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XVII Zlot Młodzieży Gmin Jurajskich
i  t r zecie  miejsce dla  Gminy Ogrodzieniec

Reprezentacja całej naszej Gminy – 
bardzo barwna, aktywna i wyróżnia-
jąca się wizualnie (zielone koszulki, 
żółte flagi, historyczne nakrycia gło-
wy) wypadła w tym „sparingu” bar-
dzo dobrze, w ogólnej klasyfikacji 
zajęliśmy trzecie miejsce.
 W składzie naszej drużyny byli: pani 
Elżbieta Stanek – szef reprezentacji, 
uczniowie SP w Ryczowie z panem 
Jarkiem Góreckim na czele, ucznio-
wie Gimnazjum w Ogrodzieńcu pod 
opieką pani Ewy Marek, pan Andrzej 
Mikulski – Burmistrz MiG Ogrodzie-
niec, uczestnicy zajęć plastycznych i 
muzycznych MGOK w Ogrodzieńcu.
Drużynę Gminy Ogrodzieniec wspie-
rali i uzupełniali: Gminne Centrum 
Informacji – informacja, promocja 
gminy i wspaniała ekipa technicz-

na, Zarząd Komunalny – transport 
i Gazeta Ogrodzieniecka – media, 
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury 
– stoisko promocyjne, „dowództwo” 
całej akcji.
Wypadliśmy naprawdę dobrze, lepsi 
od nas byli tylko: gmina Sułoszo-
wa (II miejsce) i gmina Zawiercie (I 
miejsce).
A oto szczególne osiągnięcia w nie-
których konkurencjach XVII-tego 
Zlotu Młodzieży Gmin Jurajskich:
pan Andrzej Mikulski – najlepszy 
wśród prezydentów, wójtów i bur-
mistrzów; I miejsce w podpisywaniu 
dokumentów na czas i „zgaduj – zga-
duli”
Andżelika Mędrecka – III miejsce w 
konkurencji plastycznej
Wojciech Szeląg – III miejsce w sza-

Tegorocznym gospodarzem siedemnastego już Zlotu Młodzieży Gmin Jurajskich była gmina Łazy. W imprezie uczest-
niczyły drużyny z piętnastu gmin, składające się głównie z młodzieży szkolnej i gimnazjalnej. Zlot miał charakter 
konkursowy i trwał prawie całą niedzielę (8 czerwca). Miejscem starcia wielu uczestników był teren przy zalewie 

„Mitręga” w Łazach a konkurencje obejmowały różne dziedziny m.in. sport, plastykę i muzykę.

chach plenerowych
Dobrą punktację otrzymaliśmy także 
w Kiermaszu Jurajskim, przeglądzie 
form muzycznych i pozostałych kon-
kurencjach sportowych: triathlonie, 
czworoboju lekkoatletycznym, wspi-
naczce, siatkówce plażowej, turnieju 
ruchu drogowego.
Wszystkim uczestnikom Zlotu repre-
zentującym naszą Gminę dziękujemy 
i gratulujemy miejsca na podium.

MGOK

Reprezentacja 
Ogrodzieńca

Pierwsze miejsce dla 
Burmistrza A. Mikulskiego

Trzecie miejsce dla szachisty Wojciecha Szeląga

Pamiątkowe zdjęcie z pucharem
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RADNI PYTAJĄ
Podczas sesji Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu, która odbyła się w dniu 
28 maja 2008r. wpłynęły następujące 
interpelacje i zapytania radnych:

Zdzisław Mogiła zwrócił się z proś-
bą o naprawienie drogi dojazdowej 
do posesji przy ulicy Starowiejskiej 
na odcinku od skrzyżowania z ulicą 
Turystyczną w Kiełkowicach.
Jerzy Kołodziej – Mieszkańcy ulic 
Sienkiewicza i Słowackiego „bloki” 
zwracają się z prośbą o lokalizację 
przejścia dla pieszych na skrzyżowa-
niu tych ulic z ulicą Kościuszki.
Mieszkańcom „bloków” ułatwi to 
bezpieczne dojście do przystanku 
autobusowego, a dzieciom z ulicy 

Sienkiewicza bezpieczne dojście do 
szkoły.
Robert Łypaczewski poruszył te-
mat Domu Nauczyciela w Gieble, w 
którym faktycznie nikt nie mieszka a 
budynek jest zaniedbany.
Radny zapytał: kiedy wykonane zo-
staną progi zwalniające na drodze do 
Gulzowa oraz kiedy można się spo-
dziewać konkretnych decyzji odnoś-
nie oświetlenia na ulicy Mokruskiej.
Grzegorz Wałek odczytał pismo 
mieszkańców bloków przy ulicy Sło-
wackiego, w którym lokatorzy bloku 
nr 7 zwracają się z prośbą o remont 
ściany zachodniej. Ściana ta jest w 
fatalnym stanie, odpada tynk, cegły. 
Według lokatorów remont ściany jest 

konieczny i ważniejszy niż naprawa 
kominów. Lokatorzy podkreślają, 
że solidnie odprowadzają składki za 
czynsz i opłaty remontowe i zwraca-
ją się o poparcie ich prośby.

Burmistrz w odpowiedzi na inter-
pelacje poinformował:
Dojazd do posesji w Kiełkowi-
cach przy ul. Starowiejskiej. W 
miejscu tym potrzebne jest wy-
konanie odwodnienia. Na ten cel 
należy zabezpieczyć środki w bu-
dżecie gminy.
Skrzyżowanie ulicy Kościuszki 
ze Słowackiego. Przewidziane 
jest tam przejście dla pieszych,ale 
dopiero po remoncie drogi. Za-
rządcą tej drogi jest Zarząd Dróg 
Wojewódzkich i przy przebudo-

wie drogi przejście będzie wyko-
nane.
Dom nauczyciela w Gieble. Jest 
tam zameldowana jedna osoba – 
pracownik szkoły z Ogrodzieńca. 
Na chwilę obecną nie mamy in-
nego, wolnego mieszkania komu-
nalnego
 Progi zwalniające na drodze 
do Gulzowa. Szukamy osoby z 
uprawnieniami, która zrobiłaby 
kompleksowo projekt organizacji 
ruchu drogowego w całej gminie. 
Po zatwierdzeniu przez Starostę 
i Marszałka projekt byłby dosto-
sowany do aktualnych potrzeb 
mieszkańców. Samowolnie nie 
możemy tego wykonać. 
Oświetlenie ulicy Mokruskiej w 
Gieble. W tym roku wykonaliśmy 

dokumentację, ogłosiliśmy prze-
targ na realizację tego zadania. 
Mamy podpisaną umowę z wy-
konawcą i w tym roku będzie to 
wykonane. 
Blok nr 7 przy ulicy Słowackie-
go. Blok nr 7 jest wspólnotą miesz-
kaniową, która wykonuje remonty 
z własnych środków. Na ostatnim 
posiedzeniu wspólnot okazało się, 
że jest zbyt mało środków, aby 
wykonać całą elewację bloku. Są 
dwa rozwiązania - naprawimy to 
doraźnie tymi środkami, które 
mamy, a na resztę trzeba będzie 
poczekać. Drugie rozwiązanie:
- Gmina swoją część wyłoży a 
właściciele, którzy mają wyku-
pione mieszkania dopłacą propor-
cjonalnie swoją część.

GMINA OGRODZIENIEC  
FUGASÓWKA, MARKOWIZNA
01.07.2008 r.
29.07.2008 r.
26.08.2008 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH
23.09.2008 r.
21.10.2008 r.
18.11.2008 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH
16.12.2008 r.
GIEBŁO, MOKRUS 
28.07.2008 r.
25.08.2008 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH
22.09.2008 r.
20.10.2008 r.
17.11.2008 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH
15.12.2008 r.
KIEŁKOWICE, PODZAMCZE,
03.07.2008 r.
31.07.2008 r.
28.08.2008 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH
25.09.2008 r.
23.10.2008 r.
20.11.2008 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH
18.12.2008 r.
GIEBŁO KOLONIA, MORUSY, GULZÓW
21.07.2008 r.
18.08.2008 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH
15.09.2008 r.
13.10.2008 r.
10.11.2008 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH
08.12.2008 r.
RYCZÓW, RYCZÓW KOLONIA, ŻELAZKO, ŚRUBIARNIA
16.07.2008 r.
13.08.2008 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH
10.09.2008 r.
08.10.2008 r.
05.11.2008 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH
03.12.2008 r.
31.12.2008 r.
MIASTO OGRODZIENIEC
1 MAJA, KOPERNIKA, NOWY ŚWIAT, PL. WOLNOŚCI
23.07.2008 r.
20.08.2008 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH 
17.09.2008 r.
15.10.2008 r.
12.11.2008 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH
10.12.2008 r.

HETMAŃSKA, KOLOROWA, KONOPNICKIEJ, KRASICKIE-
GO, KSIĄŻĘCA, LEŚNA, MALINOWA, SZEROKA, RÓŻANA, 
SŁONECZNA, SPACEROWA, WRZOSOWA, SIENKIEWICZA, 
NARUTOWICZA, OGRODOWA POŁUDNIOWA, MIESZKA, 
PIASTOWSKA
24.07.2008 r.
21.08.2008 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH
18.09.2008 r.
16.10.2008 r.
13.11.2008 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH 
11.12.2008 r.

CMENTARNA, BZOWSKA, CICHA, SŁONECZNA, SZKOLNA, 
SŁOWACKIEGO
02.07.2008 r.
30.07.2008 r.
27.08.2008 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH
24.09.2008 r.
22.10.2008 r.
10.11.2008 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH
17.12.2008 r.
KOŚCIUSZKI, MICKIEWICZA, ORZESZKOWEJ, WODNA
01.07.2008 r.
29.07.2008 r. 
26.08.2008 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH
23.09.2008 r.
21.10.2008 r. 
18.11.2008 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH
16.12.2008 r.
SIKORSKIEGO, OLKUSKA, WSCHODNIA, PADEREWSKIE-
GO, MOSTOWA, KRÓTKA, POLNA, BATOREGO CHROBRE-
GO, SAWICKIEJ, JAGIEŁŁY, PL. PIŁSUDSKIEGO, SOBIE-
SKIEGO
10.07.2008 r.
07.08.2008 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH
04.09.2008 r.
02.10.2008 r.
30.10.2008 r.
27.11.2008 r. + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH
20.12.2008 r.

Finał Konkursu 
„Zbieramy zużyte baterie”

W roku szkolnym 2007-2008 Urząd Miasta i Gmi-
ny Ogrodzieniec we współpracy z firmą Argo-
Film z Tarnowa organizował akcję „Zbieramy 

zużyte baterie”. Baterie zbierane były do pojemników 
ustawionych w budynkach: Urzędu Miasta i Gminy, 

Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rady 
Miejskiej. W konkursie uczestniczyły również 
Gimnazjum z Ogrodzieńca oraz Szkoła Pod-
stawowa z Podzamcza.
W czasie akcji wspólnie zebraliśmy 267 kg zuży-
tych baterii.  Dziękujemy wszystkim Mieszkań-
com Gminy Ogrodzieniec, dzięki którym udało 
się zebrać powyższą ilość, jednocześnie informu-
jemy, że wszystkie zebrane baterie zostały prze-
kazane do utylizacji, a co za tym idzie nie będą 
zanieczyszczać środowiska.
Za uzyskane pieniądze zakupiono nagrody, które 
przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Ogro-
dzieniec oraz firmy Argo-Film wręczyli podczas 
uroczystości zakończenia roku szkolnego ucz-
niom, którzy zebrali największą ilość baterii. 
Z Gimnazjum w Ogrodzieńcu nagrodzeni zostali:
I  miejsce – Joanna Stanek 130 sztuk zebranych baterii,
II miejsce – Karolina Szota 129 sztuk zebranych baterii,
III miejsce – Damian Pilarczyk – 110 sztuk zebranych ba-
terii.
Ze Szkoły Podstawowej w Podzamczu nagrodzeni zostali:
I miejsce Marcin Cichocki  – 378 sztuk zebranych baterii,
II miejsce Kalina Latacz  – 50 sztuk zebranych baterii,
III miejsce Karolina Sobczak – 30 sztuk zebranych baterii.
Pamiętajmy, że baterie są niezwykle szkodliwe 
dla środowiska i nie należy ich wyrzucać  razem z 
innymi odpadami powstającymi w gospodarstwie 
domowym.
Akcja trwa nadal, baterie można wrzucać do po-
jemników w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec, Plac Wolności 25 (na parterze obok pokoju 
nr 8), w Budynku Rady Miejskiej, Plac Wolności 
42 (w bibliotece) oraz w budynku Miejsko Gmin-
nego Ośrodka  Kultury, Plac Wolności 24 (w 
Gminnym Centrum Informacji) w Ogrodzieńcu.  
Od września planujemy również kontynuować 
konkurs dla szkół, które zgłoszą chęć udziału w 
akcji.

