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Podróżujący kolejką napo-
tykają most, tunel, wiadukt. 
Trasa przejazdu ma 680 me-
trów, jedna runda liczy dwa 
okrążenia. Kolejowe ekspo-
naty wykonane są w skali 
1:8; 1:16 i 1:32. Ostatnia 
najmniejsza ciuchcia, do któ-
rej paleniska węgiel (groszek) 
sypie się łyżeczką do cukru i 
lokomotywa wytwarza parę i 
jedzie po torach. Ciekawost-

ką jest grill-ciuchcia, która nie 
jeździ, ale za to można na niej 
upiec kiełbaski. 
Ofertę kierujemy dla grup i 
turystów indywidualnych oraz 
rodzin. Planujemy wykonanie 
dworca, peronu i jeszcze bar-
dziej urozmaicić teren. Takie 
parki buduje się latami – mówi 
Artur Górnik, naczelnik parku 
kolejowego. 
Ponadto park o powierzch-

ni 2 ha ma na swym tere-
nie zjeżdżalnie dla dzieci 
(Tygrys, Dżungla, Western, 
Formuła), eurobungee, 
zamki dmuchane, rodeo, 
piłkarzyki gigantyczne dla 
grup, gokarty.
Nasza oferta nastawiona jest 
na wypoczynek, atrakcyjne 
spędzenie czasu i edukację. 
Dzieci jeżdżąc na gokartach 
zwracają uwagę na znaki 
drogowe, ucząc się w ten 
sposób przepisów ruchu 
drogowego. Przebywanie w 
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Informacje o bieżących, 
gminnych inwestycjach, 
czyli remontach budyn-
ków: SPZOZ, szkół w 
Gieble i Ogrodzieńcu.

Harcerstwo

Ciąg dalszy opowieści 
o harcerstwie w Ogro-
dzieńcu. W poprzednim 
numerze autorka pisała o 
harcerstwie przedwojen-
nym. Teraz historia z lat 
1946-59.

Pierwszoklasiści

Prezentujemy zdjęcia 
uczniów klas pierwszych 
Szkoły Podstawowej w 
Ogrodzieńcu. W kolejnym 
numerze klasy pierwsze 
ze szkół w Gieble, Ryczo-
wie i Podzamczu.

Małżeński jubileusz

O jubileuszu 65 lecia poży-
cia małżeńskiego Państwa 
Reginy i Walerego Jarosów  
z Podzamcza, którzy wzięli 
ślub w sierpniu 1946 roku.

Orkiestra na 
Jasnej Górze

W sierpniu Dziecięco-Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta 
z Ogrodzieńca zagrała dla 
pielgrzymów V  Ogólno-
polskiej Pieszej Pielgrzym-
ki Strażaków na Jasnej 
Górze.

Spotkanie po 
latach
Artykuł o p. Kazimierzu 
Biedaku, który pochodzi z 
Ogrodzieńca, a w roku 1975 
wyjechał na kontrakt piłkarski 
do dalekiej Australii.

str. 9

JOANNA PIWOWARCZYK

Park kolejowy
W Centrum Rozrywki Jura w Ogrodzieńcu-Cementowni 
powstał park kolejowy. Jest to pierwsza tego typu atrakcja 
turystyczna na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i praw-
dopodobnie jedyna w kraju. W dniu 27 sierpnia odbyło się 
oficjalne otwarcie obiektu, którego główną atrakcją jest 
kolejka, mogąca przewieźć jednorazowo 25 osób.

która odbędzie się 14 października 2011 r.
Uroczyste obchody jubileuszy rozpocznie msza święta  

w kościele Przemienienia Pańskiego o godz. 9:00. 
Następnie zapraszamy na akademię, która odbędzie się  

w szkole, na sali gimnastycznej o godz. 10:30. 
Uroczystościom towarzyszyć będzie wystawa starych mebli 

szkolnych, książek, zdjęć, kronik i archiwalnych dokumentów.

