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Wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
spokojnych, radosnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych, 

pełnych nadziei i radosnego nastroju, serdecznych spotkań  
z najbliższymi oraz Wesołego Alleluja życzy

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu
Redakcja Gazety Ogrodzienieckiej

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 
życzenia szczęścia, spokoju ducha, wiary w dobro  

i ludzi, umiejętności dostrzegania piękna tego świata  
i wiary w siebie

życzą 
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Murarskie
rzemiosło
Maria Lipka-Stępniewska
Opowieść o ogrodzie-
nieckich murarzach, 
zawodzie bardzo popu-
larnym wśród ogrodzie-
nieckich mieszkańców 
przed II wojną światową.

Turniej Wiedzy 
Pożarniczej
Joanna Piwowarczyk
Po raz kolejny w remizie 
OSP Ogrodzieniec odbył 
się gminny konkurs pn. 
„Młodzież zapobiega 
pożarom”. 

Okręt w salonie
Joanna Piwowarczyk
rozmawia z Władysła-
wem Gajdą, miłośnikiem 
modelarstwa, posiadają-
cym imponującą kolekcję 
własnoręcznie wykona-
nych modeli okrętów. 
Praca nad jednym takim 
dziełem trwa 2-3 lata.

Wiosenny
happening
Jak młodzież ze Szkoły 
Podstawowej w Ogro-
dzieńcu przywitała wiosnę 
opisuje Szkolna Agencja 
Prasowa, która działa w 
ramach koła informatycz-
no-dziennikarskiego.

Podróże
dalekie i bliskie
Toskania
W tym numerze od-
wiedzimy wspaniałe 
krajobrazy, porośnięte 
bujną roślinnością góry 
i doliny, w których kryją 
się urocze miasteczka,  
a także piękne plaże... 

Zainspirowała 
nas fotografia
Anna Danielewska-Trzepla
W artykule można znaleźć 
informacje o przebiegu 
prac grupy mieszkańców 
nad makietą i fotogramami 
w 100 lecie fotografii  
z 1911r.

Wielki Tydzień to okres przygotowań do najważniejszych 
świąt w naszej religii- Świąt Wielkiej Nocy.
W domach, wysprzątanych i pachnących, zaczyna się 
wielkie gotowanie szynki, pasztety, mięsa pieczone, wielkie 
wypieki- bo to obowiązkowe babki: drożdżowe, piaskowe, 
muślinowe i pierniki, mazurki - to biżuteria świątecz-
nego stołu.
A także malowanie pisanek- proste przez gotowanie 
w wywarze z łusek cebuli czy bardziej wyszukane za 
pomocą barwników, następnie wydrapywanych, wy-
klejanych.
Nadchodzi Wielki Piątek- po nabożeństwie odsłaniany 
jest grób Chrystusa. Wierni przychodzą na adorację, 
która trwa aż do rezurekcji. Przy grobie straż grobowa 
(nawiązująca symbolicznie do warty żołnierzy rzymskich 
pilnujących grobu Chrystusa), składająca się z męż-
czyzn i chłopców noszących mundury.
W Wielką Sobotę pójdziemy wszyscy święcić pokarmy. 
Zwyczaj ten w Polsce jest praktykowany od początków 
XIV w., czyli już ponad 700 lat. To jest tradycja!
Spożycie błogosławionych potraw miało przynieść szczę-
ście, zdrowie i pokój.
Święcone to pokarmy o znaczeniu symbolicznym, to 
przede wszystkim chleb, jaja (symbol odradzającego się 
życia oraz płodności, a także Chrystusa  Zmartwychwsta-
łego), wędliny i mięsa ( nawiązanie do baranka ofiarnego), 
figurka baranka -  wykonana z masła, cukru, ciasta, a tak-
że sól i pieprz, czasem chrzan.
W Wielką Sobotę odbywa się także święcenie ognia i 
wody, połączone z odnowieniem przyrzeczeń chrztu. A 
potem następuje Wielkanoc- o świcie niezwykła msza- re-
zurekcja (łac. resurrectio oznacza zmartwychwstanie), pro-
cesja wokół kościoła- bicie w dzwony, wystrzały-mające 
na celu oznajmienie wszystkim radosnej nowiny-„Chrystus 
Zmartwychwstał! Alleluja!”- odpowiedź brzmi „Prawdziwie 
zmartwychwstał”. A potem wielkie świętowanie, śniadanie 
wielkanocne w gronie rodzinnym, odwiedziny, spacery, 
jeszcze tradycyjny Śmigus-Dyngus. I już jest wtorek po-
świąteczny. Ale to jeszcze wszystko przed nami. 
Wesołych Świąt.

M.L.S

Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec

Andrzej Mikulski

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu

Maria Lipka-Stępniewska

Radni Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu
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Przed przystąpieniem do 
głosowania zabrała głos 
radna Zofia Adamusińska.
- W dniu dzisiejszym sta-
jemy przed podjęciem 
bardzo trudnej decyzji, a 
mianowicie uchwały upo-
ważniającej  Burmistrza 
Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec do podpisania 
umowy pomiędzy Gminą 
Zawiercie i Gminą Ogro-
dzieniec, dotyczącą orga-
nizacji transportu publicz-
nego na terenie gminy 
Ogrodzieniec.  
Mieszkańcy Ryczowa, 
Ryczowa Kolonii, Żelaz-
ka i Śrubarni nie wyraża-
ją  zgody na uruchomie-
nie autobusów kosztem 
podwyższenia podatków 
i kosztem likwidacji fun-
duszów sołeckich. Miesz-
kańcy proponują, aby 
Gmina Zawiercie urucho-
miła autobusy bez dopłat. 
Tak jak to było w przypad-
ku kursów PKS i linii 101, 
które utrzymywały się z 
wpływów z biletów. Miesz-
kańcy apelują do rozsądku 
radnych o ochronę budże-
tu  i zabezpieczenie intere-
sów Gminy Ogrodzieniec 
a nie interesów Gminy Za-
wiercie. Podatki w naszej  
gminie są i tak wyższe niż 
w innych gminach i jesz-
cze mamy je podnosić? W 
dobie kryzysu gospodar-
czego i bezrobocia, kiedy 
dzieci cierpią, bo ich ro-
dzice nie pracują, bądź są 
na zasiłkach dla bezrobot-
nych, mamy zgotować im 
pogłębiającą się biedę? 
Bo mama czy tata zamiast 
kupić dziecku jedzenie czy 

buty, musi zapłacić poda-
tek albo inne świadczenie. 
Są następujące pytania od 
mieszkańców: Czy radni 
pamiętają  treść składanej 
przysięgi? Przysięgaliście 
czuwać nad dobrem gmi-
ny i dobrem mieszkań-
ców, nie szkodzić nikomu. 
O czyj interes mamy za-
dbać? Czy nie o interes 
naszej gminy i naszego 
skromnego budżetu?
Szanowni radni nie ule-
gajmy naciskom ze strony 
Zawiercia, bo to aż w oczy 
razi – mówią nasi miesz-
kańcy a przytakują naci-
skom niektórzy radni – za-
stanawiamy się dlaczego.
Chciałam nadmienić od 
siebie i od radnego Ja-
nusza Grzesiaka, że nie 
mamy kryzysu jeśli chodzi 
o transport publiczny. Bu-
siki jeżdżą bez zarzutów, 
nie było dotąd żadnej skar-
gi. Od Podzamcza jeździ 
19 busików, od Żarnowca 
nie mniej, od Wolbromia i 
Złożeńca około 10. Czego 
nam jeszcze brakuje? Je-
żeli jest jakieś niewypeł-
nione okienko, możemy 
się zwrócić do któregoś 
przewoźnika i wypełnić to 
okienko, a my nie będzie-
my za to płacić. 
Dlaczego mamy uszczu-
plać nasz gminny budżet, 
kiedy mamy dziurawe 
drogi. Widzicie sami, jak 
wyglądają drogi na dział-
kach, drogi po kanaliza-
cji, jak wyglądają gminne 
drogi w sołectwach, na 
które Burmistrz nie ma 
pieniędzy. Jako radni cią-
gle interepelujemy w imie-

niu mieszkańców o nowe 
drogi, chodniki, oświetle-
nie. Pomyślmy o budowie 
nowego przedszkola, bo 
obecne pęka w szwach. 
Dlaczego rozsądnie nie 
podejdziemy do tego pro-
blemu, żeby oszczędzić 
te pieniądze i wydać je na 
potrzebne inwestycje. 
W sołectwach Ryczów, 
Ryczów Kolonia, Żelaz-
ko i Giebło Kolonia pod-
jęto następującej treści 
uchwały:
„My mieszkańcy Sołectwa 
(...) na zebraniu wiejskim 
w dn.(...) oświadczamy że 
jesteśmy przeciwni uru-
chomieniu komunikacji 
miejskiej na podstawie 
porozumienia pomiędzy 
gminami Ogrodzieniec 
- Zawiercie  jeżeli wiąza-
łoby  się to z likwidacją 
funduszu sołeckiego i 
podniesieniem podatków, 
jednocześnie uznając, że 
obecne połączenia naszej 
miejscowości z Zawier-
ciem jest wystarczające.”
Proszę nie dzielmy się na 
mieszkańców Ogrodzień-
ca i sołectw – twórzmy 
jedną całość i rodzinę 
Gminy Ogrodzieniec i 
dbajmy o nasze interesy. 
Jeszcze raz apeluję do 
radnych, abyście podjęli 
rozsądną decyzję i nie po-
pełnili błędu w tej kwestii.
Następnie głos zabrał Jerzy 
Janoska, który jako radny 
z Fugasówki odniósł się do 
tego, co powiedziała radna 
Adamusińska. 
- Nie jestem lobbystą gmi-
ny Zawiercie, ani nie jestem 
pod naciskiem czy presją  

Zawiercia. Sam apelowa-
łem do Burmistrza, aby 
nie ulegać presji Zawier-
cia w sprawie autobusów. 
Mógłbym się do tego od-
nieść, że może mieszkań-
cy Ryczowa są lobbystami 
busików. Jestem radnym 
Fugasówki i reprezentuję 
mieszkańców Fugasówki. 
Daleki jestem od ulegania 
presji Zawiercia, zwłaszcza 
biletom miesięcznym dla 
młodzieży szkolnej, które 
trzeba wykupić, jeżeli do 
tego porozumienia dojdzie 
– mówił radny J. Janoska.
Po tych wypowiedziach 
radni przystąpili do gło-
sowania imiennego nad 
Uchwałą w sprawie organi-
zacji transportu publiczne-
go na terenie gminy Ogro-
dzieniec, która jako źródło 
finansowania uruchomienia 
autobusów wskazywała 
podniesienie podatków 
od nieruchomości. W gło-
sowaniu wzięło udział 14 
radnych, zakończyło się 
wynikiem 7 do 7. Sprawiło 
to, że uchwała nie została 
przyjęta. „Za” głosowali: 
Marta Baryłka, Zbigniew 
Fabiańczyk, Grażyna Go-
łuchowska, Jerzy Janoska, 
Małgorzata Janoska, Zyg-
munt Podsiadło, Zofia Skó-
ra. „Przeciw” głosowali: Zo-
fia Adamusińska, Krzysztof 
Apel, Jolanta Ciołczyńska, 
Janusz Grzesiak, Jerzy Ko-
łodziej, Maria Lipka-Stęp-
niewska, Elżbieta Stanek. 
Radny Patryk Szczygieł 
nie uczestniczył w sesji z 
powodu zwolnienia lekar-
skiego.