Ewa Marzecka

KALENDARZ ODBIORU ODPADÓW KOMUNANYCH OD MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC
PRZEZ FIRMĘ „REMONDIS” Sp. z o.o.:

Wręczenie nagród w konkursie „Zbieramy zużyte baterie”
czerwiec-lipiec 2008
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Z notatnika 
burmistrza

19 maja odbyło się posiedzenie 
Sądu w Zawierciu w sprawie wnio-
sku GS o roszczenie dotyczące 
Placu Piłsudskiego w Ogrodzień-
cu. Sąd zawiesił postępowanie do 

chwili rozstrzygnięcia sprawy nie-
ważności decyzji z 1986 roku, na 
podstawie której GS otrzymał Plac 
Piłsudskiego w użytkowanie. 

20 maja odbyła się kontrola sta-
nu technicznego dawnej studni w 
Gulzowie przeprowadzona przez 
Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego. Kontrola odbyła się 
w związku z licznymi interwencja-
mi mieszkańców Gulzowa, którzy 
domagają się zabezpieczenia by-
łej studni, położonej na prywatnej 
działce.

27 maja odbyło się spotkanie Sta-
rosty Zawierciańskiego i Burmi-
strza Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
z przedstawicielami Delegatury 
Skarbu Państwa w Katowicach w 
sprawie przyszłości byłego zakładu 
„Izolacja”.

31 maja odbyło się uroczyste ot-
warcie krytej pływalni w Łazach 

wybudowanej przy Zespole Szkół.

31 maja odbyło się spotkanie 
związane z jubileuszem 85 lecia 
Polskiego Związku Łowieckiego 
w hali sportowej w Siewierzu, na 
którym nasz mieszkaniec p. Witold 
Maciążek został udekorowany ho-
norowym medalem za wieloletnią 
działalnośc w PZŁ.

31 maja na skwerze przy Placu 
Wolności w Ogrodzieńcu odbył 
się festyn szkolny zorganizowany 
przez Szkołę Podstawową w Ogro-
dzieńcu.

1 czerwca na boisku KS Giebło 
odbył się festyn szkolny zorganizo-
wany przez Szkołę Podstawową w 
Gieble.

2 czerwca w Biurze Poselskim Plat-
formy Obywatelskiej w Sosnowcu 
odbyło się spotkanie parlamenta-
rzystów, wójtów, burmistrzów i pre-

zydentów Zagłębia Dąbrowskiego 
z p. minister Elżbietą Bieńkowską. 
Spotkanie dotyczyło środków dla 
gmin z UE w następnych latach.

8 czerwca w Łazach odbył się 
XVII Zlot Młodzieży ZGJ, w któ-
rym uczestniczyła reprezentacja z 
naszej gminy. Ze zlotu wróciliśmy 
z medalem za zajęcie pierwszego 
miejsca w konkurencji wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów miast oraz 
pucharem za zajęcie trzeciego miej-
sca dla drużyny Ogrodzieńca.

8 czerwca odbyło się posiedzenie 
Rady LGD Perła Jury, na którym 
wybrano nowe władze. Przewod-
niczącym Rady został burmistrz 
Ogrodzieńca a zastępcą burmistrz 
Łaz.

15 czerwca na placu szkolnym od-
było się święto szkoły zorganizo-
wane przez Szkołę Podstawową w 
Ryczowie.

20 czerwca w Katowicach w 
Domu Kultury na Koszutce 
odbyło się spotkanie z Zarzą-
dem Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach w 
sprawie dofinansowania przez 
Fundusz inwestycji ekologicz-
nych w gminach.

21 czerwca odbyło się Wal-
ne Zgromadzenie Spółdzielni 
GS, na którym omawiane były 
sprawy związane m.in. z za-
twierdzeniem 2007 roku oraz 
dalszymi losami Placu Piłsud-
skiego.
Burmistrz przedstawił stano-
wisko, według którego Plac 
Piłsudskiego powinien być 
zagospodarowany na cele pub-
liczne, a żądanie przekazania 
działki GS-owi nie ma uzasad-
nienia ponieważ działka ta od 
zawsze była własnością miesz-
kańców.

W nocy 28/29.04.2008r. N/N 
sprawcy dokonali zniszczenia 
trybun na boisku KS Budowlani.
W nocy z 28/29.04.2008r. N/N 
sprawcy dokonali kradzieży ła-
wek z terenu boiska KS Budow-
lani.
W dniu 05.05.2008r. p. P.M. do-
konał kradzieży batoników i na-
pojów energetyzujących w skle-
pie „Biedronka” w miejscowości 
Ogrodzieniec.
W dniu 17.05.2008r. N/N spraw-
cy pozostawili 70 szt. odpadów 
eternitu o wym. 40 x 40 cm. w 
lesie ok. 50 m. od drogi w kie-
runku Olkusza w miejscowości 
Ogrodzieniec.
W nocy z 07/08.05.2008r. N/N 
sprawcy skradli stalowy niklowa-
ny miecz oraz metalową matrycę 
do wybijania monet ozdobnych – 
łączna wartość strat ok. 2500 zł. 
(Zamek Ogrodzieniec).
W dniu 20.05.2008r. N/N oso-
ba dokonała kradzieży kluczy z 
mieszkania p. B. J. w miejsco-
wości Ogrodzieniec.
W dniu 27.05.2008r. N/N spraw-
cy dokonali podpalenia lasu w 
miejscowości Ogrodzieniec – 
Krępa.
Dnia 27.05.2008r. ujawniono 
kradzież pakamery metalowej z 
działki w miejscowości Podzam-
cze.
W dniu 30.05.2008r. – ujawnio-
no nielegalne śmietnisko znajdu-
jące się pomiędzy miejscowoś-
ciami Żelazko – Ryczów.
W dniu 04.06.2008r. w miejsco-
wości Ogrodzieniec ujawniono 
kradzież napowietrznej linii ni-
skiego napięcia ( 350 – 380 mb. 
przewodu AXSN x 4 x 50 mm2)
W dniu 08.06,2008r. w miejsco-
wości Ogrodzieniec – kamion-
ka dwóch mężczyzn w rejonie 
zbiornika wodnego dokonało 
nielegalnego połowu ryb.

PP Ogrodzieniec

Kronika
policyjna

WAKACJE  2008
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

w Ogrodzieńcu zaprasza
„Wakacyjna kawiarenka” - zajęcia dla dzieci z elementami gospo-
darstwa domowego, m.in. przygotowywanie: koktajli owocowych, kanapek, 
sałatek, prostych deserów i przekąsek
8,15, 22, 29.07.08r. (wtorki) godz. 11.00 – 13.00

Gry i zabawy świetlicowe
zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00 – 13.00 i od 15.00 – 17.00; 
bilard, piłkarzyki, gry stolikowe

„Kolorowe lato” – zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży:
każdy wtorek i piątek lipca o godz. 15.00 – 17.00 (od 04.07.08r.) malowanie, 
zabawy plastyczne, papieroplastyka, rysunek

Warsztaty dziennikarskie
redagowanie wakacyjnej gazetki (lipiec – sierpień)

Letnia Akademia Karate
cykl zajęć sportowych (lipiec – sierpień) - soboty

Wycieczki piesze i rowerowe:
Wycieczka piesza na Górę Birów
10.07.08r. o godz. 10.30 - zbiórka pod budynkiem MGOK w Ogrodzieńcu

Wycieczka rowerowa Ogrodzieniec – Kiełkowice – Wielki 
Okiennik
16.07.08r. o godz. 10.00 - zbiórka pod budynkiem MGOK w Ogrodzieńcu

Wycieczka rowerowa „Poznajemy piękno Jury” – Krępa – 
Centuria – Góra Chełm
07.08.08r. o godz. 10.00 - zbiórka pod budynkiem MGOK w Ogrodzieńcu

1-dniowa wycieczka autokarowa do Radzionkowa Muzeum 
Chleba 
(prelekcja filmu pt. „Chleb”, zwiedzanie muzeum z przewodnikiem, własno-
ręczny wypiek i konsumpcja pieczywa) Centrum Kultury „Karolinka” (zwie-
dzanie galerii)12.08.08r. o godz. 9.30 - zbiórka pod budynkiem MGOK w 
Ogrodzieńcu

Wyjście do kręgielni „Jura” w Ogrodzieńcu – Cementowni
22.07.08r. o godz. 11.00 dzieci od lat 7 do lat 14 zbiórka pod budynkiem 
MGOK w Ogrodzieńcu
19.08.08r. o godz. 11.00 dzieci od lat 7 do lat 14 zbiórka pod budynkiem 
MGOK w Ogrodzieńcu

Wyjazd do nowo otwartej Krytej Pływalni w Łazach 
05.08.08r. o godz. 11.00 - zbiórka pod budynkiem MGOK w Ogrodzieńcu

Warsztaty perkusyjne – pt. – „Bębnić każdy może...”
02 – 11.07.08r  godz. 14.30 – 17.00

Letnia szkółka malarstwa
nauka malarstwa sztalugowego dla amatorów – młodzieży a także dorosłych-
16-18.07.08r. od godz.11.00 – 13.00
22-23.07.08r. od godz  15.00- 17.00
plener malarski dla dzieci i młodzieży
9-10.07.08r. godz. 10.00 – 14.00

„Latino Dance” – amatorska szkółka tańca
tańce latynoskie, standardowe oraz inne
12 - 21 sierpnia, godz. 11.00 – 13.00
Zajęcia wokalne – „Estrada czeka...”
3 – 5 sierpnia godz. 15.00 – 17.30 

Warsztaty bębniarskie pt. – „Rytm – puls ciała”
12 – 14 sierpnia  godz. 14.30 – 16.00

Warsztaty gitarowe – „Gitara elektryczna w zespole”
30.07 – 1.08 godz. 15.00 – 17.30

„Nie bój się ratować” - Kurs udzielania pierwszej pomocy medycznej 
(we współpracy z OSP Ogrodzieniec)

Wakacyjny Klub Fajnych Pomysłów
cykl zajęć dla młodzieży w ramach których odbędą się:
zajęcia dla „grafficiarzy” i konkurs na najfajniejsze logo liternicze MGOK 
(24-25.07.08r.)
zajęcia kreatywne, na których będzie można wykonać własnoręczne: malo-
wane koszulki (T-shirty) 30-31.07.08r. ciekawą biżuterię 19-20.08.08r. po-
znać podstawy techniki makramy i batiku 12-13.08.08r. 
zajęcia wg pomysłu uczestników – realizacja własnych projektów

Wakacyjne Kino Plenerowe – Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu 
(26.06 – 28.07.2008r.)
każdy czwartek o godz.21.00

Kalendarz imprez:
04.07.08r. godz. 20:00 - Wspaniały Teatr bez Nazwy z Gietrzwałdu - 
spektakl „Gąska” (sala MGOK w Ogrodzieniec)
05-06.07.08r. - Jurajskie Granie i Śpiewanie (Zamek Ogrodzieniec w 
Podzamczu)
10.07.08r. - Góra Birów – wycieczka piesza
16.07.08r. - Kiełkowice, Wielki Okiennik – wycieczka  rowerowa
22.07.08r. - wyjście do Kręgielni „Jura” w Ogrodzieńcu – Cementowni
24.07.08r.  - „Żółw i zając” - spektakl teatralny dla dzieci
05.08.08r. - wyjazd do Krytej Pływalni w Łazach
07.08.08r. - Krępa – Centuria – Góra Chełm - wycieczka rowerowa
12.08.08r. - wycieczka autokarowa - Radzionków (Muzeum Chleba)
19.08.08r.  - wyjście do Kręgielni „Jura” 
22-23.08.08r. - Święto Gminy Ogrodzieniec 

Szczegółowy plan imprez zostanie podany na plakatach
czerwiec-lipiec 2008
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Nazywam się Marcin Czajka i pochodzę z Zawiercia. W maju 2006 roku zostałem bestialsko we-
pchnięty pod pociąg przez nieznanych sprawców. Na skutek wypadku amputowano mi lewą kończynę 
dolną. Pomimo niepełnosprawności wciąż mam wyznaczone ważne cele w życiu i potrafi ę uparcie 
do nich dążyć. Teraz najważniejszym z nich jest pozyskanie środków na protezę, gdyż chciałbym 
powrócić do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie. Uwielbiam aktywny, sportowy tryb życia. 
Dzięki protezie miałbym szanse wrócić do uprawiania dyscyplin, które wcześniej trenowałem, m.in. 
tenisa i koszykówki; a teraz jest to niemożliwe.. Moim marzeniem jest także podjęcie studiów infor-

matycznych i pracy zawodowej w tym kierunku, a tym samym usamodzielnienie się i częściowe odciążenie rodziców od pełnego 
utrzymywania mnie. Zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy mogliby pomóc mi uzbierać środki na 
protezę lewej nogi, a tym samym przyczynić się do lepszego i bardziej samodzielnego życia. Koszt nowej protezy wynosi 25.000 
PLN, co zdecydowanie przerasta możliwości fi nansowe moje i rodziny.
Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”
www.fundacjapomozity.sprint.pl
63 1160 2202 0000 0000 2920 6273 z dopiskiem: „Proteza dla Marcina Czajki”

BARDZO PROSZĘ O POMOC !!!