PS Prosimy  zabrać ze sobą chusteczki, aby móc otrzeć łzę 
wzruszenia…

parku to relaks, odpoczynek 
i poznawanie czegoś nowe-
go – mówi Monika Koniec-
Nieduziak, menadżer parku 
kolejowego.
W Centrum Rozrywki obej-
rzeć można także filmy w 
kinie 5D, które oferuje efekty 
specjalne, m.in. podmuchy 

wiatru, morską bryzę, czy 
fotele ruszające się niczym 
kolejka górska. Znajduje się 
tam także kręgielnia i korty 
tenisowe oraz miejsce z gril-
lem i napojami.
W całej okolicy nie ma ta-
kich atrakcji. Przyjechałem 
tu z rodziną z Zawiercia. 

Dzieciom tak się spodoba-
ła kolejka, że dwukrotnie z 
niej skorzystały. Można tu 
spędzić pół dnia i czas ten 
będzie wykorzystany w spo-
sób aktywny i miły – mówi 
Marek Żarnowiecki.
Więcej o ofercie na stronie 
www.jura-centrum.pl

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Za-
wiercie na uruchomienie komunikacji miejskiej pomię-
dzy Zawierciem i Podzamczem, do 20 października 
br. Gmina Ogrodzieniec przedstawi harmonogram 
kursów autobusów na rok 2012. Za pośrednictwem 
GO zwracam się z prośbą do mieszkańców o po-
danie propozycji godzin odjazdów autobusów aby 
kursowały one zgodnie z oczekiwaniami pasażerów 
w porach, w których występują luki w obecnych roz-
kładach jazdy.
Na podstawie uzyskanych od mieszkańców infor-
macji zostanie zaproponowany rozkład jazdy dla 
nowych kursów autobusów. Informacje dotyczące 
potrzeb pasażerów proszę składać do dnia 15 paź-
dziernika br. drogą telefoniczną pod nr: 32 67 09 700 
(sekretariat UMiG), drogą mailową: ogrodzieniec@
ogrodzieniec.pl lub listownie na adres UMiG, Plac 
Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec.

Andrzej Mikulski
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Czerwone autobusyDyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego

mają zaszczyt zaprosić byłych i obecnych uczniów oraz pracowników szkoły  
w Ogrodzieńcu na uroczystą akademię z okazji

220-lecia edukacji w mieście Ogrodzieniec 
oraz 80-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego,
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PORADNIA CHORÓB ZAWODOWYCH
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
zaprasza
na bezpłatne profilaktyczne badania lekarskie byłych pracowników zakładów azbestowo-
cementowych. Badanie obejmuje:

Badania lekarskie • 
Badania RTG klatki piersiowej  w dwóch projekcjach• 
Badania spirometryczne.• 

Każda osoba otrzyma książeczkę badań profilaktycznych z treścią orzeczenia lekarskiego 
wynikającą z przeprowadzonego badania. W książeczce zawarte są  również informacje o 
upoważnieniach przysługujących osobom, które pracowały w narażeniu na pył azbestu tj:

Bezpłatnych badań profilaktycznych• 
Bezpłatnych leków związanych z chorobami wywołanymi przez azbest• 
Bezpłatnego leczenia uzdrowiskowego.• 

Adres Poradni Chorób Zawodowych
41-200 Sosnowiec, ul. Staszica 44A

telefon: 032 290 44 66 lub 65 

Sesja Rady Miejskiej
Uchwały podjęte na XIII Sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
w dniu 15 września 2011r.