W dalszej części obrad 
radni podjęli następujące 
uchwały:
Uchwała Nr VIII/50/2011 w 
sprawie: wyrażenia zgody 
na wyodrębnienie w bu-
dżecie gminy na 2012 rok 
środków stanowiących fun-
dusz sołecki.
Uchwała Nr VIII/51/2011 w 
sprawie: ustalenia stawki 
opłat za korzystanie przez 
operatora i przewoźnika z 

przystanków komunikacyj-
nych, których właścicielem 
albo zarządzającym jest 
Gmina Ogrodzieniec.
Uchwała Nr VIII/52/2011 w 
sprawie: przyjęcia Gminne-
go Programu Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie 
oraz ochrony ofiar przemo-
cy w rodzinie dla Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec na 
lata 2011 - 2014.
Uchwała Nr VIII/53/2011 
w sprawie: wyrażenia zgo-
dy na nabycie od Skarbu 
Państwa działki nr 625/46 
o powierzchni 0,0793 ha 
na rzecz Gminy Ogrodzie-
niec z przeznaczeniem na 
poszerzenie drogi ul. Józe-
fów w Ogrodzieńcu.
Uchwała Nr VIII/54/2011 
w sprawie: w sprawie 
pomocy finansowej Wo-
jewództwu Śląskiemu na 
realizację zadania pod 
nazwą „Usuwanie szkód 
powstałych w chronionych 
siedliskach przyrodniczych 
i drzewostanie leśnym na 
najbardziej uczęszczanych 
turystycznie obszarach 
Parku Krajobrazowego Or-
lich Gniazd”.
Uchwała Nr VIII/55/2011 
w sprawie: zamiany nieru-
chomości. 
Uchwała Nr VIII/56/2011 w 
sprawie: uchylenia uchwa-
ły Nr XVI/110/2007 Rady 

Miejskiej w Ogrodzieńcu z 
dnia 29 listopada 2007r. w 
sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie prawa użytko-
wania wieczystego działki 
nr 625/46 o powierzchni 
0,0793 ha na rzecz Gminy 
Ogrodzieniec z przezna-
czeniem na poszerzenie 
drogi ul. Józefów w Ogro-
dzieńcu.
Uchwała Nr VIII/57/2011 w 
sprawie: zmiany uchwały nr 
IV/17/2010 Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu z dnia 28 
grudnia 2010 r. dotyczącej 
przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec na rok 
2011.
Uchwała Nr VIII/58/2011 w 
sprawie: zmian w budżecie 
Gminy Ogrodzieniec na 
2011 rok .
Uchwała Nr VIII/59/2011 w 
sprawie: zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej 
Gminy Ogrodzieniec na 
lata 2011-2021.
Uchwała Nr VIII/60/2011 
w sprawie: wyznaczenia 
przedstawicieli do Rady 
Społecznej Szpitala Po-
wiatowego w Zawierciu 
oraz Zakładu Lecznictwa 
Ambulatoryjnego w Za-
wierciu.

Więcej na: bip.ogrodzieniec

Radni pytają

Sesja Rady Miejskiej
W dniu 25 marca br. odbyła się sesja Rady Miejskiej  
w Ogrodzieńcu, której jednym z głównych punktów 
było podjęcie uchwały w sprawie organizacji transportu 
publicznego na terenie Gminy Ogrodzieniec oraz zawarcia 
porozumienia z Gminą Zawiercie dotyczącego wspólnej 
realizacji komunikacji. 

Na sesji Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu, która od-
była się w dniu 25 mar-
ca wpłynęły następujące 
zapytania radnych:
Jerzy Kołodziej – Miesz-
kańcy ul. 1 Maja proszą o 
drugą tablicę ogłoszeń.
Jerzy Janoska – Na przy-
stanku w centrum Fuga-
sówki jest dziura do za-
łatania. Kiedy można się 
spodziewać jej naprawy?
Burmistrz w odpowiedzi 
na zapytania poinformo-
wał:

Tablice ogłoszeń – Przy 
przystanku na ul. 1 Maja 
była tablica, która została 
zlikwidowana przy prze-
budowie dróg. Ta tablica 
powinna znaleźć się w tym 
miejscu z powrotem. Zgło-
szę to do ZGK.
Fugasówka – Rozpoczęli-
śmy naprawę dróg po zim-
nie i w najbliższych dniach 
będziemy kontynuować 
naprawę ubytków. Problem 
przekażę bezpośrednio do 
ZGK.

Najem lokalu – kawiarnia w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogro-
dzieńcu, Plac Wolności 24, 42-440 Ogrodzieniec z przeznaczeniem na działalność 
gastronomiczną. Przedmiotem przetargu jest lokal znajdujący się na parterze bu-
dynku MGOK, składający się z trzech pomieszczeń o łącznej powierzchni 95 m2. 
Stawka wywoławcza czynszu: 800,00 zł brutto. Do stawki oferowanej doliczone 
zostaną opłaty za dodatkowe świadczenia (woda, odprowadzanie ścieków, ener-
gia elektryczna). Oferty pisemne należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 24, 42-440 Ogrodzieniec w za-
klejonych kopertach z opisem „Przetarg na najem lokalu – kawiarnia MGOK” w 
terminie do dnia 05.05.2011 r., w godz. 08.30 – 16.00. Oferta musi zawierać:

1. dane oferenta: imię, nazwisko (nazwa firmy).

2. adres do korespondencji, numer telefonu.

3. oferowany rodzaj działalności.

4. oferowaną wysokość czynszu za najem lokalu.  

5. oświadczenie o zaznajomieniu się ze stanem technicznym lokalu.

6. proponowany okres dzierżawy (nie dłużej niż trzy lata).

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 06.05.2011 roku. Dyrektor MGOK zastrzega so-

bie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Wszelkie informacje można 

uzyskać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 

24,  tel. 32 6732044, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.30.

Zaproszenie do składania ofert
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z notatnika burmistrza...

3 marca na Zamku w Pie-
skowej Skale odbyło się 
Walne Zgromadzenie ZGJ, 
podsumowujące rok 2010. 
W związku z upływem 
kadencji wybrano nowy 
zarząd stowarzyszenia. 
Przewodniczącym został 
ponownie wybrany Adam 
Markowski, zastępca wójta 
Gminy Mstów.
5 marca w Domu Kultu-
ry w Ogrodzieńcu odbyło 
się spotkanie z okazji Dnia 
Kobiet, zorganizowane 
przez Koło w Ogrodzieńcu  
PZERiI.
5 marca w MOK Zawiercie 
odbyło się spotkanie kół 
gospodyń wiejskich z tere-
nu całego Powiatu Zawier-
ciańskiego z Posłanką do 
Parlamentu Europejskiego 
Małgorzatą Handzlik w ra-
mach Europejskich Spo-
tkań Kobiet.
5 marca w OSP Ryczów 
odbyło się zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze, na 
którym wybrano nowy za-
rząd. Prezesem OSP po-
nownie został wybrany dh 
Andrzej Żak.

11 marca w Ogrodzieńcu 
odbyło się spotkanie z pro-
jektantami planowanej prze-
budowy sieci energetycznej 
przy ulicy Kościuszki. Urząd 

Miasta i Gminy czyni stara-
nia, aby zsynchronizować 
prace budowlane związane 
z przebudową ul. Kościusz-
ki z planowaną w przyszło-
ści przebudową oświetlenia 
ulicznego oraz zasilania 
energetycznego budynków 
przy tej ulicy. Modernizacja 
polegać będzie na przebu-
dowie linii napowietrznej na 
sieć kablową umieszczoną 
w pasie drogowym. Prze-
budową zostanie objęty 
odcinek od Szkoły Podsta-
wowej do kościoła. W chwili 
obecnej trwają uzgodnienia 
przebiegu trasy. 
12 marca w OSP Mokrus 
odbyło się zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze, na 
którym wybrano nowy za-
rząd. Prezesem OSP po-
nownie został wybrany dh 
Edward Zieliński.
13 marca w hali sportowej 
przy Gimnazjum w Ogro-
dzieńcu odbyła się kolejna 
edycja Śląskiej Ligi Karate. 
W gronie zdobywców me-
dali znalazły się osoby z 
gminy Ogrodzieniec. Gratu-
lujemy! Więcej na str.11.
16 marca odbyło się ze-
branie wiejskie w Gieble, 
na którym wybrano sołtysa 
i nową radę sołecką. Sołty-
sem został ponownie wy-
brany Edward Szlachta.

17 marca odbyło się ze-
branie wiejskie w Mokrusie. 
Z uwagi na brak kandyda-
tów na stanowisko sołtysa 
została ogłoszona przerwa 
w obradach i wyznaczono 
wznowienie zebrania na 
dzień 9 kwietnia. W tym 
dniu wybrano nowego soł-
tysa –  Sławomira Szlachtę i 
nową radę sołecką.
19 marca w OSP Ogro-
dzieniec odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze, 
na którym wybrano nowy 
zarząd. Prezesem OSP po-
nownie został wybrany dh 
Paweł Grobelak.
21 marca w siedzibie Ślą-
skiej Organizacji Turystycz-
nej  miała miejsce prezen-
tacja Śląskiego Systemu 
Informacji Turystycznej 
– nowej platformy informa-
tycznej służącej gromadze-
niu i udostępnianiu informa-
cji turystycznej, obejmującą 
całość woj. śląskiego. Za-
warte w tym systemie dane 
będą na bieżąco aktuali-
zowane. W naszej gminie 
będą trzy punkty podłączo-
ne do systemu, w których 
będzie można uzyskać in-
formacje dla turystów: w 
siedzibie ZGJ, na Zamku i 
w Podzamczu na rynku.
21 marca odbyło się ze-
branie wiejskie w Gieble 
Kolonii, na którym wybrano 
sołtysa i nową radę sołecką. 
Sołtysem został ponownie 
wybrany Edward Grzebie-
luch.
22 marca odbyło się zebra-
nie wiejskie w Kiełkowicach, 
na którym wybrano sołtysa 
i nową radę sołecką. Sołty-
sem została wybrana Anna 
Szlachta.
23 marca miało miejsce 
spotkanie w sprawie prze-

budowy ul. Olkuskiej, na 
którym poruszany był rów-
nież problem odwodnienia 
drogi w kierunku ul. Różanej 
oraz poprawy bezpieczeń-
stwa pieszych na odcinku 
pomiędzy ul. Piastowską 
i Różaną. Na spotkaniu 
ustalono, że odwodnienie 
ul. Olkuskiej zostanie po-
prawione poprzez naprawę 
rowów odwadniających. 
Niestety nie ma możliwości 
przedłużenia chodnika przy 
ul. Olkuskiej na odcinku do 
skrzyżowania z ul. Różaną, 
jednak zostanie utwardzo-
ne pobocze, co powinno 
poprawić bezpieczeństwo 
pieszych. 
24 marca odbyło się ze-
branie wiejskie w Ryczowie 
Kolonii, na którym wybrano 
sołtysa i nową radę sołecką. 
Sołtysem została ponownie 
wybrana Beata Jakacz.
27 marca w OSP Pod-
zamcze odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze, 
na którym wybrano nowy 
zarząd. Prezesem OSP po-
nownie została wybrana dh 
Wiesława Janoska.
28 marca odbyło się ze-
branie wiejskie w Żelazku, 
na którym wybrano sołtysa 
i nową radę sołecką. Sołty-
sem został ponownie wy-
brany Krzysztof Piątek.
29 marca odbyło się zebra-
nie wiejskie na Fugasówce, 
na którym wybrano sołtysa 
i nową radę sołecką. Sołty-
sem został ponownie wy-
brany Stefan Selejdak.
31 marca w UMiG Ogro-
dzieniec miało miejsce 
spotkanie z sołtysami na 
temat przygotowywanego 
projektu budowy instala-
cji solarnych w budynkach 
mieszkalnych.

1 kwietnia odbyły się wi-
zytacje w terenie przezna-
czonym do przebudowy 
dróg użytku rolnego. Gmina 
Ogrodzieniec złożyła dwa 
wnioski o dofinansowanie 
budowy dróg: Mokrus-Huby 
oraz Giebło Kolonia-Czarny 
Las. Zgodnie z wytycznymi 
Zarządu Województwa  Ślą-
skiego gmina może ubiegać 
się o dofinansowanie jednej 
inwestycji. Biorąc pod uwa-
gę kryteria otrzymania do-
finansowania wybrano do 
kwalifikacji drogę w Gieble 
Kolonii.
2 kwietnia w Dąbrowie 
Górniczej w Pałacu Kultury 
Zagłębia miała miejsce uro-
czystość inauguracyjna 100 
lecia istnienia harcerstwa w 
Zagłębiu Dąbrowskim. W 
uroczystości wzięły udział 
władze wojewódzkie oraz 
pani Anna Komorowska, 
żona Prezydenta RP. Na 
spotkaniu obecni byli har-
cerze z Gminy Ogrodzie-
niec oraz Burmistrz Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec.
4 kwietnia odbyło się ze-
branie wiejskie w Gulzowie, 
na którym wybrano sołtysa 
i nową radę sołecką. Sołty-
sem został wybrany Janusz 
Łypaczewski.
5 kwietnia odbyło się ze-
branie wiejskie na Podzam-
czu, na którym wybrano 
sołtysa i nową radę sołecką. 
Sołtysem została wybrana 
Wioletta Stefańska.
6 kwietnia odbyła się ko-
lejna rozprawa w sprawie 
nieprawidłowości w Spółce 
Jurajski Park Wodny. Prze-
słuchiwany był świadek 
Tadeusz Goebel, członek 
obecnego Zarządu Sp. 
JPW a w latach 2000-2003 
koordynator budowy. Świa-

dek był osobą kontrolującą 
wykonywane prace na bu-
dowie - był zaangażowany 
w ocenę tych prac oraz opi-
niował roboty wykonywane 
na budowie. Jak zeznał 
świadek - był on pracowni-
kiem JPW oddelegowanym 
z firmy JUTA, wspólnika 
Gminy Ogrodzieniec w Ju-
rajskim Parku Wodnym. 
Na wniosek pełnomocnika 
oskarżonych sąd dopuścił 
jako dowody w sprawie opi-
nie kolejnych biegłych z za-
kresu budownictwa, którzy 
w terminie 4 miesięcy mają  
ustalić stan zaawansowania 
i wartość wykonanych robót 
na terenie JPW oraz  ustalić 
wartość i przydatność apor-
tu w postaci dokumentacji 
wniesionego przez firmę 
Interfinn do Spółki JPW w 
kwietniu 2000r. Następny 
termin rozprawy 28 wrze-
śnia 2011r. o godz. 10.30, 
sala nr 2, w Sądzie Rejono-
wym w Zawierciu.
7 kwietnia w siedzibie Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu od-
było się spotkanie radnych i 
przedstawicieli Rathdowney 
Polska Sp. z o.o. w sprawie 
rozpoczynających się w naj-
bliższym czasie badań geo-
logiczno-poszukiwawczych 
rud cynkowo-ołowiowych 
na terenie gm. Zawiercie, 
Łazy i Ogrodzieniec.
8 kwietnia odbyło się po-
stępowanie konkursowe 
dotyczące kandydata na 
stanowisko wychowawcy 
świetlicy środowiskowej na 
czas zastępstwa p. A. Jur-
czak. W wyniku postępo-
wania wybrano p. Justynę 
Żak z Ryczowa.
W dniach 25 marca oraz 
1,6,11 kwietnia miały 
miejsce zebrania wspólnot 
mieszkaniowych z terenu 
naszej Gminy, na których 
omawiano wydatki w roku 
2010 oraz plany remontów 
na rok 2011.