Na początku jeszcze o szkole 
w okresie międzywojennym. 

W poprzednim odcinku napisałam, 
opierając się na kronice szkolnej, że 
w 1920 roku naszą sześciooddziało-
wą szkołę podniesiono do rangi sied-
mioodziałowej Szkoły Powszech-
nej. Niestety, prawda okazała się 
zupełnie inna. Dzięki świadectwom 
szkolnym, które udostępniła mi p. 
Lucyna Derdowa, mogę stwierdzić 
ze stuprocentową pewnością, że w 
roku 1923 była to Szkoła Powszech-
na dwuklasowa mieszana (co to zna-
czy?), w roku 1923/1924 miała co 
prawda status siedmioklasowej, ale 
w roku szkolnym 1924 / 1925 tylko 
czteroklasowej. W roku 1927/1928 
była szkołą sześcioklasową. Pani He-
lena Straszakówna, matka p. Lucyny 
klasę siódmą kończyła w Zawierciu, 
przez cały rok chodząc codziennie 
do Publicznej Szkoły Powszechnej 
im. Adama Mickiewicza w Zawier-
ciu. Należy, więc przypuszczać, 
że dopiero w nowo wybudowanej 
szkole był pełny siedmioklasowy 
program szkoły powszechnej. Wi-
dzicie więc, jak wiele faktów zaciera 
się w pamięci i ile przekłamań może 
zaistnieć, jeżeli oprzemy się tylko na 
jednym źródle. 
Moje szkolne lata to 1958-1965 i jest 
to czas, kiedy uczyłam się jeszcze w 
starej szkole, przeszłam przez czas 
koczowniczego nauczania podczas 
rozbudowy i zdążyłam jeszcze sko-
rzystać z dobrodziejstw nowej, pięk-
nej szkoły.
Moją wychowawczynią w klasach 
od I-IV była p. Krystyna Podsiadło-
wa. Pamiętam swój pierwszy torni-
ster, nie ze skóry, ale z usztywnionej 
tektury, a także sale szkolne, w któ-
rych podłogi smarowane były pyło-
chłonem- który bardzo trudno spierał 
się z bawełnianych rajstop, o czym 
przekonałam się, kiedy usiłowałam 
uprać zabrudzone kolana w rzecz-
ce, pzepływającej koło szkoły. Nie 
pamiętam za co, ale klęczałyśmy za 
karę na tej czarnej podłodze, a ponie-
waż sądziłam, że mama się o tym nie 
dowie, jak upiorę rajstopki w drodze 
powrotnej do domu, rozmazałam tyl-
ko ten oleisty płyn. Uzyskałam za to 
nową wiedzę - pyłochłon w zimnej 
wodzie i bez mydła się nie spiera. 
Okres rozbudowy szkoły to czas na-
uki w różnych miejscach. Pierwszy 
rok spędziliśmy u „Korczaka” tzn. w 
budynku na Pl. Piłsudskiego w sali 

po dawnej restauracji, a następnie 
uczyliśmy się na scenie w sali wido-
wiskowej w Domu Kultury. W tym 
samym czasie na widowni również 
odbywały się lekcje, byliśmy od-
dzieleni kurtyną. Miało to swój urok, 
ale wymagało wiele wysiłku ze stro-
ny nauczycieli, aby utrzymać nas w 
ryzach i nadać temu nietypowemu 
nauczaniu, kształt szkoły.
Wychowawczyniami moimi były w 
kl. V p. Anna Janus, w kl.VI p. Ma-
ria Szotowa i w kl. VII p. Helena Za-
krzewska. 
14 września 1963 r. budowę zakoń-
czono i oddano do użytku piękną, 
jasną szkołę, która wydawała nam 
się najpiękniejszą ze wszystkich.

To jest moje pierwsze szkolne zdję-
cie z I klasy. Stoją w górnym rzę-
dzie od lewej: Mietek Kot, Rysiek 
Apel, Piotrek Michniewski, Stasiek 
Nieduziak, Tadek Matysek, Władek 
Straszak, Stefek Fruczek, Tadek 
Kajdański, Janek Janus, Kazik Kacz-
marczyk, Rysiek Gądek. W rzędzie 
środkowym Rysiek Kudela, Stasiu 
Czerw, Zdzisiek Szlęzak, Ala Ostro-
wska, Danusia Dybkowska, Marysia 
Kowalska, Stasia Uliniarz, Jadzia 
Machajska i ta uśmiechnięta dziew-
czynka, bez jedynek to ja.
Siedzą od lewej Danusia Tomiczek, 
Bogusia Kordys, Jadzia Sojka, Ha-
linka Snopek, Halinka Januszewska, 
nasza wychowawczyni Krystyna 
Podsiadło, Henia Laskowska, Wiesia 
Stąpel, Marysia Mietelska, Wandzia 
Kuśmierska i Marysia Gajda.

A to ta sama klasa po siedmiu latach 
nauki wraz z nauczycielami: 
Od lewej: p. Maria Guzik- nauczy-
cielka j. rosyjskiego, p. Alina Oruba-  
nauczycielka j. polskiego, p. Henryk 
Zakrzewski- kierownik szkoły i na-
uczyciel historii, p. Helena Zakrzew-
ska- nauczycielka geografi i i nasza 
wychowawczyni, p. Władysław 
Skorek- nauczyciel fi zyki i chemii, 
p. Anna Janus – nauczycielka ma-
tematyki, p. Henryka Kowalska – 
nauczycielka geografi i i plastyki, p. 
Eleonora Musiałek – nauczycielka 
prac ręcznych i p. Krystyna Gębko-
wa – nauczycielka biologii.

Na tym zdjęciu łatwo mnie rozpo-
znać, to ta najsmutniejsza dziewczy-
na nad p. Zakrzewskim. Od czasu 
zdjęcia z I klasy, którego się bardzo 

wstydziłam z uwagi na brakujące 
zęby, przez długie lata nie uśmiecha-
łam się na żadnym zdjęciu.
Przeglądając te zdjęcia odbyłam sen-
tymentalną podróż w przeszłość. Pa-
miętam zarówno wesołe momenty, 
ale także te, które odbierałam wów-
czas jako dramat, a które z perspek-
tywy czasu były mało znaczącymi 
epizodami.
Pamiętam zjeżdżanie zimą na tor-
nistrach ze szkolnej górki, bądź z 
górki naprzeciwko szkoły „na Jar-
ży”, (tornister nie wytrzymał takiej 
eksploatacji i zwykle po zimie trzeba 
było kupić nowy), wielogodzinne 
powroty ze szkoły, bo odprowadza-

łyśmy się z koleżankami, z którymi 
nie mogłam się nagadać.
Pamiętam bibliotekę szkolną, jesz-
cze w starej szkole, z której wypoży-
czałam takie ilości książek, że pani 
bibliotekarka nie wierząc mi, że już 
przeczytałam to, co zaledwie dwa 
dni wcześniej wypożyczyłam, kaza-
ła mi opowiadać treść oddawanych 
tomów.
Pamiętam również moje szaliczki 
wykonywane na pracach ręcznych, 
które zaczynałam jako dziesięciocen-
tymetrowe paski, a które potem roz-
rastały się prawie dwukrotnie i były 
najbardziej nierównymi i krzywymi 
ze wszystkich szalików świata.

Wspominam nauczycieli, jednych z 
ogromną sympatią, bo jak np. pań-
stwo Zakrzewscy, potrafi li obudzić 
we mnie zainteresowanie historią 
i geografi ą, które nigdy później nie 
sprawiały mi najmniejszego kłopo-
tu, a wręcz przeciwnie były bardziej 
logiczne niż matematyka i fascynu-
jące, bo opowiadały o ludziach, ich 
życiu i warunkach w jakich żyli. Byli 
też nauczyciele, z którymi się rozmi-
jałam w spojrzeniu na ich przedmiot, 
co powodowało, że czasem wylaty-
wałam za drzwi, z żądaniem przy-
prowadzenia matki (p. Musiałkowa i 
p. Gębkowa), a co sprawiało, że do-
piero w wieku dojrzałym doceniłam 
wartość tej wiedzy, którą usiłowały 
mi przekazać i którą samodzielnie 
musiałam zdobywać.

Dzisiejszy odcinek jest bardzo oso-
bistą opowieścią o mojej szkole, 
zachęcam więc, aby spróbowali Pań-
stwo napisać parę wspomnień, które 
zamieścilibyśmy w przygotowanej 
publikacji. Każdy ma swoje aneg-
dotki i historyjki, może więc warto 
się nimi podzielić.
Cudowne byłoby również, gdyby na-
uczyciele coś napisali, mielibyśmy 
wtedy spojrzenie z drugiej strony.
Zachęcam.

Pozdrawiam serdecznie
Maria Lipka - Stępniewska

Szkoła w Ogrodzieńcu cd.

czerwiec-lipiec 2008
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Znaleźć dziś osobę, która 
potrafi zarazić skutecznie 
swoją pasją jest niezwy-

kle trudno. Dlatego bohaterem 
wywiadu tego miesiąca jest Pan 
Dariusz Kosiński, człowiek o nie-
zwykłych zasobach energii. Pan 
Darek oprócz licznych artystycz-
nych występów w Domu Kultu-
ry i kościele jest także trenerem 
ogrodzienieckiej sekcji karate. 
Niezwykłe może się wydać po-
łączenie artystycznych talentów 
(śpiew, gra na instrumentach) z 
duszą wojownika, dlatego warto 
poznać bliżej Pana Darka. 
Patryk Szczygieł: Czym dla 
Pana jest karate?
Dariusz Kosiński: Karate jest 
dla mnie przede wszystkim pa-
sją i znakomitym sposobem na 
relaks. Od paru lat jest także spo-
sobem na kształtowanie i wycho-
wanie młodzieży, która trenuje 
pod moim okiem.
PSz: Ile lat zajmuje się Pan ka-
rate? Proszę opowiedzieć coś o 
swoich osiągnięcia w tej dyscy-
plinie? 
DK: Karate zafascynowało mnie 
już w szkole podstawowej. Nie-
stety brak klubu stanowił duże 
utrudnienie. Dopiero w okresie 
szkoły średniej ćwiczyłem ponad 
rok kung-fu w Krakowie, ale do-
piero kiedy rozpocząłem studia 
na AGH (lata 90-te) zetknąłem 
się z sekcją karate tradycyjnego, 
pod kierunkiem Jerzego Lelito, 
aktualnie 5 DAN. Dzisiaj tre-
nuję i rozwijam się w Śląskim 
Okręgowym Związku Karate 
Tradycyjnego oraz uczestniczę w 
corocznym kalendarzu szkoleń i 
zawodów. Z sukcesów mogę od-
notować wiele medali zdobytych 
w ramach śląskiej ligi karate oraz 
corocznie organizowanych Aka-
demickich Turniejach Karate w 
Katowicach.
PSz: Czy karate jest wymagają-
cym sportem? Dla kogo jest ono 
przeznaczone -czy trzeba mieć 
jakieś szczególne predyspozycje 
aby ćwiczyć karate, a może jest 
to sport dla każdego? 
DK: Karate może ćwiczyć każdy 
kto ma sprawnie funkcjonujący 
„aparat ruchowy” – tyle defi-
nicja. W praktyce karate trady-
cyjne ćwiczone jest przez ludzi 
wszystkich kategorii wiekowych 
– od dzieci w wieku 5 lub 6 lat, 
poprzez młodzież szkolną a na 
dorosłych skończywszy. Oso-
biście udało mi się namówić 
ludzi po 40-tce, którzy zaczęli 
trenować pod moim kierunkiem 
i przyznaję z satysfakcją, że jest 
to dla nich także wielka pasja. 
Co do predyspozycji to chyba 
najważniejsza jest konsekwencja 
działania. Karate wymaga czasu, 
samodyscypliny i właśnie konse-
kwencji. Rezultaty przychodzą 
same, prędzej czy później. Choć 
jest to dosyć ciężka praca daje 
ona mnóstwo satysfakcji. 
PSz: Jakich nakładów finanso-