Uchwała Nr XIII/95/2011 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Zawierciańskiemu
Uchwała Nr XIII/96/2011 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 
2011 rok
Uchwała Nr XIII/97/2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Ogrodzieniec na lata 2011-2021
Uchwała Nr XIII/98/2011 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej 
na rok 2011 dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” w Łazach
Uchwała Nr XIII/99/2011 w sprawie: zamiany nieruchomości położonych na tere-
nie Podzamcza pomiędzy Gminą Ogrodzieniec a osobami fizycznymi
Uchwała Nr XIII/100/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie 
służebności przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie
Uchwała Nr XIII/101/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie 
służebności przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A.
Uchwała Nr XIII/102/2011 w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Ogrodzieniec
Uchwała Nr XIII/103/2011 w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Uchwała Nr XIII/104/2011 w sprawie: sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkal-
nego Nr 1 w budynku komunalnym nr 4 oraz udziałów w częściach wspólnych 
tego budynku wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste działki nr 3030/7 o 
powierzchni 1347 mkw.
Uchwała Nr XIII/105/2011 w sprawie: sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkal-
nego Nr 12 w budynku komunalnym nr 7 oraz udziałów w częściach wspólnych 
tego budynku wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste działki nr 3030/12 o 
powierzchni 1407 mkw.
Uchwała Nr XIII/106/2011 w sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji Stra-
tegii, Rozwoju i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Uchwała Nr XIII/107/2011 w sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych
Więcej informacji: BIP Ogrodzieniec.

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRO-
NICZNEGO ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Na terenie Gminy Ogrodzieniec zostanie przeprowadzona przez firmę REMONDIS Sp. z 
o.o. przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec zbiórka zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych. 
Do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy sprzęt AGD, telewizory, 
radioodbiorniki, komputery itp. - pełna lista sprzętu znajduje się na stronie internetowej 
Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec – www.ogrodzieniec.pl, natomiast odpady wielkoga-
barytowe to meble (wersalki, fotele, meblościanki itp.).
W Ogrodzieńcu odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję najpóźniej do 
godziny 8.00 dnia 12 października 2011, natomiast zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
-  najpóźniej do godziny 8.00 dnia 26 października 2011. 
Dnia 12 października 2011r. odpady wielkogabarytowe będą odbierane w miejscowościach: 
Podzamcze, Kiełkowice, Giebło Kolonia, Giebło, Mokrus, Gulzów, Żelazko, Śrubarnia, Ry-
czów, Ryczów Kolonia,  Fugasówka i Markowizna, natomiast 26 października 2011 r.  w 
miejscowościach tych odbierany będzie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
Powyższe odpady należy wystawić w dniu zbiórki do godziny 8.00 w miejscowościach:
Podzamcze – na pobocze przy ulicach Wojska Polskiego i Krakowskiej,
Kiełkowice – na pobocze przy ulicy Turystycznej,
Giebło Kolonia – na pobocze przy ulicy Zawierciańskiej,
Giebło – na pobocze przy ulicach Edukacyjnej i Częstochowskiej, 
Mokrus – na pobocze przy ulicy Leśnej, 
Gulzów – na pobocze przy ulicy Młodzieży 
Żelazko – na pobocze przy ulicy Turystycznej, 
Śrubarnia – na pobocze przy ulicy Sosnowej, 
Ryczów - na pobocze przy ulicach Ogrodzienieckiej i Basztowej, 
Ryczów Kolonia - na pobocze przy ulicy 3-go Maja,  
Fugasówka - na pobocze przy ulicach Poniatowskiego i Bzowskiej,
Markowizna – na pobocze przy głównej drodze. 
Sprzęt należy wystawić, tak aby nie utrudniał ruchu drogowego oraz pieszego, a jedno-
cześnie był dostępny dla pracowników firmy REMONDIS Sp. z o.o., którzy będą odbierać 
ww. odpady.