Zdrowych i pogodnych 

Świąt 
Wielkanocnych, 

obfitości na świątecznym 
stole, smacznego jajka 

oraz wiosennego nastroju 
w rodzinnym gronie

wszyystkim mieszkańcom 
miasta i gminy ogrodziniec 

życzy

Senator RP 
Zbigniew Meres

Zdrowych, pogodnych, 
pełnych nadziei 

i rodzinnego ciepła 
Świąt Wielkiej Nocy 

wszystkim Strażakom 
oraz ich Rodzinom życzą:

Prezes Zarządu MG OSP 
w Ogrodzieńcu

Andrzej Mikulski

Komendant MG OSP 
w Ogrodzieńcu
Henryk Karcz 
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Dzisiejszą opowieść chcę 
poświęcić murarzom ogro-
dzienieckim. Przed II wojną  
krążyło w okolicy powiedze-
nie, że jak rodzi się chłopak 
w Ogrodzieńcu, to z kielnią 
w ręku. W trakcie swoich 
wędrówek po archiwach 
przekonałam się, że fak-
tycznie był to zawód bardzo 
popularny wśród mieszczan 
ogrodzienieckich.
Dokumentem, który mnie w 
tym utwierdził, był protokół z 
25 maja 1919r., z zebrania 
Rady gminnej prowadzone-
go przez  Piotra Kleszczyń-
skiego- ówczesnego wójta. 
W tym protokole znalazłam 
zapis następującej treści:
„Wobec znajdujących się w 
Ogrodzieńcu dokumentów, 
mianowicie Książki Cecho-
wej z roku 1794 i dyplomów 
cechu murarskiego w tymże 
Ogrodzieńcu oraz pieczę-
ci i ustawy tegoż związku 
murarskiego, Rada posta-
nowiła zwrócić się do Wy-
sokiego Starostwa,  celem 
zatwierdzenia wyżej wspo-
mnianego cechu z siedzibą 
w Ogrodzieńcu, przez  od-
powiednią Władzę  Rządo-
wą. (Archiwum Państwo-
we w Katowicach  Zespół 
12/2115, SYGN.74).
Niestety wszystkie te do-
kumenty i pieczęć zaginęły 
bezpowrotnie, dobrze że 
chociaż  ten niewielki ślad w 
postaci wzmianki w proto-
kole pozostał. Nieocenione 
zaś okazały się księgi para-
fialne, w aktach których za-
pisywano zawody osób sta-
jących do aktu. I tak w roku 
1830 w księgach urodzeń 
znalazłam, że murarzami 
byli: Franciszek  Ścisłowski, 
Jan Rozlał, Tomasz Kudela, 
Wojciech Stanek., Wojciech 
Molęda, Mikołaj Ładoń, 
Ignacy Gajda, Karol Skrzypi-
ciel, Józef Karwa. W 1831r. 
byli to Michał Stanek, Maciej 
Imiela, Wawrzyniec Mar-
kiewicz i Franciszek Ćmak. 
Również w księgach zgo-
nów zarejestrowano już w 
1836r. Izydora Gajdę w roku 
1830 Franciszka Maciążka , 
Kacpra Ćmaka i Filipa Ma-
zura, a w 1831 Dyonizego  
Wacowskiego. W rapor-
cie do Naczelnika Powiatu 
Olkuskiego z 25 stycznia 
1900r. przedstawionego 
przez ówczesnego wójta 
Cichora, znalazł się wykaz 

rzemieślników z podziałem 
na rodzaj rzemiosł. 
Szewców – 10 majstrów, 
uczniów – 4
Krawców – 4 majstrów, 
uczniów – 3
Stolarzy – 8 majstrów, 
uczniów – 2
Bednarzy – 3 majstrów
Cieśli – 12 majstrów
Kowali – 8 majstrów, 
uczniów -  8
A murarzy? Murarzy było 
50 i wszyscy z dyplomem 
majstra. 
Po odzyskaniu niepodległo-
ści zaczęła się odbudowa 
naszego kraju i powstały 
zwłaszcza w latach trzydzie-
stych nowe inwestycje: bu-
dowa COP – Centralnego 
Ośrodka Przemysłowego, 
budowa Gdyni,  rozbudowa 
Warszawy i wszędzie tam 
byli nasi murarze. Wielu z 
nas pamięta opowieści o 
tym, że ojciec albo dziadek 
wyjeżdżał „za murarką” na 
całe lato, aż do późnej je-
sieni. Zima była trudnym 
okresem, bo nie było pracy 
i często niedostatek zaglą-
dał w oczy. W protokole z 
16 grudnia 1937r. Starosta 
Brzostyński, który dokony-
wał doraźnej inspekcji za-
rządu gminnego Ogrodzie-
niec, donosił do Wojewody, 
że nie mógł przeprowadzić 
rzetelnej inspekcji „bo na 
skutek zapowiedzi, że będę 
przyjmował i załatwiał intere-
santów w biurach Zarządu, 
zgromadził się tłum bezro-
botnych, których część po 
ogólnej konferencji z bezro-
botnymi odprawiłem, resztę 
interesantów przyjmować 
musiałem kolejno”. Stawili 
się więc Henryk Lipka- mu-
rarz, i Stanisław Gajda –mu-
rarz, z interwencją w sprawie 
udzielenia pomocy zimowej 
murarzom i robotnikom 
murarskim. Stawili się rów-
nież inni murarze z prośbą 
o zasiłki żywnościowe lub o 
pomoc zimową. Byli wśród 
nich murarze Wacowski 
Marian, Kmita Wawrzyniec, 
Mikulski Ignacy, Maciążek 
Konstanty, Molenda Włady-
sław, Mieszczanek Roman, 
Lipka Józef, Maciążek Ro-
man, Stachurski Tadeusz, 
Ćmak Józef, Uliniarz Antoni, 
Wójcik Piotr, Biedak Włady-
sław, Pilarski Wincenty i Gaj-
da Piotr. Przy nazwisku Pio-
tra Lubacha, który zwracał 

się o pomoc zimową była 
adnotacja –„brał udział w 
walkach o Niepodległość”, 
a Józef Straszak – murarz 
z Ogrodzieńca przyszedł w 
sprawie budowy ulicy Nowy 
Rynek. Z wiosną nasi mura-
rze ruszali w świat. Na tych 
zdjęciach widać, że budo-
wali w Warszawie, Łodzi, 
Brześciu, Mielcu, niestety 
nie mam zdjęć z Gdyni, 
choć również tam byli. Za 
udostępnienie  zdjęć dzię-
kuję bardzo p. Mieczysławie 
Ścieżce, p. Lucynie Derdo-
wej, p. Jadwidze Kajdań-
skiej, p. Stanisławowi Smęt-
kowi, p. Adamowi Olesiowi 
i p. Adamowi Wójcikowi. 
To dzięki Waszym zdjęciom 
przechowywanym w albu-
mach  udaje nam się odtwo-
rzyć historię i stworzyć nie-
powtarzalne galerie postaci. 
Wartość ma każde pojedyn-
cze zdjęcie, podzielcie się z 
nami i obrazem i opowieścią  
o ludziach zatrzymanych w 
kadrze. Dziękuję również p. 
Marii Guzik za tłumaczenie z 
języka rosyjskiego raportu, 
dzięki czemu mogę wyko-
rzystać te wiadomości w 
różnych artykułach. Nadal 
proszę o zdjęcia i ciekawe 
dokumenty. 
Mój telefon 32 67 32 082    

Murarskie rzemiosło na kartach historii
Motto: „Kto nie szanuje przeszłości, ten nie jest wart przyszłości”

MARIA LIPKA-STĘPNIEWSKA

Łódź 1937r.
Roman Lipka, Antoni Fru-

czek, Wojciech Mieszczanek

Prace przy wykonywaniu dachówek na dach Ratusza zamienionego na Dom Niemiecki podczas 
wojny. Od lewej: Tadeusz Kajdański, p. Markiewicz (przy wodzie), Kazimierz Kardynał, Mieczy-
sław Lubach, Tadeusz Sojka.

Łuck 1937r. od lewej: Roman Lipka, Mieczysław Mieszczanek,
Leon Wacowski

Antoni Oleś z kolegą Bolesławem Biedakiem. 
Brześć n. Bugiem 1938r.
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Młodzież zapobiega poża-
rom – pod takim hasłem 
odbył się gminny etap elimi-
nacji Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej. 
W dniu 24 marca szesnastu 
uczestników, wyłonionych 
drogą szkolnych eliminacji, 
odpowiadało pisemnie w 
remizie OSP w Ogrodzieńcu 
na pytania z zakresu wiedzy 
pożarniczej. Wśród uczest-
ników turnieju byli uczniowie 
szkół podstawowych z tere-
nu całej gminy oraz gimna-
zjum. 
W grupie młodszej zwy-
ciężyła Katarzyna Słowik, 
uczennica klasy V ze Szkoły 
Podstawowej w Podzam-
czu. Zwycięzcą w grupie 
starszej został Karol Kowal-
czyk, uczeń klasy IIa z Gim-
nazjum w Ogrodzieńcu.
To już kolejny mój udział w 
turnieju. Przygotowywałem 
się do niego kilka dni. Py-
tania były trudniejsze niż 
poprzednio. Ale atmosfera 
była wspaniała. Za pierw-
sze miejsce dostałem dużo 

nagród, m.in.: cyfrowy apa-
rat fotograficzny, piłkę, ple-
cak, książki i piękną rzeźbę 
wykonaną przez artystę-
rzeźbiarza Włodzimierza 
Seweryna – wrażeniami z 
turnieju dzieli się Karol Ko-
walczyk.
Każdy zawsze lubi wygry-
wać. Ale ważne jest także 
wrażenie wyniesione ze 
spotkania się tu na turnie-
ju. Jest ono bardzo miłe 
– mówią: Igor Maciążek, 
zdobywca drugiego miejsca 
i Rafał Moś – trzeciego.
W turnieju pożarniczym 
biorę udział po raz pierwszy. 
Miałam ogromną tremę, ale 
teraz jest już po wszystkim 
i bardzo się cieszę, że zdo-
byłam pierwsze miejsce w 
swojej kategorii. W przy-
gotowaniach do turnieju 
pomagała mi moja mama. 
Pytania były podchwytliwe, 
ale udało się zdobyć 37 
punktów, co pozwoliło mi 
wygrać – mówi Katarzyna 
Słowik.
Wszyscy uczestnicy turnieju 

zostali przez organizatorów 
obdarowani wspaniałymi 
nagrodami. 
Dzięki wsparciu darczyń-
ców strażakom udało się 
zgromadzić na tę okazję 
aparaty fotograficzne, MP4, 
książki, piłki, zegarki, kal-
kulatory, plecaki, maskotki 
Strażak, słodycze. Każdy z 
uczestników dostał pamiąt-
kowy medal oraz dyplom. 
W sumie koszt nagród wy-
niósł ok. 5.000zł – mówi 
Henryk Karcz, komendant 
Miejsko-Gminny OSP w 
Ogrodzieńcu, który pogra-
tulował wszystkim uczest-
nikom wiedzy i podziękował 
za zaangażowanie.
Zwycięzcy wzięli udział w 
powiatowym finale Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej, który odbył się 
1 kwietnia w Zawierciu. Ka-
sia Słowik zajęła pierwsze 
miejsce i zakwalifikowała 
się do kolejnego etapu – 
wojewódzkiego. Karol Ko-
walczyk w grupie gimnazja-
listów zajął trzecie miejsce. 
Gratulujemy wysokich 
miejsc i życzymy dalszych 
sukcesów.