wych wymaga uprawianie tego 
sportu? 
DK: Karate jest jednym z naj-
tańszych sportów. Wymagania 
sprzętu to tylko odpowiedni strój. 
Reszta zależy od samego zawod-
nika, bo dalszy rozwój wiąże się 
z koniecznością uczestnictwa w 
płatnych szkoleniach i semina-
riach, których koszt jest różny.
PSz: Co daje trenowanie karate, 
czy jest to tylko rozwój fizyczny?
DK: Rozwój fizyczny jest tylko 
jednym z pozytywnych aspektów 
trenowania karate. Oczywiście 
aspekt ten jest bardzo ważny, po-
nieważ dobrze i sprawnie funk-
cjonujący organizm jest wartoś-
cią samą w sobie. Trenowanie 
karate zalecane jest jako sposób 
zapobiegania skrzywieniom krę-
gosłupa, co w dzisiejszych cza-
sach staje się problemem zwłasz-
cza u młodzieży. Trenowanie 
daje także bardzo wiele pod 
względem psychiki i rozwoju 
osobowości. Kumite, czyli walka 
bezpośrednia, wymaga maksy-
malnej koncentracji emocjonal-
nej. Kształtowanie odpowiedniej 
siły emocjonalnej z równoczesną 
koncentracją na precyzji i zaan-
gażowaniu pozwala potem po-
zytywnie reagować na sytuacje 
dnia codziennego. Rezultatem 
dobrego treningu jest, oprócz 
fizycznej sprawności, większa 
dojrzałość osobowości, opano-
wanie i pewność siebie w sytua-
cjach bezpośredniego zagrożenia 
i stresu. Trenowanie karate to 
także możliwość spotykania wie-
lu pasjonujących ludzi dosłownie 
z całego świata, co również jest 
znakomitą okazją do poszerzania 
własnych horyzontów wiedzy, 
sprawności i ... przyjaźni.
PSz: A co trenowanie karate 
dało Panu?
DK: Trenowanie karate dało 
i daje mi dużo siły (fizycznej 
i emocjonalnej) w życiu co-
dziennym. Dobra kondycja i 
sprawność fizyczna poprawia 
samopoczucie, zaś świadomość 
stojących przede mną kolejnych 
wyzwań treningowych motywuje 
do dalszej pracy nad sobą. Trze-
ba zaznaczyć, że dla ludzi trenu-
jących na serio, karate pozostaje 
pasją do końca życia. Myślę, że i 
tak też będzie w moim przypad-
ku. Karate stwarza możliwości 
rozwoju na całe życie.
PSz: Prowadzi Pan sekcję karate 
w Ogrodzieńcu, jak liczną grupę 
Pan trenuje i jaki jest przedział 
wiekowy trenujących?
DK: Aktualnie na każde zawo-
dy rangi wojewódzkiej udaje 
mi się wystawić kilkunastu za-
wodników, zaś do egzaminów 
na kolejne stopnie przygotowuję 
co semestr około 20 zawodni-
ków. Poza tymi zawodnikami są 
też i tacy, którzy przychodzą na 
treningi okazjonalnie lub tylko 
przez jakiś czas.
PSz: Proszę coś opowiedzieć o 

sukcesach swoich wychowan-
ków.
DK: W roku odbywają się czte-
ry turnieje wojewódzkiej ligi 
karate. Praktycznie na każdym 
turnieju moi zawodnicy są zdo-

bywcami medali. Największym 
dotychczasowym sukcesem był 
Puchar Bytomia w czerwcu 2007 
roku, kiedy zdobyliśmy 8 meda-

li, w tym jeden złoty.
PSz: Jak mi wiadomo jest Pan 
człowiekiem bardzo zajętym, bo 
przecież poza pracą, karate, gra 
Pan również na gitarze, śpiewa. 
Jak Pan znajduje czas i siłę na 
tyle wymagających zajęć?
DK: To prawda. Tak się jakoś 
zdarzyło, że moją kolejną pasją 

jest gitara, flet, chór ...i może 
jeszcze parę innych zajęć. Zmo-
rą dzisiejszych czasów jest brak 
czasu. Jednakże kiedy człowiek 

zaczyna doświadczać satys-
fakcji z realizacji swoich pasji, 
czas znajduje się sam. Być może 
sprawdza się w moim przypadku 
jedna ze starodawnych prawd 
dalekowschodnich: „Jeśli nie 
masz na nic czasu, znajdź sobie 
dodatkowe zajęcie...” Dzisiaj po-
wiedzielibyśmy, że jest to kwe-

stia odpowiedniego zarządzania 
czasem.

PSz: Serdecznie dziękuję za roz-
mowę i życzę dalszych sukcesów. 
Mam nadzieję, że sekcja będzie 
się stale rozrastać, a karate sta-
nie się doskonałym sposobem na 
spędzanie wolnego czasu ogro-
dzienieckiej młodzieży, co po-
może nabrać jej tężyzny fizycznej 
oraz ukształtuje jej charakter. A 
może w niedalekiej przyszłości i 
Ogrodzieniec doczeka się swoich 
mistrzów karate... 

Patryk Szczygieł

e-mail:
patrykszczygiel@o2.pl

Tężyzna fizyczna, dusza artystyczna ...
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W niedzielę, 1 czerwca od-
był się festyn z okazji 
Święta Szkoły w Gieble. 

Imprezę zorganizowano na boisku 
Klubu Sportowego. Uczestnicy fe-
stynu mogli skosztować pysznych 
domowych wypieków, zagrać na lo-
terii fantowej. Dla maluchów frajdą 
była zabawa na dmuchanym zamku 
i przejażdżka na kucyku. Licznie 

zgromadzona widownia mogła po-
dziwiać występy młodzieży szkolnej 
oraz miejscowej orkiestry dętej. Spe-
cjalnie na tę okazję strażacy z OSP 
przygotowali pokazy ratownictwa 
drogowego oraz akcję gaśniczą. Tra-
dycyjnie odbyła się licytacja rzeźby, 
którą ufundował Włodzimierz Sewe-
ryn, artysta-rzeźbiarz z Giebła. 
Już po raz szósty organizujemy fe-

styn na rzecz szkoły. Zaczęło się od 
udziału w ogólnopolskim konkursie 
„Szkoły z klasą” w roku 2003. Od 
tej pory impreza na stałe wpisała 
się w kalendarz imprez naszej szko-
ły. Jest to dobra zabawa, mająca na 
celu integrację środowiska lokalne-
go.  A zebrane w tym dniu pieniądze 
przeznaczamy na potrzeby szkolne – 
mówi Izabela Łypaczewska, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Gieble.

Joanna Piwowarczyk

26 maja - tego dnia wszystkie dzie-
ci - zarówno te malutkie, jak i już 
całkiem dorosłe składają życzenia 
swoim mamom, dają im kwiaty i 
prezenty. W naszym przedszkolu 
Dzień Mamy łączymy z Dniem Taty. 
Rodzice przyjęli nasze zaproszenie 
i zaszczycili nas swoją obecnością na 
wspólnym spotkaniu w przedszkolu 
z okazji Dnia Mamy i Taty. Przed-
szkolaki pod kierunkiem swoich 
wychowawczyń przygotowały część 
artystyczną – śpiewały piosenki, re-
cytowały wierszyki i tańczyły.  Dzie-
ci wręczyły także swoim Mamusiom 
i Tatusiom własnoręcznie wykonane 
laurki i prezenty. W ten sposób dzię-
kujemy rodzicom za ich trud 
i wychowanie. Nie zabrakło również 
wspólnych zabaw i konkursów.

Dwa dni później – 28 maja obcho-
dziliśmy radosne święto wszystkich 
dzieci. Tegoroczny Dzień Dziecka 
odbywał się na naszym przedszkol-
nym placu. Aby umilić naszym dzie-
ciom tak ważny dla nich dzień zaba-

wy prowadził wodzirej, który bawił 
dzieci przy wesołej muzyce. Ro-
dzice ze swoimi pociechami mogli 
miło spędzić czas. Atrakcjami były 
loteria fantowa, dmuchany zamek, 
przejażdżka kucykami, malowanie 
twarzy. Wszyscy mogli skosztować 
ciast pieczonych przez rodziców, 
wypić kawę lub herbatę.

Aneta Filosek Już w przedszkolu dzieci uczą 
się podstawowych zasad ruchu 
drogowego, a szczególnie jak 

bezpiecznie poruszać się po ulicach, 
jak przez nie przechodzić i w jakich 
miejscach jest to dozwolone. Przy-
swojenie przez dzieci tej wiedzy i 
umiejętności w dużej mierze wpływa 
na ich bezpieczeństwo. Aby uatrak-
cyjnić oraz podkreślić wagę tematy-
ki, przedszkole współpracuje z KPP 
w Zawierciu. Co roku w miesiącu 
wrześniu organizowane są spotkania 
z funkcjonariuszami policji, na któ-
rych dzieci poznają umundurowanie 
i pracę policjanta. W trakcie tych 
spotkań dzieci dowiadują się także, 

że policjant jest ich przyjacielem i 
w razie potrzeby zawsze udzieli po-
mocy. 
W maju odbyło się ponowne spot-
kanie z policjantami. Tym razem 
policjanci przyjechali do nas z psami 
tropiącymi. Przewodnicy psów poli-
cyjnych przeprowadzili pogadankę 
na temat pracy psów w policji i po-
kaz szkolenia psów.
Ponadto pan policjant omówił zasa-
dy właściwego zachowania się wo-
bec nieznanych zwierząt i zapoznał 
dzieci z „bezpieczną postawą” w 
momencie ataku psa.

Aneta Filosek

Festyn szkolny w Gieble

Gdy w przedszkolu DNI RODZINY 
wszyscy dobrze się bawimy!

