z daleka. Teraz 
przekonają się, że jest kimś wię-
cej niż tylko dziewczyną z pocią-

gu.

Trzecią propozycją jest „ŻY-
CIE NA PEŁNEJ PETARDZIE” – 
ksiądz Jan Kaczkowski, Piotr Żył-
ka Jak żyć mocno i wartościowo. 
W całości i nie na niby. Jak żyć... 
na pełnej petardzie!
Ksiądz z powołania i podróżnik 
z pasji. Jan Kaczkowski. Ksiądz 
Jan Kaczkowski. Doktor teo-
logii, który nie lubi katolicyzmu 
kucanego. Założyciel hospicjum 
w Pucku, który uczył lekarzy jak 
rozmawiać o śmierci z pacjenta-
mi. W dzieciństwie nie chodził na 
religię, a potem o mały włos nie 
otrzymałby święceń. Chory na 
nowotwór mózgu określa sam 
siebie onkocelebrytą, czyli czło-
wiekiem, który jest znany z tego, 
że ma raka. Znany tak naprawdę 
z optymistycznego podejścia i 
wielkiej miłości do świata, którą 
dzieli się poprzez swoje opowie-
ści. O to jedna z nich.
Książka, której nie da się łatwo 
zaszufladkować. Autobiograficz-
na opowieść, która uczy jak żyć 
prosto i czerpać z każdego dnia 
pełnymi garściami. 
O tym skąd pochodzi i dlaczego 

został księdzem. Co go inspiru-
je i jak radzi sobie z 
chorobą. A przede 
wszystkim o tym, 
jak mimo niepo-
wodzeń i kłopotów 
nigdy nie stracić 
wiary i nadziei.

Serdecznie zapra-
szamy do odwie-
dzania Biblioteki.

Biblioteka poleca
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Barwna kronika Tymoteusza 
Czelakowskiego
Tymek potrafi zamknąć w swoich rysun-
kach, szkicach i obrazach najciekawsze 
chwile z życia klasy, szkoły i nie tylko. Przy 
jego pracach zdjęcia, choć łatwiejsze do 
wykonania, może dokładniejsze i bardziej 
precyzyjne, wydają się po prostu nudne. 
Tymek jest tytanem pracy. Niewielu z nas 
chce się patrzeć z taką dokładnością i 
przenikliwością na otaczający nas świat. 
Chętniej sięgamy po aparat fotograficzny 
niż po ołówek, bo to przecież nie wymaga 
od nas żadnego wysiłku. Zdjęcie powsta-
je w ułamku sekundy, rysunki  wymagają 
cierpliwości, skupienia i przede wszystkim 
czasu, który potrafimy po mistrzowsku tra-
cić.
Tymek tworzy swoje rysunki z pasją i ra-
dością, dlatego każda jego nowa praca 
recenzowana jest przez odbiorców jednym 

słowem : „ŁAŁ!”
Na rysunkach: Coroczny turniej tenisa sto-
łowego, organizowany przez pana Jarosła-
wa Janika. 
Występ ukraińskiego zespołu tanecznego 
zachwycił wszystkich (11 stycznia 2016 r.)
Którą scenę z przedstawienia zachować w 
pamięci? 
(21 stycznia 2016 r. „ Mity greckie” - wro-
cławski teatr „Artenes”)

50zł/rok
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Ze szkolnej ławki
Rubrykę redagują uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu
pod kierunkiem mgr Małgorzaty Michalskiej

16.01.2016r. – wykład pt. 
„Dlaczego niektóre ka-
mienie są szlachetne” po-
prowadził dr Włodzimierz 
Łopot. Na zajęciach dzieci 
dowiedziały się m.in. kto 
decyduje o tym, które ka-
mienie są szlachetne, czym 

różnią się drogocenne ka-
mienie od tych zwykłych 
oraz gdzie można znaleźć 
niezwykłe okazy skał i ka-
mieni. Dzieciaki miały rów-
nież możliwość obejrzenia 
niektórych kamieni szla-
chetnych i półszlachetnych.
27.01.2016r. - wyjątkowe 
warsztaty z ekipą Pana 
Korka pt. „Dźwięki w za-
sięgu ręki, czyli budujemy 
instrumenty”.  Uczestnika-
mi zajęć byli studenci Uni-
wersytetów Dziecięcych 
działających pod patrona-
tem Wyższej Szkoły Bizne-
su w Dąbrowie Górniczej. 
Podczas warsztatów nasi 
najmłodsi słuchacze po-
znali tajemnicę dźwięku od 

strony fizyki. Wieszak do 
ubrań okazał się pomocny 
przy sprawdzaniu pręd-
kość dźwięku w ciałach 
stałych. Wszyscy studenci 
byli zaskoczeni efektem 
tego eksperymentu. Za 
pomocą słomki do napo-
jów poznaliśmy mechanizm 
strun głosowych, a dzięki 
oscyloskopowi mogliśmy 
zobaczyć częstotliwość i 
amplitudę naszego głosu. 
Na zakończenie studenci 
wykonali własnoręcznie in-
strument zwany „rękawicz-
kofonem”.  Przy budowa-
niu tego instrumentu było 
mnóstwo zabawy. Jednak 
najlepszy efekt był wtedy 
kiedy wszyscy zagraliśmy 