Turniej Wiedzy Pożarniczej
JOANNA PIWOWARCZYK

JOANNA PIWOWARCZYK

Pan Marek Drozdowicz ma 56 
lat i jest osobą niepełnospraw-
ną, posiadającą  pierwszą  gru-
pę inwalidzką.  Od urodzenia 
mieszka w Ogrodzieńcu i od 
wielu lat porusza się na wóz-
ku. Prawie każdy go zna, gdyż 
często widziany jest właśnie jak 
swoim „pojazdem” przemierza 
ulice , a obok biegnie jego to-
warzysz, rudy piesek. Pan Ma-
rek jest osobą schorowaną  i w 
dodatku mieszkającą  samot-
nie, co przysparza mu wiele 
trudności  w życiu codzien-
nym. Coraz trudniej utrzymać  
mu w należytej czystości dom i 
podwórko.  Z inicjatywy grupy 
charytatywnej „Caritas” działa-
jącej przy parafii Przemienie-
nia Pańskiego w Ogrodzieńcu 

dnia 9 kwietnia zorganizowano 
akcję pomocy. Dzięki dobrej 
współpracy z Urzędem Miasta 
udało się  podstawić kontener 
z firmy Remondis do wywózki 
gruzu i śmieci z posesji.  Ksiądz 
Paweł Majewski zachęcił do tej 
akcji młodzież  gimnazjalną. 
Przy porządkowaniu podwór-
ka, wycince zarośli i wywoże-
niu gruzu pomagali uczniowie 
kl. IIIa z Gimnazjum w Ogro-
dzieńcu Marcin Szlachta z Gie-
bła, Piotr Kuźniak, Wojciech 
Kuźniak , Adrian Jakacz z Ry-
czowa Kolonii. Myciem okien i 
sprzątaniem w domu zajęły się 
Anita Filosek i Klaudia Mądrzy-
k,uczennice klasy IIIb z Gimna-
zjum w Ogrodzieńcu. Pan Ma-
rek mieszka w starym domku, 

który potrzebuje remontu. W 
bardzo złym stanie są okna            
i dobrze byłoby wymienić je na 
nowe. Ze względu na swoją 
niepełnosprawność potrzebny 
jest podjazd. W tym dniu zo-
stało przygotowane podłoże 
pod wylewkę. Praca ta została 
wykonana przez p. Mariana 
Wnuka i Alfreda Czernisze-
wa. Dnia 16 kwietnia dzięki 
pomocy księdza Proboszcza 
i pana Andrzeja Kobrynia zo-
stała wykonana wylewka. Dla 
osób ,które chciałyby włączyć 
się w dalszą akcję pomocy 
dla Marka podajemy tele-
fon kontaktowy: 326732144 
lub720240904 Obecnie  panu 
Markowi  w pierwszej kolejno-
ści przydałby się „gumolit” (ok. 
20 m2) , wymiana okien oraz 
wózek inwalidzki a na zimę 
opał.

Pomoc dla Marka

Miejsko-Gminny Zarząd OSP w Ogrodzieńcu w imieniu własnym oraz uczestników Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej składa serdeczne podziękowania sponsorom nagród: 
„IRB” Sp. z.o.o. Marian Stępniewski, Jarosław Ciszewski; „LUK- S INSTAL” Łukasz Skuza; „JOL-BRUK” Jolanta Krzykawska; hurtownia „DYMEK”; Zakład Usługowo – Handlowy 
Elżbieta Bielecka; Zakład Remontowo –Budowlany Bogusław Sprężak; „ANPIK” Biuro Usługowo- Szkoleniowe w zakresie BHP i p. poż; Zakład Elektroinstalacyjny Andrzej Mędrec-
ki; p. Michał  Półkoszek; Stacja Paliw „Petrochemia” Ogrodzieniec; p Wiesław Dybkowski; firma „BRUK” Andrzej Ryński; Prywatne Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Andrzej 
Gołuchowski; p. Janusz Grzesiak; Przedsiębiorstwo Importowo –Ekspresowe „KEY-POL”; P.H.U.” LUXGUM-bis”; Auto- Handel „DUKAT”; „DARMAX” Dariusz Ciołczyński; P.P.H.U 
„DAR-PLAST”; p. Teresa Zielińska ; p. Mirosław Kotliński; P.P.H.U.”TOM-POL”; sklep wielobranżowy „ EMIX”; Gospodarstwo Agroturystyczne  „KA-JA”; P.P.U.H „ UNI-MAX” Stanisław 
Szurlej; sklep ogólnospożywczy „NIWA” ; państwo Chrobot: Stowarzyszenie Kobiet Parków Jurajskich; Zakład Pogrzebowy Jarosław Liberski; p. Romuald Kubiczek; p. Leszek Troja-
nowski; Apteka Prywatna – Danuta Jurczak; p. Jan Krztuś; p. Andrzej Żak (Ryczów Kolonia); P.H.U. „STAL-MET” Marian Porada; p. Andrzej Kajdan; p. Maria Wyrodek; kwiaciarnia „ 
CALLA „ Halina Gemza; sklep spożywczo –monopolowy Maria Perkowska; Studio Kwiatowe „ AKANT”; firma „ ART.-POL”; p. Grzegorz Zieliński; firma „AGMAR”; p. Stanisław Orman; 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ SPA-MED” p. Szczepan Plutka; p. Janusz Cholewa; P.P.H.U.”ELMAR”; F.H.U.”NEW STANDARD” Piotr Apel; Firma „KONS-DACH”; hurtownia 
„DABEX” Paliga Krzysztof; państwo Stugik; sklep Kiełkowice pani Dorota Gałecka; p. Włodzimierz Seweryn; Spółka Zamek; Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Ogro-
dzieńcu; Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego- Wydział Terenów Wiejskich; „Eko-R „Stacja Demontażu Pojazdów; Piekarnia „Podpłomyk” z Giebła państwo Pietrzykowscy; Urząd 
Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu; Nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz.

Zwycięzcy Turnieju Pożarniczego Kasia Słowik i Karol Kowalczyk

Uczestnicy Turnieju Pożarniczego
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Gminna Spółdzielnia „SCh” Ogrodzieniec 
wydzierżawi:

biura administracji• 
sklep w Mokrusie• 
bar w Gieble• 
część magazynów w Cementowni• 
piętro domu handlowego w Ogrodzieńcu • (nad Biedronką)

GS przyjmie oferty na remont dachu i elewacji 
sklepu nr 2 w Ogrodzieńcu

Zgłoszenia tel. 32 67 32 040, 32 67 23 604

Okręt w salonie 

Joanna Piwowarczyk. 
Znane jest pana zamiło-
wanie do modelarstwa. 
Posiada pan sporą ko-
lekcję własnoręcznie wy-
konanych modeli. Skąd 
to hobby? Jak powstają 
te prace? 
Władysław Gajda. Moje za-
miłowanie do modelarstwa 
trwa od młodzieńczych lat. 
Początki to niezbyt udane 

modele kartonowe sklejane 
z „Małego modelarza”. Ma-
rzeniem jednak ciągle były 
prawdziwe modele a szcze-
gólnie okrętów żaglowych. 
Niestety w minionych latach 
nie było takiej możliwości, 
można było takie oglądać 
w muzeach marynistyki, 
ewentualnie w sklepach 
modelarskich odwiedza-
nych podczas wojaży za-
granicznych. Lata dwuty-
sięczne umożliwiły dopiero 

wykonanie modelu, o któ-
rym po prostu marzyłem. 
Pierwszy powstawał około 
dwóch lat /2003-2005/. 
Jest to Galeon, piękny hisz-
pański okręt z początku XVII 
wieku „San Juan Bautista”, 
czyli Jan  Chrzciciel. Mo-
del o wymiarach: długość 
780mm wysokość 660mm, 
trzy pokłady z uzbrojeniem 
24 dział. 

Drugi model to legenda 
mórz, największy okręt 
swojej epoki zwodowany 
2 marca 1769 roku w Ha-
wanie. Król Karol IV Burbon 
nadał mu imię „Świętej Trój-
cy”, czyli Santisima Trinidad.  
Pereła Hiszpańskiej Floty 
okręt o długości 61 metrów 
i szerokości 16,6 metra, był 
w tym czasie jedyną czte-
ropokładową  jednostką 
wojenną. Na jego pokładzie 
mogło zmieścić się 1100 

osób załogi oraz 140 dział. 
21 października 1805 roku 
„Santisima Trinidad” został 
uszkodzony w bitwie pod 
Trafalgarem z Anglikami, 
holowany w eskorcie ża-
glowców angielskich do 
Gibraltaru, gdzie miał być 
wystawiony jako trofeum 
wojenne, został doszczęt-
nie strawiony przez pożar. 
Model w skali 1:90  o wy-

miarach: wys. 810mm, szer. 
415mm, długości 1060mm. 
Montaż trwał 3 lata /2007-
2010/.
Model trzeci rozpoczęty. 
Cykl montażowy uzależnio-
ny jest  od okresu dostawy 
półfabrykatów. Ze względu 
na złożoność modelu i jego 
miniaturyzację, część ele-
mentów wymagająca bar-
dziej dłuższej dokładności 
dostarczona jest w gotowej 
formie – wycięta laserowo, 

szczególnie chodzi tu o ele-
menty konstrukcji kadłuba. 
Poszycie kadłuba, omaszto-
wanie, olinowanie wymaga 
samodzielnej obróbki, dużej 
cierpliwości oraz zdolności 
manualnych. Praca długa 
i żmudna ale przynosząca 
wiele satysfakcji szcze-
gólnie kiedy patrzy się na 
gotowy model dekorujący 
mieszkanie.
J.P. Jest pan człon-
kiem Społecznego Ko-
mitetu Nasze Miasto 
Ogrodzieniec, który 
przygotowuje makietę 
Ogrodzieńca w związku 
z projektem „Wspólna 
pamięć – wspólna foto-
grafia”. Proszę przybliżyć 
jak te prace wyglądają, 
czym się pan zajmuje.
W.G. Jeśli chodzi o udział 
w Społecznym  Komitecie 
na rzecz projektu „ Wspól-
na pamięć – wspólna fo-
tografia”, to zostałem za-
chęcony przez wspaniałą 
osobę, szukającą wspól-
nych korzeni mieszkańców 
Ogrodzieńca Marię Lipkę 
–Stępniewską. Projekt ten 
skupił do wspólnego dzia-
łania niewielką grupę ludzi 
chcących coś zrobić bezin-
teresownie na rzecz naszej 

społeczności. Kiedy rozpo-
częliśmy nasze spotkania 
w ubiegłym roku, na forach 
internetowych zaczęły się 
ukazywać różne komenta-
rze, nie zawsze nam przy-
chylne. Cóż, zawsze łatwiej 
komentować niż coś robić 
i samemu poddać się we-
ryfikacji. Odpowiedzieliśmy 
apelem, w którym zapra-
szaliśmy wszystkich chęt-
nych do wspólnej pracy. 
Odpowiedziało kilka osób 
– przyszli i pozostali z nami. 
Spotykamy się w każdy 
piątek, ale prace trwają nie-
przerwanie codziennie od 
kilku miesięcy. Prostą spra-
wą jest przyjść na spotkanie 
i zobaczyć, ile pracy zostało 
włożonej w realizację pro-
jektu i co właściwie robimy! 
W imieniu całego zespołu 
zapraszam na spotkanie 
celem doinformowania się 
i zapoznania ze społecz-
nym komitetem. Wracając 
do prac na rzecz projektu, 
mój udział siłą rzeczy został 
skierowany do wykonania 
makiety Miasta  z roku 1911, 
ukształtowania terenu z jego 
zabudowaniami, architektu-
rą. Nie jest to takie proste, 
ponieważ istniejące zabu-
dowania z tamtego okresu  

w 100%, nie istnieją, a foto-
grafii z tamtego okresu po-
zostało niewiele. Osobiście 
wykonałem prawie 60 sztuk 
domków (zabudowań), sta-
rając się najwierniej odtwo-
rzyć ich pierwotny wygląd. 
Najwięcej wysiłku wymagało 
wykonanie kościoła i młyna.
J.P. Czy oprócz swoje-
go hobby i pracy w ko-
mitecie ma Pan jeszcze 
czas na inne zaintere-
sowania?
W.G. Mam fajny ogród i 
bardzo lubię w nim pra-
cować – sadzić drzewka, 
dbać o oczko wodne.  
Mam dużą altanę, którą 
sam wykonałem w stylu 
góralskim – z belek. Jest w 
niej kompletne wyposaże-
nie kuchenne i lubimy tam 
z rodziną spędzać wolne 
chwile. 
Moją pasją są również po-
dróże. Uwielbiam ciepłe 
kraje. Zwiedziłem wiele 
krajów m.in. Kazachstan, 
Tadżykistan, Samarkandę, 
Odessę. Byłem nad Bajka-
łem, w Moskwie, Leningra-
dzie. Wspaniale czuję się 
w Chorwacji, Włoszech, 
na wyspach greckich. Jest 
jeszcze kilka miejsc, które 
chciałbym odwiedzić.