Bezpieczny 
przedszkolak

Pokazy strażackie

Występy artystyczne oraz 
pokazy sportowe uczniów z Giebła

cm
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15 czerwca 2008 r. w niedzielne po-
południe, w radosnej i ciepłej atmo-
sferze oraz pięknej ryczowskiej sce-
nerii krajobrazu jurajskiego, odbyło 
się Święto Szkoły Podstawowej w 
Ryczowie.
W programie uroczystości miały 
miejsce: występy dzieci i młodzieży 
– uczniów ze szkoły podstawowej, 
lokalnych zespołów (Koło Gospodyń 
Wiejskich z Ryczowa, Zespołu Folk-
lorystycznego „Wrzos” z Ryczowa 
Kolonii, Orkiestry Dętej z Ryczowa), 
loteria fantowa, zamek dmuchany, 
przejażdżka na koniach, kiermasz 
ciast, swojskie jadło, wystawa prac 
plastycznych uczniów i młodzieży 
wykonane pod kierunkiem Doroty 
Supkowskiej z MGOK Ogrodzieniec, 
aukcja przekazanych na rzecz szkoły 
przedmiotów, zwyżka – drabina stra-
żacka, mierzenie ciśnienia, zabawa 
taneczna, czyli wiele atrakcji, z któ-
rych dochód przeznaczony zostanie 
na potrzeby Szkoły Podstawowej w 
Ryczowie.
Uroczystość rozpoczął dyrektor szko-
ły Jarosław Górecki, a uroczystość 
prowadziły: panie Bożena Mikulska 
– nauczyciel, pani Edyta Mieszcza-
nek z Rady Rodziców, Angelika Mę-
drecka – uczennica szkoły.
Swoją obecnością Święto Szkoły 
zaszczycili: Burmistrz, Sekretarz, 
przedstawiciele Rady Miejskiej, Rad-
ny Powiatowy, Dyrektorzy zaprzy-
jaźnionych placówek oświatowych, 
mieszkańcy Ryczowa i okolic.
Program artystyczny, dobór piose-
nek, oprawę muzyczną i stroje dla 
uczniów przygotowały panie: Anita 
Bednarz, Anna Malinowska, Iwona 
Możdżeń.
Uczniowie zaprezentowali program, 
na który składały się: piosenki (m.in. 
„Czarny Alibaba”, „Tak bardzo się 
starałem”, „Zośka”, „Pieski małe 
dwa”, „Chodź pomaluj mój świat”), 
wiersze (np. „Pan kotek był chory”), 
bajki („Śpiąca królewna”, „Czerwo-
ny kapturek”, „Ballada o uprzejmym 
rycerzu”), pokaz cha-chy, układ tań-
ca disco oraz balet „Jezioro łabędzie” 
w wykonaniu chłopców. Było dużo 
humoru i dobrej zabawy.
Niecodzienną atrakcją była zwyżka, 
czyli drabina strażacka Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej z Za-
wiercia, dzięki której można było 
podziwiać panoramę ryczowską z 
wysoka.
Aukcję szkolną prowadziła pani Bea-
ta Jakacz z rady rodziców. Przedmio-
ty przekazali i kupili:
- Obraz z Grodziskiem Bożeny Pilar-
czyk – pan Stanisław Orman,

- Obrazek Doroty Supkowskiej – pan 
Burmistrz Andrzej Mikulski,
- Huśtawkę Wacława Wnuka i Zdzi-
sława Wnuka – pan Janusz Grzesiak,
- Ławkę ogrodową Sebastiana Piputy 
– pan Michał Półkoszek,
- Maskotkę „Strażaka” od Henryka 
Karcza – ks. Proboszcz Marek Ła-
buda,
- Amorka Elżbiety Kuźniak – panie 
Krystyna Łachan i Teresa Bukow-
ska – gospodarstwo agroturystyczne 
„Magdalenka” – Bzów,
- Obrus haftowany Ewy Grzanki – 
pani Dorota Grzesiak,
- Serwetkę szydełkowaną Doroty 
Góreckiej – pan Burmistrz,
- Serwetę szydełkowaną Doroty Gó-
reckiej – pani Dorota Grzesiak.
Występujące zespoły zaprezentowa-
ły: KGW Ryczów – piosenki ludowe, 
KGW Ryczów Kolonia i działające 
przy kole Zespół Folklorystyczny 
„Wrzos” i Kapela Ludowa „Stani-
sław” – obrzęd „Obgrywojki Stani-
sława”, Orkiestra Dęta dała piękny 
koncert, swój recital miała Karolina 
Żak – absolwentka szkoły, wystąpił 
również Zespół „Marzenie” z MGOK 
w Ogrodzieńcu. Na zakończenie od-
była się zabawa taneczna zorganizo-
wana przez Radę Rodziców.
Impreza nie mogłaby się odbyć bez 
olbrzymiego zaangażowania nauczy-
cieli, dyrektora szkoły, pracowników 
obsługi i administracji Szkoły Pod-
stawowej w Ryczowie. Szczegól-
ne podziękowania dyrektor szkoły 
składa rodzicom naszych uczniów, 
którzy wzięli czynny udział w przy-
gotowywaniu festynu.
Zorganizowanie tak wspaniałej uro-
czystości było możliwe dzięki wielu 
darczyńcom, wśród których znaleźli 
się: Dorota i Janusz Grzesiak, Zo-
fia Adamusińska, Barbara i Marian 
Kajdan, Teresa i Radosław Hutnik, 
Renata Osys, Dorota Górecka, Edyta 
Mieszczanek, Beata Jakacz, Joanna i 
Maciej Pasek, Janusz Uliniarz, Sta-
nisława i Bogusław Sprężak, Ewa i 
Stanisław Piątek, Wacław i Zdzisław 
Wnuk, Sebastian Piputa, Teresa Paś, 
Sławomir i Joanna Ptak – kwiaciar-
nia „AKANT”, Marta Staszek, Syl-
wester Woźniak, Izolda i Wojciech 
Pietrzykowscy – piekarnia „Podpło-
myk”, Joanna Piwowarczyk, Iwona 
i Tomasz Możdżeń, Barbara i Miro-
sław Tworek, Anita i Paweł Bednarz, 
Bożena Mikulska, Anna Malinow-
ska, Iwona Mikulska, Małgorzata 
Rudy, Bożena Pilarczyk, Ewa Dusza, 
Elżbieta Kuźniak, Marta Dworak, 
Ewa Grzanka, Wanda Turska, Hen-
ryk Karcz, Ewa i Jarosław Janus, Ja-

dwiga i Henryk Iwa.
Uroczystości organizowane w Szko-
le Podstawowej w Ryczowie, oprócz 
wspaniałej zabawy i niepowtarzalne-
go klimatu, przyczyniają się do pod-
noszenia rangi tej szkoły.
Dzięki pozyskanym środkom finan-
sowym, szkoła staje się piękniejsza i 
bardziej atrakcyjna dla przebywającej 
w niej osób. Za pieniądze z Jasełek 
zakupiony został stół do tenisa stoło-
wego. Poprzedni rok szkolny - jubi-
leuszowy - zamknął pewien rozdział 
w dziejach Szkoły Podstawowej w 
Ryczowie, wszyscy zastanawiali się 
jaki będzie następny etap tej szkoły.
Z przyjemnością można stwierdzić, 
iż placówka ta rozwija się i pięknie-
je. Świadczy o tym przeprowadzony 
w grudniu 2007 r. remont dolnego 
korytarza, zaadaptowanie dawnego 
magazynu i pozyskanie dodatkowe-
go pomieszczenia. W kwietniu został 
przeprowadzony generalny remont 
świetlicy szkolnej oraz zostały wy-
mienione wejściowe drzwi do szatni. 

Iwona Rajca 
Bożena Feliszewska

Święto Szkoły w Ryczowie

Występy artystycz-
ne uczniów Szkoły 
Podstawowej 
w Ryczowie. 
(zdj.JP)

Prezentacja sprzę-
tu ratowniczego 

(zwyżki) z PSP 
Zawiercie. 

(zdj.JP)
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ZAKŁAD POGRZEBOWY

Kompleksowe usługi pogrzebowe
TYLKO U NAS:

wypłata zasiłku pogrzebowego
na miejscu, od ręki

Dom przedpogrzebowy na Cmentarzu 
w Ogrodzieńcu

Własna bezpłatna chłodnia
Załatwiamy wszystkie formalności, 

gwarantujemy najniższe ceny

Tel. całodobowy 
0/32 67 32 451; 0-602 106 837

Ogrodzieniec ul. Paderewskiego 4

USŁUGI GRABARSKIE
Cmentarz Parafi alny i Komunalny w 

Ogrodzieńcu
Cmentarz Komunalny w Ryczowie

Jarosław Liberski

Oferujemy meble największego producenta 
mebli w Europie

-meble systemowe
-meble pokojowe,
-kuchnie ,
-wypoczynki,
-meble biurowe,
-meble młodzieżowe,
-wypoczynki, krzesła,
-meble nowoczesne i stylowe

Najniższe ceny 

w regionie !

SPRAWDŹ SAM !!!

RATY
Transport - gratis!

CHARON

 

Od 30.06. – 31.07.2008 Największa z 
dotychczasowych promocji!

Nie przegap okazji!
Pilica ul. Krakowska 4

tel. 032 67-35-760

Oferujemy meble jednego z najwięk-
szych producentów mebli w Europie

Justyna Żak, uczennica III kla-
sy Gimnazjum w Ogrodzieńcu, na 
zaproszenie prof. Jerzego Buzka, 
Posła do Parlamentu Europejskiego, 
od 2 do 6 czerwca br. uczestniczyła 
w wyjeździe studyjnym do Brukseli. 
Razem z grupą młodzieży 4 czerwca 
zwiedziła Parlament Europejski oraz 
spotkała się z Profesorem. Wyjazd 
był nagrodą za zajęcie I miejsca w 
V Jubileuszowym Turnieju Wiedzy 
o Unii Europejskiej, organizowanym 
przez Gminne Centrum Informacji 
w Ogrodzieńcu, nad którym Profe-
sor objął honorowy patronat. Euro-
deputowany Jerzy Buzek zasiada w 
Parlamencie Europejskim w Grupie 
Europejskiej Partii Ludowej (Chrześ-
cijańscy Demokraci) i Europejskich 
Demokratów.
Laureatka konkursu zwiedziła 
Brukselę, siedzibę Parlamentu Eu-
ropejskiego w Brukseli, jednej z 
najważniejszych instytucji Unii Eu-
ropejskiej, która reprezentuje oby-
wateli Unii i jest przez nich bezpo-
średnio wybierana, poznała historię 
i symbole belgijskie, także uniwer-

syteckie miasto Leuven z XII/XIII 
w., które jest jednym z najważniej-
szych europejskich ośrodków włó-
kienniczych, z pięknym ratuszem 
(Stadhuis), również Atomium – atom 
żelaza powiększony 165 miliardów 
razy, zbudowany z okazji Wystawy 
Światowej w 1958 roku.
Oto jak wspomina swój pobyt w 
Brukseli:
„Pobyt w Brukseli uważam za bardzo 
udany. Jestem dumna, że mogłam 
poznać tradycję, kulturę Brukseli. 
Największe wrażenie zrobił na mnie 
Parlament Europejski, w którym mia-
łam okazję przyjrzeć się pracy prof. 
Jerzego Buzka. Wycieczka ta umoż-
liwiła mi poznanie wielu ciekawych 
ludzi z naszego województwa. Prag-
nęłabym podziękować prof. Buzkowi 
oraz całej grupie ludzi, którzy przy-
czynili się do tej wspaniałej wyciecz-
ki. Chciałabym zachęcić młodzież do 
udziału w konkursie o UE, gdyż czas 
włożony w naukę jest warty nagrody. 
Mam nadzieję, że jeszcze będę miała 
okazję zobaczyć Brukselę, która jest 
pięknym miastem.”

Bruksela jest miastem dwujęzycz-
nym, wszelkie napisy wykonane 
są po fl amandzku i walońsku. Dla 
odwiedzających sprawia wrażenie 
wielojęzycznej metropolii, kosmo-
politycznej krainy, zbudowanej ze 
szkła, stali i betonu, o doskonałych 
warunkach życia, miejscu pracy kor-

pusu dyplomatycznego, kraju małży 
i frytek, czekolady i piwa, koronek i 
kwiatów. 
Kto odwiedzi te miejsca, zapragnie 
wrócić tu ponownie.

Tekst: Iwona Rajca

Zdjęcia udostępnione przez uczest-
niczkę wyjazdu.

Na zdjęciach: Prof. Jerzy Buzek i 
Justyna Żak – fi nalistka turnieju eu-
ropejskiego.
Justyna przed Atomium.

W ramach corocz-
nych obchodów Ty-
godnia Bibliotek i Bi-

bliotekarza w Miejsko-Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Ogro-
dzieńcu w miesiącu maju odby-
wały się lekcje biblioteczne z 
udziałem dzieci i wychowaw-
ców klas  I  i  II  ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Stefana 
Żeromskiego w Ogrodzieńcu. 
Pracownicy biblioteki przygoto-
wali zajęcia o charakterze eduka-
cyjno-rozrywkowym.
Tematyką tych lekcji byli twórcy 
literatury dla dzieci, między in-
nymi: Hans Christian Andersen i 
bracia Grimm.
Na początku każdego spotka-
nia pani Dyrektor Jolanta Pi-
larska-Krakowiak oprowadziła 
dzieci po bibliotece i krótko opo-
wiedziała jak należy z niej korzy-

stać. Następnie dzieci grzecznie 
słuchały baśni czytanych przez 
bibliotekarzy, na podstawie któ-
rych miały kilka zadań edukacyj-
nych do wykonania, m.in. połą-
czyć strzałkami postać z baśni z 
tytułem utworu lub po krótkim 
fragmencie baśni odgadnąć jej 
tytuł.
Na koniec dzieci rysowały ulu-
bione postaci z wybranej przez 
siebie baśni. Prace zostały wy-
wieszone na holu głównym w 
budynku Biblioteki. o zakończe-
niu lekcji bibliotecznej wszyst-
kie dzieci czekała słodka niespo-
dzianka w postaci słodyczy.
  Dziękujemy Dyrekcji Szkoły, 
wychowawcom i dzieciom za 
miłą współpracę. Najmłodszych 
czytelników  zapraszamy do od-
wiedzania nas częściej i wypoży-
czania ciekawych książek.