na „rękawiczkofonach”. 
Pan Korek na pewno był 
dumny z naszych słucha-
czy.
27 lutego br. studenci 
Uniwersytetu Dziecięcego 
w Ogrodzieńcu uczestni-
czyli w wykładzie dr Jacka 
Francikowskiego „Organi-
zmy świecące w ciemno-
ści”. Podczas zajęć dzieci 
poznały różne przykłady 
organizmów, które potrafią 
produkować światło. Dzię-
ki ciekawym animacjom, 
zdjęciom i filmom wiemy 
już, co to są fotofory, po 
co organizmy produkują 
światło, gdzie i kiedy moż-
na spotkać świetliki oraz w 
jaki sposób świecące orga-
nizmy mogą inspirować na-
ukowców do poszukiwania 
nowych rozwiązań w dzie-
dzinie techniki. 
Gościem specjalnym wy-
kładu była p. Gabriela Ka-
czyńska z Radia Katowice, 
której relację z wykładu (z 

wypowiedziami naszych 
małych studentów oraz 
wykładowcy) można było 
usłyszeć podczas audycji 
EKO-RANEK w niedzielę  6 
marca o godz. 10.10.
12.03.2016r. - Tym razem 
mali studenci spotkali się 
z doktorem Jakubem Mo-
rawcem na wykładzie w 
ramach UDO pt. „Hnefa-
tafl - szachy wikingów”. W 
czasie zajęć dzieci poznały 
wiele ciekawostek doty-

czących wikingów, kim byli 
oraz co osiągnęli. Ponadto 
zajęcia stały się okazją do 
poznania jednej z ulubio-
nych rozrywek średnio-
wiecznej Skandynawii. 
Hnefatafl - wikińskie szachy 
- to nie tylko gra, ale rów-
nież miniatura skandynaw-
skiej społeczności w epo-
ce wikingów. Były również 
łamigłówki, kolorowanki i 
zabawy związane 
z wikingami. 
Dla naszych studentów 
przygotowaliśmy także 
wielkanocne warsztaty 
plastyczne, które odbyły 
się po wykładzie. Warsz-
taty poprowadziła Karolina 
Adamus – z zawodu ar-
chitekt wnętrz, prywatnie 
miłośniczka rękodzieła arty-
stycznego. Podczas zajęć 
powstały wspaniałe wielka-
nocne kurki z papieru. 

14.01.2016r. – wykład pt. 
„Nerki oczyszczalnia orga-
nizmu człowieka” wygłosił 
dr n. med. Jan Kawecki. 
Tematyka wykładu była po-
święcona istotnej roli jaką 
pełnią nerki będące swo-
istą oczyszczalnią organi-
zmu. Człowiek, który na 
nerki nie choruje, rzadko o 
nich myśli. Serce słychać, 
płuca i jelita w zasadzie 
też. Wątrobę można dosyć 
łatwo wyczuć, zwłaszcza 
gdy czasem pobolewa, 
więc pamiętamy o niej, ale 
nerki? Znajdują się w nas, 
wykonują swoistą pracę, 
niestety większość chorób 
nerek bardzo długo rozwija 
się bezobjawowo, a prze-
cież od ich prawidłowe-
go funkcjonowania zależy 
stan organizmu. Podczas 
spotkania wykładowca 
przybliżył nieprawidłowo-
ści w funkcjonowaniu tego 
narządu tj. kamienica mo-
czowa u mężczyzn, nie-
trzymanie moczu u kobiet i 
mężczyzn.
11.02.2016r. – wykład pt. 
„W świecie mrówek” wy-
głosił dr Jacek Francikow-
ski. Mrówka odgrywa waż-

na rolę w funkcjonowaniu 
ekosystemów leśnych. La-
tem mrówka jednego mro-
wiska zabija ok. 50 tys. larw 
owadów. Te i inne cieka-
wostki przedstawił naszym 
słuchaczom wykładowca. 
Padły również odpowiedzi 
na następujące pytania: jak 
funkcjonuje mrówcza spo-
łeczność, jaką rolę odgry-
wają mrówki w przyrodzie, 
czy potrafią się uczyć i cze-
go społeczność ludzka mo-
głaby się od nich nauczyć. 
25.02.2016r. – wykład pt. 
„Kobieta w świecie islamu” 
zaprezentował Ambasador 
Pokoju Janusz Kling. Pozy-
cja kobiet muzułmańskich 

nie od dziś budzi wiele 
kontrowersji. Jest to czę-
sto wynikiem   uprzedzeń 
i ogromnych różnic kultu-
rowych, niewiedzy, ale tak-
że szokujących doniesień 
ukazywanych w mediach, a 
dotyczących właśnie trak-
towania kobiet w tym eg-
zotycznym dla nas geogra-
ficznie, kulturowo i religijnie 
rejonie. O tym niewątpliwie 
interesującym problemie 
opowiadał wykładowca. 
10.03.2016r. - wykład pt. 
„Mity i przesady dotyczące 
zdrowia kontra najnowsze 
osiągnięcia nauki” wygłosił 
mgr Marcin Ważny – fizjo-
terapeuta. 
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