Referat Przedsięwzięć Publicznych, Architektury, 
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Młodzież pamięta
Uczniowie klas czwartych 
Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Ogrodzieńcu 
wraz z wychowawca-
mi Iwoną Znamirowską 
i Małgorzatą Michalską, 
dyrektorem szkoły Ewą 
Rudnicką oraz przed-
stawicielami samorządu 
gminnego Przewodni-
czącą Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu Marią Lipką-
Stepniewską, wiceprze-
wodniczącą Rady Miej-
skiej Małgorzatą Janoską, 
Burmistrzem Miasta i Gmi-
ny Andrzejem Mikulskim, 

dyrektorem MGOK Dorotą 
Cygan złożyli wieniec przy 
Pomniku Poległych na 
cmentarzu komunalnym 
w Ogrodzieńcu i zapali-
li znicze. W ten sposób 
uczczono 72 rocznicę wy-
buchu II wojny światowej. 
Tym razem młodzież prze-
jęła na siebie obowiązek 
oddania hołdu pomordo-
wanym w czasie okupacji 
mieszkańcom. W okolicz-
nościowym wystąpieniu M. 
Lipka-Stępniewska mówi-
ła młodzieży o znaczeniu 
tradycji i pamięci w życiu 

każdego z nas, o tym, jak 
wiele zawdzięczamy tym, 
którzy walczyli w czasie II 
wojny światowej. 
Burmistrz A. Mikulski 
zwrócił uwagę młodzieży 
na to, że od czasów wojny 
minęło 70 lat i nie ma już 
wśród nas kombatantów, 
którzy towarzyszyli nam 
przy składaniu kwiatów w 
poprzednich latach. Po-
prosił uczniów, aby przejęli 
tę tradycję i zaopiekowali 
się miejscami pamięci na-
rodowej w naszej gminie.

JP

Wybory Parlamentarne 2011
W dniu 9 października 2011r. odbędą się 

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Lokale wyborcze w tym dniu 
czynne będą od godz. 7.00 do godz. 21.00.
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4 sierpnia w Gieble Ko-
lonii odbyło się zebranie z 
mieszkańcami, na którym 
omówiono bieżące sprawy 
sołectwa. Głównymi tema-
tami była sprawa projektu 
chodnika przy ul. Zawier-
ciańskiej oraz fundusz so-
łecki na rok 2012.
9 sierpnia odbyło się po-
siedzenie Społecznej Ko-
misji ds. przydziału mienia 
komunalnego, na której 
rozpatrywane były wnioski 
dotyczące przydziału lo-
kali. W trakcie posiedzenia 
zaopiniowano pozytywnie 
propozycję przydziału lo-
kalu budynku nr 1 przy ul. 
Słowackiego.
12 sierpnia pod Pomni-

kiem Żołnierza Polskiego 
w Katowicach, z udziałem 
Zygmunta Łukaszczy-
ka - Wojewody Śląskie-
go, Mariusza Kleszczew-
skiego - Wicemarszałka 
Województwa Śląskiego, 
przedstawicieli władz sa-
morządowych oraz kom-
panii honorowej Wojska 
Polskiego odbyły się uro-
czystości z okazji Święta 
Wojska Polskiego.
14 sierpnia Dziecięco-
Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z naszej gminy brała 
udział w Ogólnopolskiej 
Pielgrzymce Strażaków na 
Jasną Górę. Nasza orkie-
stra zapewniła oprawę mu-
zyczną mszy św. centralnej 

na Wałach Jasnogórskich, 
w której brał udział m.in. 
podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji 
p. Zbigniew Sosnowski, 
komendant główny PSP 
gen. brygadier Wiesław Le-
śniakiewicz, zastępca ślą-
skiego komendanta PSP w 
Katowicach st.bryg. Jeremi 
Szczygłowski. Choć był to 
jeden z najważniejszych i 
najtrudniejszych występów, 
młodzież poradziła sobie 
znakomicie. 
14 sierpnia w Gulzowie 
odbył się festyn rodzinny 
zorganizowany przez OSP 
Gulzów.
15 sierpnia w Kościele 
Parafialnym w Ogrodzień-
cu odbyła się msza św., 
na której dekretem Bisku-
pa Ordynariusza Diecezji 
Sosnowieckiej Grzegorza 
Kaszaka,  ks. Jacek Furtak 
został oficjalnie powołany 
nowym proboszczem Para-
fii Przemienienia Pańskiego 
w Ogrodzieńcu. Jednocze-
śnie ks. Biskup powierzył 
proboszczowi stanowisko 
dziekana Dekanatu Pilec-
kiego. 