Zwiedziła Parlament 
Europejski w Brukseli

CHARON
Biblioteka Dzieciom

Zaskroniec zwyczajny - duży, krępy wąż o owalnej głowie, du-
żych oczach z okrągłą źrenicą. Jego ubarwienie to różne odcie-
nie szarości, rzadziej brązu. W tyle głowy dwie duże, źółtawe 
plamy, obrzeżone czarną obwódką. Długość samicy dochodzi 
do 1,5 m, samca do metra. Występuje w miejscach wilgotnych, 
na brzegach strumieni, rzek i jezior.

Żmija zygzakowata - ma zazwyczaj ostro odcinający się od tła 
zygzak na grzbiecie, choć są odmiany bez zygzaka o ubarwie-
niu srebrzystym, szarawym, żółtawym, czerwonym, miedzia-
nym lub czarnym. Dorasta zwykle do 65-75 cm długości. Wy-
stępuje na obszarze calej Polski.

Zarówno zaskronice jak i żmije zygzakowate w Polsce objęte są ochroną prawną. Zaskrońce w przeci-
wieństwie do żmij nie są jadowite, lecz często ludzie mylą je ze żmijami i zabijają.  W przypadku uką-
szenia przez żmję należy niezwłocznie udać się do lekarza.

Warto wiedzieć Zaskroniec

Żmija zygzakowata
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Kiełkowice dzielą się na dwie 
części: Stare Kiełkowice 
- najstarsza zabudowana 

część Kiełkowic, położona przy 
drodze Pilica-Żerkowice i Nowe 
Kiełkowice - tzw. Jutrzyna pocho-
dząca od Góry Birów w Podzam-
czu. Stare Kiełkowice powstały na 
początku XIV w., Jutrzyna w l. 
20-30 XX w., w wyniku parcelacji i 
komasacji ziem. Już w 1241 roku, 
w fazie wczesnego osadnictwa na 
tym terenie, Kiełkowice były w 
posiadaniu właścicieli ziemi ogro-
dzienieckiej - Włodków.

Źródłowo Kiełkowice wymieniane 
są pod koniec XIV w., tj. w 1386 
roku. W okresie tym powstawały 
szlaki handlowe i komunikacyjne, 
tak powstała m.in. droga z Giebła do 
Kiełkowic (ul. Pielgrzymów, przez 
miejscowych nazywana „szlakiem 
częstochowskim”) oraz układy osad-
nicze. W latach 1470 i 1475 Kiełko-
wice widnieją w aktach sprzedaży, a 
pod koniec XVIII w. na mapach, na-
tomiast sto lat później w słownikach 
geograficznych. W latach 1932-35 
w Kiełkowicach były 33 domy, na-
tomiast w przysiółkach Kiełkowic 
notuje się 28 domów. W roku 1988 
w Kiełkowicach znajduje się 114 
domów. Współcześnie Kiełkowice 
liczą 183 domy (luty 2004) oraz 144 
gospodarstwa rolne (30.11.2006).
Powierzchnia Kiełkowic stanowi 
561,55 ha, w części północnej - Sta-
re Kiełkowice - o rozległej, niskiej, 
jednorodzinnej zabudowie (zasób 
kulturowy ze względu na historycz-
ną zabudowę, także rozproszona 
zabudowa w tzw. Dołach), położone 
są przy drodze w kierunku północ-
południe (główna ul. Turystyczna), 
aż do południowej granicy z Pod-
zamczem. Od zachodu graniczą z 
Karlinem (dzielnica Zawiercia, cie-
kawostka - kilka domów karlińskich 
położonych jest przy głównej ulicy 
Kiełkowic), natomiast od wschodu z 
gminnymi sołectwami: Giebło, Gie-
bło Kolonia i Mokrus.
Nazwy ulic w Kiełkowicach: Adwo-
kacka, Karlińska, Lisia, Łąki, Piasko-
wa, Pielgrzymów, Sarnia, Starowiej-
ska, Turystyczna, Więcki, Wilcza, 
Żwirowa. Dla porównania, na starej 
mapie Kiełkowic czytamy oznacze-

nia miejsc w Kiełkowicach: Biestryj, 
Bukowiec, Doły, Głąbów, Jutrzyna I, 
Jutrzyna II, Kolawy, Kopców, Łąki, 
Mogiłki, Ogrody, Podborze, Podbu-
kowiec, Podmorusie, Podniwiszcze, 
Święci, Tczyniec, Więcki, Wodąca, 
Wygorzelec, Zadole, Zagorce, Za-
grodzie, Zalesie, Zastawie i Żarki.
Według podań lokalnych, przekazy-
wanych przez najstarszych miesz-
kańców sołectwa, nazwa „Kiełkowi-
ce” może pochodzić od „kła dzikiego 
zwierza”, występującego licznie na 
Górze Birów ze względu na rozległe 
lasy albo od „kiełkujących ziemnia-
ków”. 
Najstarsi mieszkańcy Kiełkowic pa-
miętają człowieka, do którego mó-

wili „dziadku”. Był to Jan Herba, 
pochodzący z Czeladzi, który w l. 
30. ubiegłego stulecia mieszkał przy 
wjeździe do Kiełkowic (na Jutrzy-
nie) od strony Podzamcza, po pra-
wej stronie za sadami owocowymi. 
Mówiono o nim „Herba na Wielkim 
Polu”, gdyż na wykarczowanym po-
łaciu ziemi sam wybudował niewiel-
ką chałupkę z kamienia, którą pokrył 
strzechą. Na zimę ocieplał swój do-
mek gałązkami z jałowca rosnącego 
na Birowie w Podzamczu. Wodę dla 
swojej rodziny i dwóch kóz również 
nosił ze źródełka bijącego u podnóży 
Góry Birów.
Pomiędzy ul. Więcki a polną dro-
gą prowadzącą do Siamoszyc (tzw. 
Stare Kiełkowice), płynie rzeka 

Krztynia (jej źródła można znaleźć 
w lesie). Kiedyś znajdowały się tu 
dwa stawy, dzięki którym osiedlili 
się pierwsi mieszkańcy i powstały 
pierwsze domy. 
Kiełkowice są bardzo urokliwym 
sołectwem, w którym przy ul. Tu-
rystycznej znajdują się: kaplica pod 
wezw. Miłosierdzia Bożego, należą-
ca do Parafii Rzymskokatolickiej w 
Gieble (w ostatnim czasie nowym 
proboszczem został ks. Krzysztof 
Knap), wybudowana na przełomie 80 
i 90 lat ubiegłego stulecia, poświeco-
na 14 kwietnia 1996 roku (odpust - 
pierwsza niedziela po Wielkanocy), 
na placu stoi krzyż z 2006 roku, a 
na nim napisy: „W pierwszą roczni-

cę śmierci sługi bożego Jana Pawła 
II” i „W XX rocznice rozpoczęcia 
budowy kaplicy”; obok niej par-
king, remiza strażacka z 1986 roku 
(nr 156), w której mieści się punkt 
biblioteczny MGBP w Ogrodzieńcu 
(W l. 80 XX w. swoją siedzibę miał 
tu kiosk Ruchu, Klub Rolnika, był 
punkt sprzedaży nawozów sztucz-
nych, istniało KGW, męski Zespół 
Muzyczny „Iweta”, organizowano 
dzień seniora, dzień dziecka, odby-
wały się turnieje małżeństw). Obok 
remizy usytuowany jest nowoczes-
ny plac zabaw ze środków Odnowy 
Wsi, za nim boisko, następnie budy-
nek po szkole podstawowej - dawny 
Dom Ludowy z 1935 roku, 2 skle-
py spożywcze, budka telefoniczna. 

Na terenie sołectwa jest 5 studni, w 
tym zabudowana obok przystanku 
autobusowego przy ul. Turystycz-
nej, kiedyś istniał tu staw nazywany 
„gliniak”. 
W krajobraz wsi wpisane są liczne 
kapliczki przydrożne i nadrzewne, 
znajduje się również szczególne 
miejsce pamięci - pomnik przy ul. 
Turystycznej naprzeciw remizy stra-
żackiej, na którym widnieje napis: 
„Cześć i Chwała Poległym Członkom 
Ruchu Oporu w latach 1939-1945 o 
Wyzwolenie Narodowe i Społeczne” 
- nazwiska poległych - „Miejsco-
we Społeczeństwo”. Kapliczek we 
wsi jest 6: najstarszą jest niebieska 
kapliczka przy ul. Starowiejskiej w 
cieniu dwóch drzew oliwnych i kwit-
nących kwiatów - figurka Matki Bo-
skiej na wysokim betonowym słup-
ku, po drugiej stronie ulicy istniała 
kuźnia; kolejna przy skrzyżowaniu 

ulic Turystycznej i Karlińskiej, po-
śród białego bzu, stoi drewniana, 
niebieska kapliczka z wstawionym 
obrazkiem Matki Bożej, tonąca w 
żółtych kwiatkach (Owa kapliczka 
uzdrawiała ludzi chorych na cholerę; 
jeśli ktoś do niej doszedł o własnych 
siłach i dotknął - wyzdrowiał, osoba, 
która upadła wcześniej – umierała.), 
w sąsiedztwie kapliczki istniała mle-
czarnia; przy skrzyżowaniu ul. Wil-
czej i Turystycznej na starej wierz-
bie już od 80 lat widnieje niebieska 
kapliczka z drewna, przyozdobiona 
białymi kwiatkami (wewnątrz dwa 
obrazki Matki Bożej), z drugiej stro-
ny tego samego drzewa jest nieczy-
telna tabliczka pozostawiona przez 
harcerzy; przy skrzyżowaniu Lisiej i 

Turystycznej (obok domów „karliń-
skich”) wymurowana z niewielkim 
placem - we wnęce znajduje się fi-
gurka Matki Bożej, a na murowanej 
podstawie stoi metalowy krzyż z Je-
zusem, wybudowana na Jutrznie w 
miejscu innej, zniszczonej upływem 
czasu; kolejna murowana kapliczka 
w prywatnej intencji, z kamienia, 
otynkowana, po lewej stronie przy 
wjeździe do Kiełkowic od strony 
Podzamcza, na której widnieją daty: 
1969, 1973, 1976, 1982, 1998, 2006, 
we wnęce obrazek Jezusa Miłosier-
nego, stąd rozpościera się piękna 
panorama na Górę Birów i Zamek 
Ogrodzieniec; ul. Łąki - w ogródku 
stoi metalowy krzyż z Jezusem, a pod 
nim na betonowym słupku niewielka 
biała kapliczka z wizerunkiem Matki 
Boskiej, przyozdobiona czerwonymi 
kwiatami. Przy wszystkich kaplicz-
kach zbierają się mieszkańcy i od-
śpiewują „Majówki”.
Charakterystyczną atrakcją sołectwa 
jest Ferma Strusi Afrykańskich na 
Łąkach oraz trzy gospodarstwa agro-
turystyczne: Agroturystyczny Zajazd 
„Orlik” (ul. Turystyczna 132), Za-
jazd Agroturystyczny „KAJA” (ul. 
Łąki 77) i Gospodarstwo Agrotury-
styczne na Fermie Strusi (ul. Łąki 
90), gdzie można doskonale wypo-
cząć od zgiełku miejskiej codzien-
ności. W okolicy tzw. Łąk położone 
są ostańce jurajskie: Dziurawionka i 
Lisia Góra.
W sołectwie funkcjonują następują-
ce organizacje: Ochotnicza Straż Po-
żarna od 1932 roku, reaktywowane 
w 2007 roku Koło Gospodyń Wiej-
skich oraz powstałe Koło Związku 
Młodzieży Wiejskiej i Stowarzysze-
nie „Polska Lokalna”. Tutaj mieszka 
pani Leokadia Cichor, twórca ludo-
wy, członek Klubu Ludzi Twórczo 
Zakręconych (Pałacyk nad Wartą w 
Kromołowie), która wykonuje m.in. 
kompozycje z suszonych kwiatów. Z 
Kiełkowic pochodzi Wojciech Drą-
żek, misjonarz zakonu RPA z Ma-
riannhill.
W Kiełkowicach, które liczą 449 
mieszkańców (31.12.2007), sołtysem 
jest pani Elżbieta Stanek. W ubiegłym 
roku, z inicjatywy rady sołeckiej, w 
wakacje odbył się „Letni Ogród Sztu-
ki”, natomiast we wrześniu zorgani-
zowano Święto Kiełkowic, na które w 
roku bieżącym mieszkańcy zapraszają 
w sierpniu.
Opracowanie i zdjęcie: Iwona Rajca
Na zdjęciu: Kaplica pod wezw. Miło-
sierdzia Bożego w Kiełkowicach.