Rozmowa z panem Władysławem Gajdą, mgr inż. mechani-
kiem, mieszkańcem Ogrodzieńca, emerytem, który po  
kilkudziesięciu latach spędzonych poza naszą Gminą,  
powrócił i zamieszkał wraz z żoną w rodzinnym domu.

W tym roku będziemy ob-
chodzić dziesiątą rocznicę 
powstania Szkolnego Klu-
bu Miłośników Literatury i 
Teatru.  
Impreza urodzinowa pla-
nowana jest na 20 maja. 
O godzinie 12.00 „Potte-
rowcy” wezmą udział w 
grze terenowej: „W po-
szukiwaniu kamienia filo-
zoficznego”. Uczestnicy 
gry będą musieli wykazać 
się wiedzą o Ogrodzieńcu, 

jego historii i zabytkach. 
Zmierzą się z także z za-
gadkami przyrodniczymi, 
językowymi i literackimi.
Gra rozpocznie się w 
Domu Kultury. Rozstrzy-
gnięcie zabawy odbędzie 
się w budynku szkoły. Na 
sali gimnastycznej „za-
prezentujemy” kamień 
filozoficzny, który mamy 
nadzieję uda się nam 
odnaleźć i zaczniemy 
świętować. Zobaczymy 

przedstawienie teatralne 
przygotowane przez „Pot-
terowców” z klasy IV b, 
zaśpiewa dla nas Dominik 
z VI b i zatańczą dziew-
czyny z VI a. Będziemy też 
mieli przyjemność poczę-
stować wszystkich gości 
urodzinowym tortem, któ-
ry przygotuje dla nas pani 
Wioleta Górka. 
Już wkrótce sowy z za-
proszeniami odwiedzą 
Państwa domy!

Klub Miłośników Literatury i Teatru

Pan Władysław prezentuje Galeon

Model Santisima Trinidad
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Podróże dalekie i bliskie 
TOSKANIA

W dniu 5 kwietnia w Miejsko- Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Ogrodzieńcu odbyło 
się spotkanie autorskie z Wiesławem Dra-
bikiem, autorem ponad stu książeczek dla 
dzieci ukazujących się od 1995r. Najbar-
dziej znane to: „Bajka o Smoku i Kraku i 
o tym jak powstał Kraków”, „Awantura na 
podwórku”, „Łakomczucha”, „Kocie ła-
kocie”, „Ła mYSZ skacze czyli myszoma-
nia”. Na spotkaniu były obecne dzieci ze 
Szkoły Podstawowej z klas I i II. W imieniu 
dzieci pragniemy podziękować za miłe 
spotkanie i za niezapomniane chwile.

W Szkole Podstawowej nr 1 
w Ogrodzieńcu za dokumen-
towanie i promowanie dzia-
łalności uczniów odpowie-
dzialna jest Szkolna Agencja 
Prasowa, która działa w 
ramach koła informatycz-
no – dziennikarskiego. SAP 
współpracuje z Samorządem 
Uczniowskim, szkolnymi klu-
bami i kołami zainteresowań, 
działającymi w szkole. Co 
dwa miesiące wydaje dwuję-
zyczną gazetkę „Co słychać?”  
/ ”WHAT S UP” MAGAZINE. 
Kolejny numer gazety trafi do 
czytelników przed Świętami 
Wielkanocnymi.   

Z najnowszego numeru „Co 
słychać?”:
Wiosenny happening
Wydawało nam się, że zro-
biliśmy wszystko lub prawie 
wszystko, by „oczarować pa-
nią Wiosnę”. Zorganizowali-
śmy akcję: „Otwieramy drzwi 
Wiośnie”. Każda z klas przy-
gotowała oryginalną ozdobę 
na drzwi wejściowe do swo-
jej pracowni. Uczniowie klas 
młodszych przygotowali ko-
lorowe stroiki, z którymi wyru-
szyliśmy na wspólny spacer: 
„W poszukiwaniu Wiosny”. 
Na boisku szkolnym „rozpra-
wiliśmy się” z marzanną. Po-

krzykując i popiskując, spa-
liliśmy kukłę, zrobioną przez 
uczniów klasy IV b. Pani dy-
rektor oficjalnie „powitała pa-
nią Wiosnę” i rozpoczęliśmy 
„Wiosenne rozgrywki spor-
towe”. Biegaliśmy na czas, 
przeciągaliśmy linę, graliśmy 
w piłkę nożną, rzucaliśmy do 
kosza, kręciliśmy hula hop. 
Zwyciężyli uczniowie z klasy 
V b, którzy okazali się bez-
konkurencyjni! 
I co? I nic! Za oknem plucha, 
zimno, szaro i ponuro! 
Wiosno! Przyjdź! 

SAP

Spotkanie z pisarzem

Wiosenny happening

Wspaniałe krajobrazy, porośnięte bujną roślin-
nością góry i doliny, w których kryją się urocze 
średniowieczne miasteczka, a także piękne 
piaszczyste plaże, wybrzeża będące prawdzi-
wym rajem na wypoczynek to właśnie Toskania 
– wizytówka Włoch.
Kraina położona w środkowej części nad mo-
rzami Tyrreńskim i Liguryjskim. Na północy gra-
niczy z Ligurią i Emilią – Romanią, na wschodzie 
z Umbrią i Marche, na południu z Lacjum, a od 
zachodu sięga do wybrzeży Morza Tyrreńskie-
go. Większość regionu to teren wyżynny i gór-
ski.
Pagórki zanurzone w delikatnym słońcu z ruina-
mi romantycznych zamków oraz czar małych 
miasteczek Toskanii sprawia, iż jest ona jednym 
z częściej odwiedzanych regionów Włoch. To 
tutaj miłośnicy sztuki mogą się przekonać, iż 
wszystko co widzieli do tej pory, nie jest warte 
widoku Sieny czy muzeów Florencji.
To region niesamowicie malowniczy, gdzie 
wśród fantastycznych pejzaży, gajów z drzewa-
mi oliwnymi (z owoców których produkowana 
jest czysta oliwa z oliwek), alej pełnych cypry-
sów, pól słonecznikowych oraz położonych na 
uboczu, ciągnących się po horyzont upraw wi-
norośli, znaleźć można turystyczne eldorado.
To również kraina doskonałych serów i win. 
Toskania słynie z wyśmienitej kuchni, gdzie 
oprócz przepysznej pizzy znajdziemy tu Cro-
stini (niewielkie kanapki z grzybami, oliwkami 
lub pastą z tuńczyka), makaron Papardel-
le połączony z sosem z kaczki lub dziczyzny, 

jak i wspaniałe ravioli przygotowane na maśle 
szałwiowym z farszem z sera Ricotta i włoskich 
orzechów. Natomiast na wybrzeżu Toskanii 
możemy skosztować różnego rodzaju ryby  np. 
miecznika, solę czy doradę. Można również 
spróbować ciasteczek cantuccini lub torta della 
nonna, migdałów, kruchego ciasta z kremem 
cytrynowym, przepijając pysznym caffe lub wi-
nem deserowym. 
Miłośnicy win znajdą szeroką ofertę przede 
wszystkim win czerwonych w licznych winiar-
niach.
Toskania jest wręcz stworzona do turystyki pie-
szej, jak i rowerowej, ponieważ dopiero wtedy 
przystając w miejscach, które często turyści 
odwiedzają „przelotem”, można poznać jej  
prawdziwy urok i smak. 
Turyści, którzy kochają sporty wodne, również 
znajdą coś dla siebie. Idealne warunki do nur-
kowania jak i żeglowania stwarzają wody archi-
pelagu Wysp Toskańskich, z największą wśród 
nich Elbą. 
Będąc w Toskanii warto również odwiedzić cie-
kawe miejsca do których należą: Siena, Floren-
cja, Piza, Livorno, Montalcino, Pineza, Voltera 
itd. - ta lista nie ma końca....
Toskania ma w sobie to „coś”, co przyciąga i 
chce się tam wracać...

Beata Banasiak
Biuro Turystyczne „New Standard” 
ul. T. Kościuszki 11, 42-440 Ogrodzieniec
www.newstandard.com.pl
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Ruszyła termomodernizacja 

8 kwietnia br. ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy lub wykonawców na 
zadanie pod nazwą: Poprawa jakości powietrza w Gminie Ogrodzieniec poprzez ograni-
czenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.
Zadanie obejmuje wykonanie poniższego zakresu prace w pięciu obiektach użyteczności 
publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Ogrodzieniec w tym: 
1. Obiekt nr 1 - Szkoła Podstawowa w Podzamczu, ul. Szkolna 6 : 
a) termomodernizacja budynku (docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej), 
b) montaż instalacji solarnej na potrzeby instalacji c.w.u., 
c) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, 
d) modernizacja kotłowni. 
2. Obiekt nr 2 - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 24 : 
a) termomodernizacja budynku (docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okien-
nej i drzwiowej), 
b) przebudowa konstrukcji dachu, 
c) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, 
d) modernizacja kotłowni. 
3. Obiekt nr 3 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 67: 
a) termomodernizacja budynku (docieplenie, częściowa wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej zewnętrznej), 
b) modernizacja instalacji c.w.u., 
c) montaż instalacji solarnej na potrzeby instalacji c.w.u. 
4. Obiekt nr 4 - Szkoła Podstawowa w Gieble, ul. Edukacyjna 6: 
a) termomodernizacja budynku (docieplenie, izolacja podpiwniczenia, częściowa wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej), 
b) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, 
c) modernizacja instalacji c.w.u., 
d) montaż instalacji solarnej na potrzeby instalacji c.w.u., 
e) modernizacja kotłowni. 
5. Obiekt nr 5 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu, Plac 
Wolności 23: 
a) termomodernizacja budynku (docieplenie ścian zewnętrznych i stropu), 
b) przebudowa dachu i klatki schodowej, 
c) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, 
d) modernizacja kotłowni. 
Prace na obiektach 3, 4 i 5 będą realizowane w bieżącym roku, natomiast na obiekcie 1 i 
2 w roku 2012. Planowane zakończenie całego przedsięwzięcia to październik 2012 rok. 

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW
Informujemy, że w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012

w Szkole Podstawowej w Gieble w ramach projektu
„UCZYMY SIĘ DZIAŁAJĄC”

dla uczniów klas I-VI i sześciolatków organizowane będą zajęcia wyrównawcze, logope-
dyczne oraz koła zainteresowań

 
Projekt współfinansowany jest przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 kwietnia 2011r. o godz. 9.00 na kompleksie sportowym „Orlik 2012-Moje boisko” 
w Ogrodzieńcu odbędzie się Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Burmi-
strza Miasta i Gminy Ogrodzieniec z udziałem reprezentacji szkół z Ogrodzieńcu, Giebła 
i Niegowonic.

Jarosław Janik

Ścieżka rowerowa czy parking ?