19 sierpnia w Podzam-
czu odbyło się spotkanie 
w domu Państwa Reginy i 
Walerego Jarosów, którzy 
obchodzili jubileusz 65 le-
cia pożycia małżeńskiego. 
Państwo Jarosowie są mał-
żeństwem mającym jeden z 
najdłuższych staży małżeń-
skich w Gminie Ogrodzie-
niec.
19-21 sierpnia w Gminie 
Ogrodzieniec odbywały się 
uroczystości z okazji Świę-
ta Gminy Ogrodzieniec. 
W dniach 22-28 sierpnia 
Burmistrz przebywał na 
urlopie wypoczynkowym.
27 sierpnia odbył się fe-
styn z okazji Święta Kiełko-
wic 2011, zorganizowany 
przez Radę Sołecką i OSP 
w Kiełkowicach, przy zaan-
gażowaniu radnych z Kieł-
kowic.
28 sierpnia odbyły się Do-
żynki Powiatowe w Szcze-
kocinach. Wieniec dożyn-
kowy wykonały panie z 
KGW Ryczów, które repre-
zentowały naszą Gminę na 
dożynkach. 
28 sierpnia w Gminie 
Mierzęcice odbyły się Die-
cezjalne Dożynki Diecezji 

Sosnowieckiej. Gminę re-
prezentowały panie z KGW 
Ryczów Kolonia.
29 sierpnia odbyło się 
Walne Zgromadzenie 
Członków Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Ogrodzień-
cu.
30 sierpnia w Kancelarii 
Notarialnej w Zawierciu 
podpisano akt sprzedaży 
dotychczasowemu najem-
cy lokalu komunalnego w 
bloku nr 9.
1 września rozpoczął 
się nowy rok szkolny. W 
naszej Gminie rozpoczę-
ło naukę 450 uczniów 
szkół podstawowych, 227 
przedszkolaków, 233 gim-
nazjalistów.
2 września w Kancelarii 
Notarialnej w Zawierciu 
podpisano akt notarialny 
na sprzedaż działki w Gie-
ble.
3 września w Lipowej w 
powiecie żywieckim odby-
ły się ćwiczenia doskona-
lące dla jednostek OSP z 
woj. śląskiego, specjalizu-
jących się w działaniach 
ratowniczo-poszukiwaw-
czych i ratownictwa wyso-

kościowego. Z terenu na-
szej Gminy w ćwiczeniach 
brała udział grupa z OSP 
Ogrodzieniec, która jest 
wyszkoloną sekcją, włą-
czoną do systemu ratow-
nictwa poszukiwawczego 
i wysokościowego dzia-
łającego przy Komendzie 
Wojewódzkiej PSP.
7 września odbyło się 
spotkanie sołeckie dla 
mieszkańców Fugasówki, 
na którym omawiano bie-
żące sprawy sołeckie oraz 
zadecydowano o przezna-
czeniu funduszu sołeckie-
go na rok 2012.
9 września w Wojewódz-
kim Sądzie Administra-
cyjnym w Katowicach na 
wniosek państwa Marian-
ny i Zygmunta Podsia-
dło z Podzamcza odbyło 
się posiedzenie sądu o 
uchylenie uchwały Rady 
Miejskiej w sprawie za-
twierdzenia Miejscowego 
Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego dla Gmi-
ny Ogrodzieniec. Wniosek 
skarżących został oddalo-
ny.
11 września odbyło się 
zebranie wiejskie w so-
łectwie Giebło, na którym 
m.in. zadecydowano o 
przeznaczeniu funduszu 
sołeckiego na rok 2012.

z notatnika burmistrza...