KRÓTKI PRZEWODNIK PO SOŁECTWACH
w Gminie Ogrodzieniec
Kiełkowice

Posadź 
swoje 
drzewko

W maju br. po raz kolejny, 
w ramach akcji finanso-
wanej przez Fundację Si-

lesia z Katowic pracownicy MGOK 
z pomocą młodzieży przeprowadzili 
akcję sadzenia drzew i krzewów. 
Otoczenie budynku Domu Kultury 
zyskało nowe rośliny, które będą 
cieszyć nasze oczy.
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W Domu Kultury, 24 czerwca 
odbył się wieczór muzyczny 

przygotowany przez instruktorów i 
uczestników zajęć muzycznych. Po-
cząwszy od klasyki, poprzez melo-
die ludowe, muzykę fi lmową, rocka, 
bluesa młodzi wykonawcy odkryli 
na nowo znane i lubiane melodie. 
Publiczność miała okazję wysłuchać 
przebojów Erica Claptona, zespo-
łów: Scorpions, Nirvana, Dżem, a 
także muzyki klasycznej Johannesa 
Brahmsa, Beethovena czy Moniusz-
ki. 
W wieczorze muzycznym udział 
wzięli: Marlena Falska, Agata Mer-
da, Katarzyna Mizera, Piotr Mizera, 
Marta Mędrecka, Michał Możdżeń, 
Kacper Samsonowski, Szymon Je-
ziorko, Barbara Rymarowicz oraz 
sekcja rytmiczna: na perkusji Ma-
riusz Jeziorko, na gitarze basowej 
Szymon Jeziorko, na gitarze kla-

sycznej Marek Woźniak.
Młodzież, biorąca udział w koncer-
cie spisała się na szóstkę. Pomimo 
rozpoczętych wakacji stanęli na 
wysokości zadania i zagrali świetny 

koncert. Tym występem udowodnili, 
że kultura w Ogrodzieńcu ma się do-
brze i pozostaje niezmiennie na wy-
sokim poziomie. Nasza publiczność 
jak zwykle dopisała, czynnie uczest-
nicząc w kultywowaniu wyższych 
wartości estetyczno–duchowych - 

mówi Marek Woźniak, organizator i 
kierownik muzyczny koncertu.
W tym dniu uczestnikom koncertu 
wręczono certyfi katy uczestnictwa 
w zajęciach muzycznych w MGOK 
oraz podziękowania za współpracę 

i czynny udział w imprezach kul-
turalnych, organizowanych przez 
MGOK.

Joanna Piwowarczyk

Wakacyjne czwartkowe kino plenerowe’2008
na Zamku Ogrodzieniec w Podzamczu

26 czerwca - Fatalny skok - thriller, USA, 2008
03 lipca - W doborowym towarzystwie - komediodramat, USA, 2004
10 lipca - Poziom 2 - horror, USA, 2007
17 lipca – Alibi - komediodramat, USA, 2006
24 lipca – Fałszerze - dramat/wojenny, Niemcy, Austria, 2007
31 lipca - Grunt to rodzinka - komedia, Francja, 2004
07 sierpnia - Imperium wilków - thriller, Francja, 2005
14 sierpnia - Wszystko zostaje w rodzinie - komedia, Wielka Brytania, 2005
21 sierpnia - Ocean strachu 2 - thriller, Niemcy, 2006
28 sierpnia - Zodiak - thriller, USA, 2005

Organizatorzy:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu
Spółka z o. o. ZAMEK

Podziękowania
Dyrekcja, nauczyciele, Rada Rodziców oraz uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Ogrodzieńcu składają serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację i sponsorowanie 
festynu szkolnego odbywającego się w dniu 31 maja 2008r. na skwe-
rze przy Placu Wolności. Są to:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu – pani dyr. Dorota Cygan
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu – pani dyr. Grażyna Gaweł
Ochotnicza Straż Pożarna w Ogrodzieńcu – pan Paweł Grobelak, pan Henryk 
Karcz
Państwowa Straż Pożarna w Zawierciu – komendant Czesław Błażkiewicz

Sponsorzy festynu:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Jan M Jan” Zawiercie
Piekarnia pani Leokadia Spera z Ogrodzieńca
Firma Handlowa „Lean” z Zawiercia
Firma Handlowa „Molmar” z Ogrodzieńca – Państwo Małgorzata i Ma-
rek Molenda
„Eurokesz” Ogrodzieniec – Pan Szczepan Plutka
Pani Urszula Fałek z Ogrodzieńca
Państwo Aneta i Krzysztof Paliga z Ogrodzieńca
Państwo Teresa i Andrzej Ryńscy z Ogrodzieńca
Państwo Anna i Florian Golanko z Ogrodzieńca
Kwiaciarnia „Calla” Ogrodzieniec – pani Halina Gemza
PHU „Ossa” z Ogrodzieniec – pani Renata Osys
Emalia Olkusz S.A.
Pani Beata Pawełczyk z Ogrodzieńca
Apteka – pani Danuta Jurczak z Ogrodzieńca
Centrum Ubezpieczeniowe Zawiercie – pan Zbigniew Zagórski
Państwo Grażyna i Jarosław Stuglik z Józefowa
Gospodarstwo Rolno-Warzywne – pani Joanna Pająk z Charsznicy
Pani Monika Sroczyńska-Zagała z Ogrodzieńca
Hurtownia „Iglo” z Zawiercia – pan Edmund Zygmański
Browar „Boner” – pan Stanisław Piątek
Mirosława i Rafał Toborowiczowie z Ogrodzieńca

Co nam w duszy gra...

ZARZĄD MIEJSKO - GMINNY 
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

W OGRODZIEŃCU

ZAPRASZA NA
ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE OCHOTNICZYCH 

STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY 
OGRODZIENIEC

Zawody zostaną przeprowadzone na Boisku Sportowym w GIEBLE
w dniu 6 lipca 2008r. od godziny 15.00 

Zawodom towarzyszyć będzie:
Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Gieble i Orkiestra Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Ryczowie. W trakcie trwania zawodów odbywać się będzie 
występ zespołu APOGEUM – Karoliny Żak

zawodnicy startować będą w n/w grupach:
Grupa „A” – męskie drużyny pożarnicze
Grupa „B” – młodzieżowa drużyny pożarnicze
Grupa „C” – kobieca drużyna pożarnicza

PROGRAM
zawodów sportowo – pożarniczych GIEBŁO 2008

14.30 – 14.45 przyjazd jednostek, zbiórka uczestników – plac strażnicy
14.45 – 15.00 przemarsz orkiestr wraz z drużynami 
  na Boisko Sportowe
15.00 – 15.15 raport i otwarcie zawodów, hymn RP
15.15 – 15.30 przygotowanie jednostek do startu w sztafecie
15.30 – 16.15 bieg sztafetowy 7x50m
16.15 – 16.30 przygotowanie do ćwiczeń bojowych
  występ zespołu APOGEUM
16.30 – 17.00 ćwiczenia bojowe
17.00 – 17.15 obliczanie wyników występ zespołu APOGEUM
17.15 – 17.30 wręczenie dyplomów, pucharów i nagród
17.30 – 17.45 występ Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczowie
17.45 – 18.00 występ Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Gieble
18.00 – 19.00  konkurs pilarzy
  konkurs jak ongiś ogień gasili
  zamknięcie zawodów
19.00 – 20.00 wyjazd jednostek do swoich siedzib
20.00  zabawa taneczna (wstęp wolny)

Jan Brzechwa

Wakacje

Jest nas w domu ośmiu braci.
Jeden czas od świtu traci
Na łowieniu ryb w jeziorze, 
Chociaż złowić nic nie może.

Drugi zaraz się wybierze
Do dąbrowy na rowerze,
By zgłębiając leśne gąszcze
Łapać żuki i chrabąszcze.

Trzeci zwykle o tej porze
Pływa łodzią po jeziorze,
A dziś nawet przy sobocie,
Spędzi cały dzień w namiocie.

Czwarty - śpioch - niedługo wstanie,
Żeby pójść na polowanie,
Lecz że strzela nie najlepiej,
Kaczkę pewno kupi w sklepie. 

Piąty wielką ma uciechę
Kiedy w kuźni dmucha miechem.
Kowal na to mu pozwala,
Bo ma względy u kowala.

Szósty, zamiast mnie tym razem,
Wszedł na wieżę z ojcem razem,
Żeby patrzeć jak najdalej,
Czy się czasem gdzieś nie pali.

Siódmy pobiegł drogą polną,
Ale ja z nim pójść nie mogę.
Mnie za karę wyjść nie wolno,
Bo ja plułem na podłogę.
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PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZO REKLAMOWE TOP-ART
42-450 Łazy, ul. Konstytucji 3 Maja 17a, tel./fax 032 67 32 004
e-mail: biuro@drukarnia-topart.pl    www.drukarnia-topart.pl

oraz studio grafi ki i reklam
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Kaplica Św. Izydora w Żelazku 
przy ul. Turystycznej, wybu-

dowana w 1957 roku, w roku ubie-
głym obchodziła 50-lecie istnienia 
(12.05.2007). Powstała z inicjatywy 
mieszkańca Żelazka pana Andrzeja 
Sikory (żył w latach 1882-1960), 
który postanowił wybudować kapli-
cę w miejscu starej kapliczki przy-
drożnej. 
Przy budowie kaplicy ofi arnie po-
magali: najbliższa rodzina, kilkuna-
stu mieszkańcy wsi (także dzieci). 
Poświęcenia kaplicy dokonał ksiądz 
Stanisław Sobieraj w czerwcu 1958 
roku.
W pierwszej mszy odpustowej 10 
maja 1959 roku uczestniczyło wielu 
wiernych z sąsiednich miejscowości 
oraz księża: o. Anatol z klasztoru w 
Pilicy, ks. Marian Krzyżanowski, ks. 
Stanisław Sobieraj. Cotygodniowe 
Msze niedzielne odprawiane są w ka-
plicy od 1972 roku. Najpierw przez 
księży z parafi i ogrodzienieckiej, od 
1974 roku z kościoła w Ryczowie, a 
od 1978 roku z parafi i ryczowskiej, 

do której włączone zostało Żelazko. 
Kaplica pod wezwaniem Św. Izydo-
ra, patrona rolników (a w ostatnim 
czasie także patrona Internetu i In-
ternautów), poświęcona została 12 
maja 1985 roku. 
Sięgając jednak 50 lat wcześniej, do-
wiadujemy się, że kapliczka istnieją-
ca do 1957 roku była murowana z ka-
mienia, kryta gontami drewnianymi. 
Na zewnątrz otynkowana i zabielona 
wapnem w kolorze niebieskim. Nad 
kapliczką widniała wieżyczka z ma-
łym starym dzwonem, zwieńczona 
drewnianym krzyżem. Kapliczka (jej 
trzon) posiadała wnękę i drzwi. We 
wnęce znajdował się obraz Matki Bo-
skiej Częstochowskiej, a we wnętrzu 
kapliczki fi gurka Pana Jezusa Zmar-
twychwstałego oraz dwa lichtarzyki 
świecowe stojące na małym stoliku, 
na ścianie wisiał krzyż. Ową fi gur-
kę Pana Jezusa Zmartwychwstałego, 
rzeźbę góralską z drewna lipowego, 
zostawili najprawdopodobniej sza-
brownicy przechodzący przez Żelaz-
ko, gdyż była zbyt ciężka, zapewne 

z nadzieją, że kiedyś tutaj wrócą i 
ją zabiorą. Wewnątrz kapliczki, któ-
ra mogła pomieścić kilka osób, nie 
było żadnej podłogi. Nad wejściem 
widniała mała fi gurka Matki Boskiej 
Niepokalanej. Kapliczka ogrodzona 
była niewielkim płotkiem, obok ro-
sły cztery bardzo stare i grube jawo-
ry. Zwykle obok kapliczek sadzano 
dwa lub cztery drzewa: lipy, kasz-
tany, jawory. Na czas nabożeństw 
majowych przyozdabiano kapliczkę 
koroną z choiny jodłowej, kwiata-
mi, a plac wokół kapliczki małymi 

drzewkami jodłowymi.
Mieszkańcy Żelazka należeli do 
dwóch parafi i rzymskokatolickich: 
w Chechle i w Ogrodzieńcu. Do 
Chechła szło się dwie godziny, do 
Ogrodzieńcu godzinę i 10 minut. 
W latach trzydziestych XX wieku 
wszystkich mieszkańców przeniesio-
no do parafi i ogrodzienieckiej. Pro-
boszczem był wówczas uzdolniony 
muzycznie ks. Stanisław Sobieraj. 
Najtrudniejsze czasy dla mieszkań-
ców wsi to okres wojny i okres po-
wojenny, gdyż dopiero po wyzwole-
niu Żelazka w 1945 roku, ponownie 
zaczęto odprawiać nabożeństwa ma-
jowe, czerwcowe, różańcowe. 
Podczas nabożeństw majowych, od-
prawianych przy kapliczce miesz-
kańcy, a zwłaszcza dzieci, siadali 
na olbrzymich korzeniach starych 
jaworów oraz na trawie, były także 
ławki dla osób starszych. Majówkę 
zwykle prowadził mieszkaniec wsi. 
W Żelazku byli to: w 1937 roku Jó-
zef Wnuk, w latach czterdziestych 
ubiegłego stulecia Andrzej Sikora, 
później Stefan Bednarz i Franciszek 
Ziaja (ojciec pani Mieczysławy). 