W 2010r. jak wielu mieszkańców zauważyło została zakończona przebudowa ul. 1 Maja  
w Ogrodzieńcu. Prace trwały długo, przysporzyły wielu uciążliwości, ale efekt końcowy 
jest  zadawalający. Zyskaliśmy ładny odcinek drogi z chodnikami po obu stronach i  to 
na co chcemy mieszkańcom zwrócić uwagę  - ścieżkę rowerową. 
Jak wskazuje nazwa : ścieżka rowerowa to wydzielona część pasa drogowego przezna-
czona dla ruchu pojazdów jednośladowych.
A jak rozumieją to mieszkańcy naszej miejscowości?
 Okazało się, że kierowcy traktują ścieżkę rowerową jako parking dla swoich pojazdów. 
Blokujące ścieżkę pojazdy uniemożliwiają  jednośladom bezpieczne poruszanie się po 
niej.
Ponieważ  sezon na wycieczki rowerowe w pełni, apelujemy o zaprzestanie parkowania 
na ścieżce rowerowej.

informacje     ogłoszenia Biblioteka poleca
Książka Joanny Chmie-
lewskiej „Opowiem ci o 
Janie Pawle II”. To histo-
ria wielkiego i niezwykłego 
człowieka, opowiedziana 
tak, jak opowiada się o 
kimś najbliższym i kocha-
nym. Zanim Karol Wojtyła 
został Janem Pawłem II, 
papieżem-pielgrzymem 
uwielbianym przez milio-
ny ludzi na całym świecie, 

był najpierw uśmiechnię-
tym Lolkiem z malowni-
czo położonych Wadowic, 
prostym księdzem z ma-
lutkiej miejscowości pod 
Krakowem, biskupem kra-
kowskim, kardynałem. Ta 
niewielka książeczka opo-
wiada o niełatwym dzie-
ciństwie małego Karola, 
jego rodzicach i starszym 
bracie, o latach szkolnych 

i górskich wycieczkach 
z przyjaciółmi, o tajnych 
studiach i ciężkiej pracy w 
czasie wojny. Kolejne roz-
działy prowadzą szlakiem 
człowieka, który z weso-
łego skromnego chłopca 
piszącego wiersze wyrósł 
na przywódcę całego Ko-
ścioła katolickiego i któ-
rego słuchali z uwagą nie 
tylko chrześcijanie.

Gmina Ogrodzieniec bie-
rze udział w kampanii od  
2003r. Kampania ma cha-
rakter profilaktyczny i skie-
rowana jest do uczniów 
szkół podstawowych, gim-
nazjów i średnich oraz do 
nauczycieli i rodziców.
Nie braknie również mate-
riałów do pracy dla ośrod-
ków wspomagających i 
wspierających profilaktykę 
alkoholową, czyli OPS, 
dom kultury, ośrodki zdro-
wia, Policja, sprzedawcy w 
sklepach z napojami alko-

holowymi.
Materiały kampanii są bar-
dzo różnorodne. Uczniom 
proponowane są konkursy 
z nagrodami, krzyżówki, 
zagadki, udział w akcjach 
sportowych, wspólne słu-
chanie muzyki z płyt i oglą-
danie filmów. Autorzy kam-
panii proponują uczniom 
ciekawe plakaty i gadżety, 
pomocne przy przeprowa-
dzaniu akcji w szkole, świe-
tlicy, w domu kultury.
Akcja cieszy się niezmiernie 
od lat dużym zaintereso-

waniem. Uczniowie chętnie 
biorą udział w konkursach, 
wygrywają nagrody i otrzy-
mują dyplomy. Natomiast 
pedagodzy i szkoły otrzy-
mują certyfikaty za sumien-
ne przygotowanie uczniów 
do udziału w akcji.

Zachęcamy wszystkich 
uczniów do udziału w ak-
cjach w ramach Kampanii 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”.     

HZM

Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym Komisji „A” drugi wtorek miesiąca w godz. 14.15 – 
16.15 w Domu Kultury w Ogrodzieńcu II piętro.
Dyżur pełni psycholog mgr Halina Bulska – Sobusik.
Zapraszamy wszystkich, którzy zainteresowani są pomocą w rozwiązywaniu problemu 
alkoholowego.

Grupa Jurajska na zasadach zaprasza na spotkanie ludzi z problemem alkoholowym w 
drugi i czwarty wtorek miesiąca o godz. 17.00 . Spotkania odbywają się w Domu Kultury 
w Ogrodzieńcu, II piętro. 

Z działań Komisji „A”

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2011

Podziękowanie
Sołtysi Sołectw: Ryczowa, Ryczowa Kolonii, 
Żelazka, Giebła Kolonii serdecznie dziękują 

Radnym, którzy głosowali przeciwko 
„czerwonym autobusom”, ratując w ten 

sposób fundusz sołecki i jednocześnie nie 
dopuszczając do podwyższenia podatków.

Z okazji Zmartwychwstania Pańskiego pragniemy Państwu 
złożyć zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych. Pełnych 

nadziei i miłości, serdecznych spotkań w gronie rodziny. 
Doznajcie w te święta

wyjątkowego szczęścia, poczujcie miłość Boga i opiekę aniołów, 
zrozumcie sens życia i potęgę rodziny.

Życzą: 
Dyrektor i pracownicy MGBP w Ogrodzieńcu
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Marzec i kwiecień 2011 roku upłynął w naszej gminie m.in. 
na zebraniach wiejskich, podczas których mieszkańcy so-
łectw wybierali na kolejne cztery lata swoich przedstawicieli 
tj. sołtysów i rady sołeckie.

Cykl zebrań rozpoczęło sołectwo Giebło, a zakończyło sołectwo Mokrus. Harmonogram 
terminów zebrań wiejskich przedstawiał się następująco: 16 marca – Giebło; 17 marca, 
pierwszy termin – Mokrus; 21 marca – Giebło Kolonia; 22 marca – Kiełkowice; 23 marca 
– Ryczów; 24 marca – Ryczów Kolonia; 28 marca – Żelazko; 29 marca – Fugasówka; 4 
kwietnia – Gulzów; 5 kwietnia – Podzamcze; 9 kwietnia, drugi termin – Mokrus.
Mieszkańcy poszczególnych sołectw wybrali swoich przedstawicieli w osobach:
Sołectwo Fugasówka – Sołtys Stefan Selejdak
Rada Sołecka: Danuta Kleszcz, Juliusz Kosiński, Andrzej Nowak, Dorota Słodek, 
Krzysztof Trzewicarz
Sołectwo Giebło – Sołtys Edward Szlachta
Rada Sołecka: Janusz Dula, Zbigniew Fabiańczyk, Stefan Grzebieluch, Jan Szlachta, 
Stanisław Szlachta
Sołectwo Giebło Kolonia – Sołtys Edward Grzebieluch
Rada Sołecka: Wanda Gałecka, Tomasz Grzanka, Antoni Jaros, Bronisław Pakuła, Jan 
Stanek
Sołectwo Gulzów – Sołtys Janusz Łypaczewski
Rada Sołecka: Małgorzata Janik, Wiesława Jurczak, Marek Rosół
Sołectwo Kiełkowice – Sołtys Anna Szlachta
Rada Sołecka: Adam Biały, Mirosław Furgacz, Andrzej Graboś, Stanisław Kaleta, Zofia 
Skóra, Elżbieta Stanek, Jerzy Ziaja
Sołectwo Mokrus – Sołtys Sławomir Szlachta
Rada Sołecka: Dorota Baran, Wioletta Baran, Krzysztof Błoch, Stanisław Malec, Halina 
Zięba
Sołectwo Podzamcze – Sołtys Wioletta Stefańska
Rada Sołecka: Bogumił Fiutak, Grażyna Gołuchowska, Wiesława Janoska, Anna Łonak, 
Bożena Porada
Sołectwo Ryczów – Sołtys Stefan Biedak
Rada Sołecka: Zofia Adamusińska, Lidia Dyszy, Dorota Grzesiak, Janusz Grzesiak, Lidia 
Karolczyk, Beata Roch, Kazimiera Żak
Sołectwo Ryczów Kolonia – Sołtys Beata Jakacz
Rada Sołecka: Ewa Motyka, Bogusława Uliniarz, Małgorzata Żak (c. Stanisława)
Sołectwo Żelazko – Sołtys Krzysztof Piątek
Rada Sołecka: Agnieszka Adamczyk, Wiesław Paś, Mieczysław Piątek
Swoją kadencję przedłużyli sołtysi w sołectwach: Fugasówka, Giebło, Giebło Kolonia, 
Ryczów, Ryczów Kolonia, Żelazko.
Zmiany na stanowisku sołtysa nastąpiły w sołectwach: Gulzów, Kiełkowice, Mokrus i 
Podzamcze.

Zebrała: Iwona Rajca

Sołtysi i Rady Sołeckie 
na nową kadencję

Przez trzy pierwsze miesiące bieżącego roku strażacy-
ochotnicy z gminnych jednostek uczestniczyli w walnych 
zebraniach sprawozdawczo-wyborczych.
Poza przedstawieniem sprawozdań za rok ubiegły oraz pię-
cioletni okres funkcjonowania danych zarządów, strażacy 
wybierali spośród siebie przedstawicieli do zarządów, ko-
misji rewizyjnych oraz delegatów i przedstawicieli na zjazd 
gminny, który odbędzie się jeszcze w tym roku.

Pierwsze z zebrań odbyło się 22 stycznia, a ostatnie 27 marca br. Uczestniczyli w nich 
przedstawiciele Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Ogrodzieńcu w osobach: Prezes Andrzej Mikulski, Komendant Gminny Henryk 
Karcz, Wiceprezes Paweł Grobelak, Wiceprezes Janusz Łypaczewski, Skarbnik Włady-
sław Janoska oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zdzisław Mogiła.
W większości zebrań brał udział druh Hubert Berlik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Oddziału Powiatowego ZOSP w Zawierciu. W niektórych uczestniczyli również przedsta-
wiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Biura Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego OSP RP w Katowicach, sołtysi oraz zaproszeni goście.

Nowe władze w OSP

Zebrania strażackie odbywały się w następujących terminach: 22 stycznia – OSP Gul-
zów, 29 stycznia – OSP Giebło, 5 lutego – OSP Kiełkowice, 19 lutego – OSP Ryczów 
Kolonia, 5 marca – OSP Ryczów, 12  marca – OSP Mokrus, 19 marca – OSP Ogrodzie-
niec, 27 marca (przełożone z 27 lutego) – OSP Podzamcze.

Nowo wybrane zarządy liczą od 5 do 9 członków, a komisje rewizyjne po 3 osoby.

Zarząd OSP Gulzów: Prezes – dh Janusz Łypaczewski, Wiceprezes-naczelnik – dh 
Zbigniew Latacz, Zastępca naczelnika – dh Dawid Węglarz, Sekretarz – dh Marcin Ję-
druszek, Skarbnik – dh Zbigniew Węglarz, Gospodarz – dh Lucjan Kowalczyk, Członek 
zarządu – dh Dawid Kosowski
Komisja Rewizyjna OSP Gulzów: Przewodniczący – dh Damian Kowal oraz Członkowie 
– dh Aleksander Grzesiak i dh Tomasz Luboń

Zarząd OSP Giebło: Prezes – dh Edward Szlachta, Wiceprezes-naczelnik – dh Sławomir 
Jurczak, Wiceprezes – dh Karol Żurawski, Zastępca naczelnika – dh Krzysztof Grze-
bieluch, Sekretarz – dh Jan Kotliński, Skarbnik – dh Antoni Gorgoń, Gospodarz – dh 
Agnieszka Grzebieluch, Członek Zarządu – dh Antoni Jaros, Członek Zarządu – dh 
Robert Rola
Komisja Rewizyjna OSP Giebło: Przewodniczący – dh Edward Grzebieluch oraz Człon-
kowie – dh Antoni Szlachta i dh Zdzisław Szlachta

Zarząd OSP Kiełkowice: Prezes – dh Jan Chudek,  Wiceprezes – dh Andrzej Graboś, 
Wiceprezes-naczelnik – dh Józef Jurczak, Zastępca naczelnika – dh Władysław Kowal-
ski, Sekretarz – dh Elżbieta Stanek, Skarbnik – dh Stanisław Kaleta, Gospodarz – dh 
Adam Biały
Komisja Rewizyjna OSP Kiełkowice: Przewodniczący – dh Piotr Mędrecki oraz Członko-
wie – dh Witold Radosz i dh Wiesław Szlachta

Zarząd OSP Ryczów Kolonia: Prezes – dh Andrzej Żak, Wiceprezes – dh Włodzimierz 
Żak (s. Piotra), Wiceprezes-naczelnik – dh Leszek Pilarczyk, Zastępca naczelnika – dh 
Damian Żak, Sekretarz – dh Kamil Żak, Skarbnik – dh Włodzimierz Żak (s. Eugeniusza), 
Gospodarz – dh Marek Żak, Członek Zarządu – dh Stefan Żak (s. Jana), Kronikarz – dh 
Małgorzata Żak (c. Marka)
Komisja Rewizyjna OSP Ryczów Kolonia: Przewodniczący – dh Stanisław Żak oraz 
Członkowie – dh Kazimierz Żak i dh Michał Żak