Remont przychodni
Rozpoczął się remont budynku SPZOZ w Ogrodzieńcu, który jest kolejnym etapem mo-
dernizacji przychodni. W chwili obecnej przebudowuje się ostatnią kondygnację budynku. 
Będzie także całkowicie wymieniony dach wraz z pokryciem. W następnej kolejności bę-
dzie wykonane docieplenie i elewacja zewnętrzna oraz remont kotłowni, który prawdopo-
dobnie odbędzie się w przyszłym roku.

JP

Trwają prace remonto-
we w budynkach Szkoły 
Podstawowej w Gieble 
i Ogrodzieńcu. W Gie-
ble prace przebiegają 
według harmonogramu. 
Natomiast przy remoncie 
budynku Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w 
Ogrodzieńcu firma MAR-
BUD z Gliwic, opóźnia 
się z wykonaniem prac. 
Wykonawca ten został 
wybrany w wyniku ogło-
szonego przetargu nie-
ograniczonego, a umowa 
została podpisana jeszcze 
w maju br. z terminem za-
kończenia robót do dnia 
30.10.2011r. Główne pra-

ce budowlane miały być 
przeprowadzone w okre-
sie wakacji, jednak tego 
czasu nie wykorzystano i 
do dnia 1 września nie zo-
stała zakończona nawet 
wymiana okien oraz nie 
rozpoczęto docieplenia 
ścian zewnętrznych. Gmi-
na wezwała wykonawcę 
do natychmiastowego 
zwiększenia tempa prac i 
mamy nadzieję, że prace 
zostaną wykonane zgod-
nie z umową. Jest to nie-
stety jeden z przykładów 
na to, jak źle funkcjonuje 
prawo zamówień publicz-
nych w praktyce. Zama-
wiający, w tym wypadku 

gmina, jest zmuszona do 
wyboru wykonawców, 
kierując się jednym kry-
terium – ceną wykonanej 
usługi. Na pewno lepszym 
kryterium byłoby ocena 
solidności i wiarygodności 
wykonawcy na rynku, ale 
niestety nie ma procedur 
aby takie kryteria wyko-
rzystać. Szkoda, bo za-
mawiający powinien mieć 
możliwość swobodnego 
wyboru wykonawców. 
Przypomina się tutaj po-
dobna sytuacja z budową 
autostrady przez Chińczy-
ków…

JP

Remonty w szkołach
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 Nie udało mi się odszukać kroniki z tych 
lat, chociaż wiem od wielu osób, że taka 
kronika była prowadzona. Przepadła, może 
wyrzucona na śmietnik, a może jeszcze 
leży gdzieś na strychu albo w ostatniej szu-
fladzie, dlatego apeluję o każdą informację, 
jaką ktoś z Was czytelników sobie przypo-
mni, bądź o każdą pamiątkę jaką z 
tych czasów macie. 

Od pani Wiesławy Kowal-
skiej otrzymałam zdjęcie 1 
zrobione 17 listopada 1946 
r., szczęśliwie dokładnie 
opisane na odwrocie. Opis 
ten w całości przytaczam: 
„Pamiątka z pierwszego 
występu amatorskiego w 
Ogrodzieńcu pod przewod-
nictwem ks. Pawła Dziub-
dzieli i p. Gałkowskiego. Sztuka ta była 
odegrana przez zespół drużyny harcerskiej 
na uroczystości św. Stanisława Kostki tj. 
17.11.1946 r. Ziaja Edmund.” To dowód 
na artystyczne działania ówczesnych har-
cerzy. Następne dwa zdjęcia pochodzą 
z roku 1948 lub 1949. Od roku 1945 do 
1949 działały jeszcze organizacje harcer-
skie, w oparciu o zasady wypracowane w 
okresie międzywojennym. Zaczynał się jed-
nak trudny okres dla harcerstwa. W szko-
łach drużyny pionierów, na wzór drużyn ra-
dzieckich. Zamiast pozdrowienia „czuwaj” 
wprowadzono hasło „czuj”, a zamiast salu-