Ówczesne majówki były inne niż 
dzisiejsze. Kobiety stroiły kapliczkę, 
odziane w chusty siadały z dziećmi 
przy kapliczce. Śpiew słychać było 
w sąsiednich wioskach i z sąsiednich 
wiosek, gdzie przy krzyżach również 
odprawiane były majówki. Śpiewa-
no przepiękne pieśni maryjne m.in. 
autorstwa jezuity Karola Antoniewi-
cza „Chwalcie łąki umajone, góry, 
doliny zielone” oraz polską wersję 
francuskiej pieśni Gaignes’a z Lu-
con „Po górach dolinach, rozlega się 
dzwon”. Przy takiej kapliczce odpra-
wiano nabożeństwa majowe i czerw-
cowe do 1957 roku. Współcześnie 
nabożeństwa prowadzą kobiety.
Obecnie mieszkańcy wioski groma-
dzą się w kaplicy podczas niedziel-
nych mszy świętych oraz licznych 
nabożeństw. 11 maja br. w kaplicy w 
Żelazku odbył się kolejny odpust ku 
czci Św. Izydora.

Na podstawie wspomnień p. Mie-
czysławy Górnikowskiej  opracowa-
ła:  Iwona  Rajca
Zdjęcie: Współczesna Kaplica pod 
wezw. Św. Izydora w Żelazku.

Z samym początkiem wakacji 
ruszyły zajęcia w Domu Kultu-
ry w Ogrodzieńcu, połączone ze 
Świetlicą Środowiskową miesz-
czącą się w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Ogrodzieńcu.
Pod nadzorem wychowawców i 
opiekunów dzieci mogą rozwi-
jać swoje umiejętności i zainte-
resowania a także spędzać miło 
czas na oferowanych zajęciach. 

Podczas wakacji odbywać będą 
się piesze wycieczki, rajdy 
rowerowe, zajęcia plastyczno
-techniczne, kulinarne i sporto-
we.

Przyjdź !Zobacz i spędź czas 
razem z nami. Czekają na was 
różne atrakcje.

Zapraszamy 

Majówki w Żelazku

Wspaniały Teatr Bez Nazwy w Gietrzwałdzie 
zaprasza

 w sobotę (05 lipca) o godz. 20.30 do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Ogrodzieńcu na spektakl „Gąska” Nikołaja Kolady w reżyserii Andrzeja Fabisiaka.

Na scenie występuje pięcioro aktorów z okolicznych wsi oraz m.in. łóżko, okrągły stolik 
i dwa krzesła, a zza kulis ciągle słychać muzykę (dwa akordeony i gitarę). Tragikome-
dia „Gąska” opowiada o poważnym kryzysie dwóch małżeństw - starszych aktorów, 
wywołanym pojawieniem się młodej koleżanki po fachu, tytułowej Gąski. To nie tylko 
opowieść o  grubej zdradzonej żonie (Jolanta Kłoczewska), jej szczupłej przyjaciółce 
(także zdradzonej – w tej roli Teresa Szymańska) i chudej Gąsce (Teresa Samulowska). 
Ale również o osamotnieniu i rutynie, gnębiącej starsze aktorki. To także opowieść 
o walce dwóch mężczyzn (Marek Gardzielewski i Michał Kozłowski) o młodą kobietę 
oraz o braku możliwości samorealizacji, o uwięzieniu ludzi w świecie ubóstwa, braku 
perspektyw, spędzania czasu z poczuciem marnowanego życia. Kończąca się jednak 
„happy endem”.

Jurajskie Granie i Śpiewanie 
5-6 lipca 2008r.

Zamek Ogrodzieniec 
w Podzamczu

program

sobota, 5 lipca, od godz. 16.00

Gminna Orkiestra Dęta (Ogrodzieniec, Giebło)
Orkiestra Dęta z Ryczowa

Orkiestra Dęta z Giebła
Orkiestra Dęta Dzwono-Sierbowice

Orkiestra Dęta z Chruszczobrodu
Orkiestra Dęta przy OSP w Przychodach

KGW Podlipianki (Gmina Bolesław)
Zespół Ryczowianki

KGW Podzamcze

Niedziela, 6 lipca, od godz. 15.30

Chór Echo z Ogrodzieńca
Chór Seniora z Ogrodzieńca

Modelki i Kabaret 50+ z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Łazach

Łośniczanki
KGW Karlin

Zespół Bzowianie
KGW Marciszów

Zespół Regionalny „Kromołowianie”

Serdecznie zapraszamy
   Organizatorzy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
     w Ogrodzieńcu
     Spółka z o. o. ZAMEK

Oferujemy meble największego producenta 
mebli w Europie

-meble systemowe
-meble pokojowe,
-kuchnie ,
-wypoczynki,
-meble biurowe,
-meble młodzieżowe,
-wypoczynki, krzesła,
-meble nowoczesne i stylowe

Najniższe ceny 

w regionie !

SPRAWDŹ SAM !!!

RATY
Transport - gratis!

CHARON

 

resowania a także spędzać miło 
czas na oferowanych zajęciach. 

Byłeś w pięknej miejscowości?
Chcesz spędzić niezapomniane wakacje?
Plaża, słońce, wspaniałe hotele to 
gwarancja  udanego urlopu!

EGIPT, TUNEZJA, 

MAJORKA, KRETA 

i wiele innych...

GORĄCE OFERTY 

już od 799 ZŁ.

Nareszcie wakacje!!!
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Szanowni Czytelnicy w okolicach rejonu 
Buce pojawił się Barszcz Sosnowskiego 
– bardzo niebezpieczna i trująca zarówno 
dla zwierząt jaki i ludzi roślina! Barszcz 
porasta pola znajdujące się po lewej 
stronie od ulicy Olkuskiej, za ostatnimi 
zabudowaniami. Ta pochodząca z Kau-
kazu roślina zielna, należąca do rodziny 
selerowatych ma silne działanie toksycz-
ne i alergizujące. Włoski na liściach i ło-
dygach rośliny wydzielają silnie parzącą 
substancję, która u zwierząt wywołuje 
biegunkę, nudności, krwotoki wewnętrz-
ne oraz powoduje podrażnienie przewo-
du pokarmowego. Natomiast u ludzi jest 
przyczyną zapalenia skóry, powstawania 
pęcherzy i zapalenia spojówek, czasem 
duszności. Szczególnie narażeni na dzia-
łanie rośliny są alergicy, gdyż może ona 

przenosić się wraz z wiatrem. Wywołane 
przez Barszcz Sosnowskiego uczulenie 
skóry przypomina oparzenie, w wyniku 
którego powstają trudno gojące się rany. 
W przypadku zetknięcia się z barszczem 
bardzo ważne są pierwsze chwile po 
zdarzeniu. Należy bezzwłocznie  udać 
się do lekarza. Udzielając pierwszej po-
mocy, należy miejsce zetknięcia z rośliną 
szybko opłukać zimną wodą. Likwidacja 
Barszczu bez specjalistycznego sprzę-
tu również zagraża zdrowiu. W trosce 
o bezpieczeństwo mieszkańców MiG 
Ogrodzieniec zwracam się z prośbą do 
władz gminy o usunięcie niebezpiecznej 
rośliny. 

Z wyrazami szacunku 
Patryk Szczygieł

Niebezpieczna roślina  
Barszcz Sosnowskiego !!!

Dnia 31 maja 2008r. na Skwe-
rze przy Placu Wolności od-
był się Festyn Szkolny orga-

nizowany przez Szkołę Podstawową 
nr 1 w Ogrodzieńcu przy współpracy 
z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem 
Kultury.
Imprezę uświetniły występy arty-
styczne uczniów: „Intermiś” – ucz-
niowie kl. VIa, „Przygoda z piosen-
ką” – uczniowie kl. III, „Wakacyjne 

marzenia” – uczniowie kl. I, „Po pro-
stu tańcz” – uczniowie kl. Vb, „Ka-
zio u dentysty” – uczniowie kl. II, 
występ koła muzycznego instrumen-
tów dętych blaszanych, drewnianych 
i fl etów poprzecznych, występ laure-
atów V Gminnego Konkursu Piosen-
ki Anglojęzycznej, pokazy taneczne 
– uczniowie kl. IV – VI, pokaz sekcji 
karate, „Marzenie dla Mamy”- kon-
cert zespołu poezji śpiewanej „Ma-

rzenie” z MGOK Ogrodzieniec
Dużym powodzeniem cieszyła się 
loteria fantowa, a także stoiska ga-
stronomiczne. Festyn zakończyła za-
bawa taneczna zorganizowana przez 
Radę Rodziców.
Dyrekcja, nauczyciele, rodzice, ucz-
niowie oraz dyrekcja i pracownicy 
MGOK dziękują wszystkim uczest-
nikom festynu za przybycie i udział 
we wspólnej zabawie.

Aleksandra Woźniak

Festyn na skwerze

W gorące sobotnie popołudnie 28 
czerwca, na kazimierskim ryn-

ku wystąpiła Kapela Ludowa „Stani-
sław” z Ryczowa-Kolonii w składzie: 
Stanisław Kołton – harmonia guziko-
wa, Mariusz Kołton – basy, Marian 
Ścisłowski – bębenek, Angela Waw-
rzyk - skrzypce. Okazją ku temu był 
udział w 42 Ogólnopolskim Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych. Re-
prezentanci Gminy Ogrodzieniec goś-
cili na nim już po raz trzeci. Wcześniej 
dwukrotnie wystąpił tu Zespół Folk-
lorystyczny „Wrzos” i Kapela Ludo-
wa „Stanisław”.  Nie zdobyliśmy co 
prawda nagrody, ale już sam występ w 
gronie najlepszych kapel i śpiewaków 
ludowych z całej Polski był wielkim 

przeżyciem i zaszczytem. Publicz-
ność przyjęła naszych muzykantów 
bardzo życzliwie. Żywa reakcja i nie-
wymuszone brawa wynagrodziły tru-
dy podróży i miesiące przygotowań. 
Muzycy uczestniczyli również w sesji 
nagraniowej dla Polskiego Radia S.A. 
w Warszawie, utrwalając na taśmie 
polki i oberki grane przez wiele po-
koleń muzyków ludowych z naszego 
terenu.
Festiwal w Kazimierzu już za nami, 
wszystkie zdobyte doświadczenia po-
służą doskonaleniu warsztatu i kun-
sztu muzycznego. Miejmy nadzieję, że 
kiedyś zaowocują w postaci nagrody.

Dorota Cygan

Kazimierz po raz trzeci

REMONDIS® Firma REMONDIS  Sp. z o.o. w Ogrodzieńcu zatrudni osobę (mile widziany rencista) 
na umowę zlecenie na stanowisko windykatora. Wszelkich informacji udzielamy 
w siedzibie Firmy: Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 210; tel. kont. 032/67 32 031
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