Zarząd OSP Ryczów: Prezes – dh Andrzej Żak, Wiceprezes – dh Janusz Grzesiak, 
Wiceprezes-naczelnik – dh Krzysztof Gruca, Zastępca naczelnika – dh Dawid Gąsiorow-
ski, Sekretarz – dh Adam Przytuła, Skarbnik – dh Zofia Adamusińska, Gospodarz – dh 
Michał Półkoszek, Członek Zarządu – dh Stanisław Janus
Komisja Rewizyjna OSP Ryczów: Przewodniczący – dh Leszek Janus oraz Członkowie 
– dh Feliks Ścisłowski i dh Feliks Wójcik

Zarząd OSP Mokrus: Prezes – dh Edward Zieliński, Wiceprezes – dh Kazimierz Rozlach, 
Wiceprezes-naczelnik – dh Krzysztof Błoch, Zastępca naczelnika – dh Czesław Mikoda, 
Sekretarz – dh Zdzisław Mogiła, Skarbnik – dh Stanisław Malec, Gospodarz – dh Teresa 
Zielińska, Członek Zarząd – dh Marian Latosiński, Członek Zarządu – dh Kazimierz 
Dziedzic
Komisja Rewizyjna OSP Mokrus: Przewodniczący – dh Zdzisław Furgacz oraz Członko-
wie – dh Zbigniew Cupiał i dh Henryk Mędrecki

Zarząd OSP Ogrodzieniec: Prezes – dh Paweł Grobelak, Wiceprezes – dh Szczepan 
Plutka, Wiceprezes-naczelnik – dh Henryk Nowak, Zastępca naczelnika – dh Andrzej 
Dudek, Sekretarz – dh Kinga Gąkowska-Białaś, Skarbnik – dh Henryk Karcz, Gospodarz 
– dh Szymon Ceglarski, Członek Zarządu – dh Andrzej Mikulski, Członek Zarządu – dh 
Michał Mędrek
Komisja Rewizyjna OSP Ogrodzieniec: Przewodniczący – dh Władysław Janoska oraz 
Członkowie – dh Marek Gąkowski i dh Janusz Cholewa 

Zarząd OSP Podzamcze: Prezes – dh Wiesława Janoska, Wiceprezes-naczelnik – dh 
Zdzisław Jureczko, Sekretarz – dh Agata Jureczko, Skarbnik – dh Sebastian Osys, 
Gospodarz – dh Stanisław Miśkiewicz 
Komisja Rewizyjna OSP Podzamcze: Przewodniczący – dh Tomasz Dziechciarz oraz 
Członkowie – dh Władysław Miśkiewicz i dh Jan Mirocha

Ustępujące Zarządy otrzymały dyplomy z podziękowaniami dla Strażaków danej jed-
nostki:
„W imieniu Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rze-
czypospolitej Polskiej w Ogrodzieńcu oraz naszym własnym, składamy na ręce Zarządu 
podziękowania dla wszystkich Druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w … za ofiarną i 
społeczną służbę na rzecz bezpieczeństwa pożarowego gminy i powiatu w latach 2006-
2011.
Prosimy przyjąć również wyrazy szacunku i uznania, życzenia satysfakcji z pracy za-
wodowej i społecznej oraz życia osobistego, a także serdeczne i gorące pozdrowienia 
strażackie dla Was Druhowie i Waszych najbliższych.” (Prezes i Komendant Zarządu 
MGZ OSP w Ogrodzieńcu).
Spotkania odbywały się w remizach strażackich.

Iwona Rajca
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I
Zaśpiew tęsknoty

Z lipowych alei 
z cieni kasztanowców
wybiega nuta
staromiejskiej pieśni
na nowy parking
przy Kościuszki
harmonię wielotonowych odgłosów
rozkłada wzdłuż domów
kędy jurajskim traktem
przechadza się wiatr
rozbawiony warkoczem zielonych krzewinek
W błękitnościach zewsząd płynących 
ogrodzienieckiej Starówki
zaśpiewem niewyjawionej tęsknoty
jawi się niegdysiejszy księgarenki ślad

15.09.2010r.
Alicja Kmita-ŻakII

Dar chwili

Przy Bzowskiej
w gnieździe uwitym z dziecięcych chwil
domki w nastroju ogrodowej pełni
sąsiedzkich dróżek oblanych słonecznością lata
kuzyni których nie ma
zajęci pogwarkami
i koniem
Z drabiniastego wozu
kłosy złocistym chrzęstem
obdarowują cieniste stodoły
ze strzechami wirujących motyli
Zapatrzona w rozkwitłą barwami wspomnień
sielskość 
nieco odmłodzona darem chwili
zza zasłon przeszłości
wchodzę w otwarte życia drzwi
czując w piersiach gęstniejący powiew miasta 

20.09.2010r.
Alicja Kmita-Żak

Z PAMIĘTNIKA OGRODZIENIECKIEJ 
STARÓWKI

18 – 19 marca na Jurze 
Krakowsko – Często-
chowskiej odbyła się I edy-
cja Poland Trophy Dragon 
Winch Extreme w sezonie 
2011. Od początku or-
ganizatorzy, agencja EU-
ROFORUM, zapowiadali 
prawdziwie ekstremalną 
przeprawę. Nikt się jed-
nak nie spodziewał, że 
dodatkowo zaskakująca 
pogoda utrudni przeprawę 
samochodów terenowych 
i quadów podczas rajdu. 
Ciężka trasa, pełna zjaz-
dów, podjazdów, trawer-
sów, wody, niska tempe-
ratura i śnieg sprawiły, że 
tylko najbardziej wytrwałe 
załogi ukończyły rajd. 
Od momentu powstania w 
2007 roku Poland Trophy 
ma opinię trudnego i wy-
magającego rajdu. Nowa 

odsłona zapowiadana była 
jako prawdziwie ekstre-
malne wyzwanie. To oka-
zało się prawdą. Odcinki 
specjalne dla wszystkich 
klas: NO LIMIT, ADVANCE 
oraz QUAD EXTREME były 
ciężkie do pokonania. Wy-
magały od zawodników 
siły, wytrwałości, opano-
wania, a przede wszystkim 
świetnie wypracowanej 
techniki jazdy. Trasy za-
skoczyły uczestników, ale 
śnieg i niska temperatura 
sprawiły, że dla niektórych 
ukończenie rajdu okazało 
się wręcz niemożliwe.
Oficjalny start na etap noc-
ny odbył się 18 marca w 
gminie Łazy. Załogi używa-
jąc roadbooków kierowały 
się w stronę Odcinków 
Specjalnych. Nocna prze-
prawa okazała się bardzo 

trudna i część maszyn 
nie wytrzymała i przegrała 
starcie z naturą. Z tego po-
wodu następnego dnia na 
etapie „dzień” wystartowa-
ła mniejsza ilość załóg.
Mimo tego, że nie było 
łatwo znaleźli się tacy, 
którzy pokonali wszelkie 
trudności i ukończyli rajd. 
Zwycięzcami w klasie NO 
LIMIT została załoga nr 
110 ZBIGNIEW PECZYŃ-
SKI i ŁUKASZ CHOŁUJ, 
w klasie ADVANCE zało-
ga 211 JACEK MAJHER 
i MICHAŁ STOLARSKI. 
Pierwsze miejsce w jedy-
nej klasie dla quadów zajął 
zawodnik z numerem 306 
FABIAN CZAPLA.
Pierwsza edycja Poland 
Trophy Dragon Winch 
Extreme w sezonie 2011 
za nami. Udało się nam 

po raz kolejny udowodnić, 
że nasz rajd to prawdzi-
wie ekstremalna impreza 
off-road’owa dla najlep-
szych zawodników - mówi 
Maciej Rachtan, dyrektor 
rajdu z agencji EUROFO-
RUM. Najbliższy nasz rajd 
to Jurajskie Mistrzostwa 
Off-road, które mają od-
być się w kwietniu, ale 
powoli szykujemy się do 
kolejnych edycji PTDWE 
– dodaje.
Jak zapowiadają organi-
zatorzy, wszyscy pasjona-
ci off – roadu będą mogli 
zmierzyć się na PTDWE 
2011 jeszcze na dwóch 
edycjach w tym roku.
Więcej informacji www.po-
landtrophy.pl.  

Krzysztof Wadas
fot. Marek Grudnik

STARCIE MASZYN Z PRZYGODĄ 
– POLAND TROPHY DRAGON 
WINCH EXTREME ZA NAMI

9 kwietnia 2011 roku odby-
ły się Jurajskie Mistrzostwa 
Off-road organizowane 
przez Urząd Gminy Łazy 
oraz agencję Euroforum z 
Katowic. Zjechali się za-
wodnicy z całej Polski. Było 
dużo kurzu i dużo emocji, a 
przy tym mieliśmy niezwy-
kle widowiskową rywaliza-
cję między quadami oraz 
między samochodami tere-
nowymi. 
Na JMOR zawodnicy jeź-
dzili w kilkukilometrowej 

pętli, a zwycięzcą został 
ten, który w wyznaczonym 
czasie pokonał największą 
liczbę okrążeń. Pierwsze 
wystartowały quady  (klasa 
Quad Adventure), których  
zmagania trwały 2,5 h. 
Następnie ruszyły samo-
chody terenowe (w klasach 
Advance oraz Challenge), 
które jeździły po przygo-
towanym torze 3h. Wśród 
uczestników wyraźnie wy-
czuwalna była chęć zwy-
cięstwa. Niektórzy z nich 

przygotowywali swoje „ma-
szyny” specjalnie z myślą o 
mistrzostwach. Ostatecznie 
w Quad Adventure najwyż-
sze miejsce na podium na-
leżało do Kamila Wiśniew-
skiego. W samochodowej 
klasie Advance zwyciężyli 
Łukasz Lechowicz oraz Da-
riusz Lechowicz, a w Chal-
lenge Bartłomiej Pacyga 
oraz Marian Figura.
Impreza zakończona zosta-
ła przedstawieniem oficjal-
nych wyników oraz wręcze-
niem nagród. 

Więcej informacji: 
www.jurajski-offroad.pl

Krzysztof Wadas

Chmura kurzu nad Kamieniołomem Niegowonice 
– Jurajskie Mistrzostwa Off-road rozstrzygnięte  

OFF-Road
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1 maja odbędą się obchody związane z uroczystościami beatyfikacyjnymi Jana Pawła II, o 
godz.18.00 msza św. w Kościele Parafialnym w Ogrodzieńcu, ok.19.00 przemarsz procesji 

ulicami Ogrodzieńca (Olkuska, Sobieskiego, Plac Wolności, Kopernika, Kościuszki) z udziałem Dzie-
cięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

2 maja o godz. 17.00 na skwerze przy Placu Wolności odbędzie się „Majówka” z udzia-
łem zespołów działających przy MGOK: Mażoretek, Chóru Seniora, Zespołu Echo. O godz. 

19.00  zabawa taneczna z zespołem Huzar.

3 maja z okazji uroczystych obchodów Uchwalenia Konstytucji 3 Maja o godz. 10.30 – 
odbędzie się ceremonia złożenia kwiatów pod Pomnikiem Poległych na Cmentarzu Ko-

munalnym w Ogrodzieńcu, 11.00 – Msza św. za Ojczyznę (Kościół Parafialny w Ogrodzieńcu), ok. 
12.00 – koncert Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Ogrodzieńcu (Plac Piłsudskiego w 
Ogrodzieńcu). 

14 maja na skwerze przy Placu Wolności odbędzie się Przegląd Orkiestr Dętych OSP Wo-
jewództwa Śląskiego.

cogdziekiedy?

Spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych 
oraz wszelkiej pomyślności w ten radosny czas 

życzy
Henryk Karcz 

Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego 

Śląska Liga Karate 2011
Podajemy wyniki zawodników UKS Ogrodzieniec
W niedzielę, 13 marca na hali sportowej w ogrodzienieckim Gimnazjum odbył się pierw-
szy turniej ósmej edycji Śląskiej Ligi Karate 2011. Organizatorem i gospodarzem turnieju 
jest Uczniowski Klub Sportowy „Ogrodzieniec” prowadzony przez Dariusza Kosińskiego.  
W Ogrodzieńcu zawody odbywały się już po raz trzeci i zgromadziły ok.100 zawodników 
z klubów karate Województwa Śląskiego. Poniżej podajmy wyniki uzyskane przez zawod-
ników z UKS Ogrodzieniec.
Dzieci ur. 2002 i młodsze – chłopcy – KATA: 
I miejsce – Bartłomiej Rozlał UKS OGRODZIENIEC
Dzieci ur. 2002 i młodsze – chłopcy – KUMITE: 
I miejsce – Bartłomiej Rozlał UKS OGRDZIENIEC
Młodziczki 2001-99 – chłopcy – KUMITE:
III miejsce – Daniel Derewońko i Paweł Jęsiek UKS OGRODZIENIEC
Juniorzy 95-93 – chłopcy – KATA:
III miejsce – Tomasz Turski i Mariusz Odrobiński UKS OGRODZIENIEC
Juniorzy 95-93 – chłopcy – KUMITE:
III miejsce – Tomasz Turski i Mariusz Odrobiński UKS OGRODZIENIEC

W sobotę, 9 kwietnia w 
Pałacu Kultury Zagłębia w 
Dąbrowie Górniczej moż-
na było spróbować potraw 
kuchni regionalnej podczas 
finału Konkursu Kulinarne-
go „Smaki Regionu”.  W 
konkursie wzięło udział 12 
różnych grup kulinarnych a 
potrawy oceniał Szef Kuch-
ni i właściciel Restauracji 
„Helikon” w Dąbrowie Gór-
niczej. Wśród uczestników 
było KGW Ryczowianki, 
które przed jurorami za-
prezentowało następujące 
potrawy: wiejski kapuśniak 
na wędzonce, kartacz na-
dziewany mięsem, knedle 
z truskawkami. Poza kon-
kursem panie z Ryczowa 
przygotowały również: wo-
dziankę z grzybów leśnych 
zieleniatek, ciasta, rogaliki, 

oponki, sałatki. Wszystko 
to pięknie ułożyły na stole i 
udekorowały kwiatami wła-
snoręcznie wykonanymi z 
bibuły. Zdolności kulinarne 
gospodyń doceniło jury, 
przyznając drugie miejsce i 
nagrodę pieniężną w wyso-
kości 500zł. Zaznaczyć na-
leży, że miejsca pierwszego 
nie przyznano. Gratulujemy!

Joanna Piwowarczyk

Kartacz nadziewany 
mięsem
Składniki:
½ kg ziemniaków surowych
2 ziemniaki gotowane
2 łyżki mąki ziemniaczanej 
½ kg mięsa mieszanego 
    mielonego 
2 jajka, 
sól, pieprz
1 średnia cebula

Wykonanie:
Surowe ziemniaki ścieramy 
na tarce, odciśnięte mie-
szamy razem z gotowany-
mi, dodając mąkę ziemnia-
czaną  i jajko, wyrabiamy 
wszystko razem do uzyska-
nia jednolitej  masy.
Farsz: mięso mielone z jaj-
kiem i przyprawami razem 
mieszamy.
Masę ziemniaczaną formu-
jemy w podłużne placuszki, 
do środka wkładamy farsz i 
zaklejamy.
Kartacze wrzucamy na go-
tującą się osoloną wodę i 
gotujemy aż do wypłynię-
cia. Po wyjęciu  okrasza-
my smażonym wędzonym 
boczkiem lub podsmażamy 
z obu stron. 

Smacznego!

Smaki Regionu

Zainspirowała 
nas fotografia

Powstanie Społecznego 
Komitetu „Nasze miasto 
Ogrodzieniec” było wy-
razem inicjatywy grupy 
mieszkańców Ogrodzień-
ca, zainteresowanych hi-
storią swojego miasta i jej 
propagowaniem. Komitet, 
stanowiący grupę osób 
powołanych do realizacji 
wspólnego zadania, po-
wstał z inicjatywy Marii Lip-
ki-Stępniewskiej. Inspiracją 
naszych działań była chęć 
powtórzenia po stu latach 
przedsięwzięcia, jakim była 
wykonana przed bramą 
kościoła parafialnego w 
Ogrodzieńcu, prawdopo-
dobnie po uroczystościach 
religijnych Bożego Ciała w 
czerwcu 1911 roku, foto-
grafia przedstawiająca gru-
pę ówczesnych mieszkań-
ców naszego miasta. 
Wspólnie z Miejsko-Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury w 

Ogrodzieńcu z projektem 
pn. „Wspólna pamięć – 
wspólna fotografia. Ogro-
dzieniec 1911 – 2011” 
przystąpiliśmy do konkursu 
„Kultura bliska” organizo-
wanego przez Fundację 
Wspomagania Wsi. Nie-
oceniona była tu pomoc 
dyrektor MGOK-u Doroty 
Cygan, która wykorzysta-
ła swoje doświadczenie w 
przygotowywaniu materia-
łów konkursowych i spo-
rządziła wniosek, w realiza-
cji projektu wspiera nasze 
działania wiedzą i zmysłem 
organizacyjnym. Wielka 
była nasza radość, kiedy 
w maju okazało się, że do 
II etapu konkursu z ponad 
1000 wniosków wybra-
no 105 projektów, wśród 
których znalazł się nasz. 
W kolejnym etapie nasz 
projekt wraz z innymi 36 
zyskał przychylność organi-

zatorów. Uzyskana dotacja 
była motorem zakupu ma-
teriałów, a społeczna praca 
grupki zapaleńców umożli-
wiła realizację projektu. 
W listopadzie 2010 roku 
uruchomiliśmy stronę in-
ternetową pod adresem: 
http://www.ogrodzieniec-
fotografia.pl/, na której za-
mieszczamy m. in. bieżące 
informacje o realizacji pro-
jektu, najciekawsze zdjęcia 
i dokumenty, jakie udało się 
pozyskać od mieszkańców 
Ogrodzieńca.
Najbardziej pracochłonny-
mi elementami projektu są 
wykonanie makiety Ogro-
dzieńca z początku XX 
wieku i zebranie materiałów 
do wykonania fotogramów. 
Poszczególne etapy prac 
nad makietą możecie Pań-
stwo śledzić na stronach 
internetowych projektu. 
Bezpośrednio w jej wyko-

nanie zaangażowanych jest 
kilka osób, które poświęca-
ją na to wiele godzin pracy. 
Powstanie poszczegól-
nych elementów makiety 
poprzedzały dyskusje na 
temat doboru materiałów, 
ukształtowania terenu, wy-
glądu ówczesnych domów. 
Źródłem informacji były sta-
re mapy, fotografie, a także 
relacje przekazywane ustnie 
przez starszych mieszkań-
ców Ogrodzieńca. Podkład 
ówczesnej rzeźby terenu i 
układ miasta wykonał Ma-
rek Trzepla. Andrzej Derda 

i Władysław Gajda wykonali 
ramę do ustawienia ma-
kiety, następnie wspólnie 
z Markiem formowali twar-
dą piankę. Po dokonaniu 
zaprawek powierzchnię 
terenu pomalowała Dorota 
Supkowska. Piękne mode-
le domów, a także szcze-
gólnych obiektów, takich 
jak: kościół, ratusz, młyn, 
dworek, kuźnia stworzył 
Władysław Gajda. Modele 
domków zaczęli wykony-
wać Andrzej Derda i Sła-
womir Gała, który dołączył 
do zespołu w 2011 roku. 

Ostateczny szlif nadają 
modelom poprzez koloro-
wanie Dorota Supkowska, 
Ingeborga Cygankiewicz i 
Sławomir Gała. Materiał do 
wykonania stodółek dostar-
czał Zdzisław Szlęzak. Mo-
dele stodółek wykonują An-
drzej Derda, Sławomir Gała 
i Marek Trzepla. Maria Lip-
ka-Stępniewska wyszukuje 
i zakupuje modele drzew, 
ludzi i zwierząt. Ostatecznie 
makieta będzie przykryta 
kopułą i podświetlona.

Dokończenie na str 12

Inspirujące zdjęcie mieszkańców Ogrodzieńca z 1911 roku
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Fotogramy o wymiarach 70 
x 90 cm posłużą do przy-
gotowania ekspozycji ulicz-
nej. Będzie można przejść 
przez miasto porównując 
„stare i nowe”, wygląd ulic i 
kiedyś i współcześnie... Na 
fotogramach pojawią się 
domy i portrety ich miesz-
kańców. Dlatego też chcie-

libyśmy je umieścić tam 
gdzie tylko to możliwe na 
ogrodzeniach. Tam gdzie 
brak ogrodzenia staną na 
stelażach. Osobą, która ak-
tywnie pomaga Marii Lipce-
Stępniewskiej w zbieraniu 
zdjęć do fotogramów jest 
Stanisław Smętek, który 
również zobowiązał się do 

wykonania kilku stelaży.
Kulminacyjnym przedsię-
wzięciem będzie wykona-
nie zbiorowej fotografii po 
uroczystościach Bożego 
Ciała w dniu 23 czerwca 
2011 roku około godziny 
16:30. Zadaniem fotografa, 
który podejmie się wykona-
nia zdjęcia, będzie również 

taka jego obróbka, aby 
twarze na nim uwiecznione 
były czytelne podczas oglą-
dania w Internecie. Zainte-
resowani będą mogli zlecić 
odbitkę oraz zamówić indy-
widualną fotografię w zor-
ganizowanym na Miastecz-
ku Foto-Studio „RETRO”. 
Anna Musialska, również z 
racji swojej profesji i zainte-
resowań, podjęła się zapre-
zentowania na manekinach 
stroju z początku XX wieku. 
Za pośrednictwem strony 
internetowej zwracaliśmy 
się do Państwa z apelem 
o udostępnienie elemen-
tów ubioru sprzed 100 lat. 
Może dzięki Państwa po-
mocy uda się zebrać kom-
pletny strój kobiecy, męski 
i dziecięcy? Mile widziane 
będą też peruki. Odciśnięty 
upływ czasu i ewentualne 
dziurki po molach nie będą 
przeszkodą dla tej ekspo-
zycji.
Przewidujemy ponadto 
zorganizowanie szeregu 
imprez towarzyszących 
akcji „wspólna fotografia”, 
które odbywać się będą 
od 23 do 26 czerwca 2011 
roku. Naszym marzeniem 
jest aby w trakcie uroczy-
stości rozbrzmiał odgłos 
trąbki (z opowieści babci 
wiemy, że uroczystości w 
Ogrodzieńcu uświetniał 
trębacz). Pragniemy, aby 
na miasteczku odbył się 

kiermasz rozmaitości, pre-
zentujący rękodzieła miej-
scowych twórców, lokalne 
specjały. A może znajdą 
się mieszkańcy skłonni 
wyciągnąć swoje zbio-
ry z domowych kolekcji, 
których nie ma gdzie po-
kazać. Mogą być to prze-
cież pojedyncze cudeńka: 
filiżanki, żelazka, łyżeczki, 
pamiętniki, książki, zeszy-
ty, buty, chusty, spódnice, 
„majtki z klapą”, rączki od 
pieca, stare foremki, ko-
sze, garnki czy stare ka-
fle. Zapomniane gdzieś, 
rzucone na strychu w kąt, 
pozornie bezwartościowe 
starocie nabiorą w te dni 
zupełnie innego znacze-
nia. 
Należy również podkre-
ślić, że bez udziału miesz-
kańców zorganizowanie 
tego przedsięwzięcia nie 
byłoby i nie będzie możli-
we. Dlatego po raz kolejny 
zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych dzieja-
mi Ogrodzieńca do współ-
pracy. Liczy się każdy po-
mysł, ciekawa opowieść o 
dziejach rodziny, zdjęcie, 
dokument, rekwizyt. Za-
praszamy do współpracy 
także tych, którzy mogą 
wesprzeć inicjatywę finan-
sowo, rzeczowo lub orga-
nizacyjnie. 
Spotykamy się w piątki 
w Domu Kultury w Ogro-

dzieńcu. Wszelkie infor-
macje uzyskać można 
pod numerami telefonów: 
326732044 (MGOK) 
326732082 (p. Maria Lip-
ka-Stępniewska). 
Mamy nadzieję, że w set-
ną rocznicę wykonania 
pierwszego zdjęcia – 23 
czerwca 2011 roku po 
uroczystościach Bożego 
Ciała do wspólnej fotogra-
fii stawią się mieszkający 
w naszym mieście na co 
dzień i pojawią się rów-
nież ci, którzy bywają w 
Ogrodzieńcu okazjonal-
nie, na uroczystościach 
rodzinnych. Serdecznie 
zapraszamy do współtwo-
rzenia projektu. Atmosfera 
wspólnie tworzonego dzie-
ła i zabawy będzie prze-
cież wywoływać uśmiech 
w pochmurne dni nie tylko 
u nas, ale odwiedzających 
Ogrodzieniec okazjonal-
nie. Bądź na wspólnej fo-
tografii! Będzie to pamiąt-
ka na najbliższe 100 lat.
23 czerwca 2011 r. o go-
dzinie 16:30 pod Kościo-
łem Parafialnym w Ogro-
dzieńcu.

Anna
Danielewska-Trzepla

Sekretarz 
Społecznego Komitetu 

„Nasze miasto 
Ogrodzieniec”

Zainspirowała nas fotografia
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