towania do daszka czapki dwoma palcami 
prawej ręki, salutowanie otwartą dłonią do 
czoła. Harcerstwo w Ogrodzieńcu zamie-
rało.
We wspomnieniach pani Felicji Sewerzyń-
skiej i pani Barbary Bezowej zachowało się 

uczestnictwo w zbiórkach, gry 
i zabawy terenowe, wspólne 
uczestnictwo w niedziel-
nych mszach świętych w 
strojach organizacyjnych, 
uczestnictwo w rocznico-
wych akademiach, a tak-
że wyplatanie wianków 
do ozdabiania grobów 
na Wszystkich Świętych 
i sprzedawanie ich dla 
uzyskania środków na 
cele organizacji. 
 

Drużyna żeńska była zorganizowana przez 
Alinę Tarczyńską z Cementowni, przybocz-
ną była Irena Piątek, zastępowymi były Bar-
bara Podsiadło i Zofia Nazimek. Członkami 
wspierającymi byli m. in. p. Józef Merta i 
jego siostra p. Leokadia Barczyk – nauczy-
cielka, kultywująca przedwojenne tradycje 
harcerskie. Razem z harcerkami organi-
zowali wieczornice, ogniska w Lasku. Pan 
Merta grał na skrzypcach z Januszem Pan-
kiem i Barbarą Podsiadłówną. 
Na zdjęciu 2 drużyny dziewcząt udało się 
rozpoznać następujące osoby. 
Siedzą od lewej:

Felicja Molenda – Sewerzyńska
Janina Wójcik
Halina Domagała- Wójcikowa
Danuta Lipczyk z Bzowa
Bożena Bilnicka
Jadwiga Czerwik – Ćmakowa
Stoją od lewej:
… Borkowska
… Nieroda z Bzowa
Lila Straszak – Musialska
Janina Kmita
Barbara Podsiadło – Beza
Stanisława Fruczek – Żak
Irena Piątek
Wiesława Ćmak – Jeziorska
Janina Wacowska
Stanisława Kmita – Lizoń
… Derda
Na zdjęciu 3, drużyny męskiej już znacznie 
mniej osób rozpoznanych.
Stoją od lewej:
Jerzy Bilnicki
Ryszard Pardela
Józef Lipczyński
Stefan Cholewa
Janusz Panek
… Sadowski
Czesław Makieła
Wiesław Ciołczyński
Zdzisław Szot
Witold Matysek
Zachowało się zdjęcie 4 zrobione 1 maja 
1954r. przed Szkołą w Ogrodzieńcu. Wśród 
nauczycieli pani Maria Szotowa i państwo 

Zakrzewscy. Ale w grupie dzieci widać 
dwóch harcerzy po prawej stronie i dwie 
albo trzy harcerki po lewej. W oknie por-
tret Bieruta, a hasła – no cóż, typowe dla 
tego okresu – o „niezwyciężonym Związku 
Radzieckim” i „bierz przykład z młodzieży 
radzieckiej”. To ciekawe świadectwo tam-
tych czasów. 

Nadszedł rok 1956 i na fali odwilży harcer-
stwo zaczęło się odradzać. Z opowieści 
Jerzego Lipki, Leszka Molendy i Alicji Kmity 
– Żak wyłania się obraz tamtych lat i ów-
czesnej młodzieży.
 W 1956 roku założono Pozaszkolną Druży-
nę Harcerską w Ogrodzieńcu. Opiekunem 
był Tadeusz Podsiadło, w drużynie było ze 
dwudziestu harcerzy – chłopcy i dziewczę-
ta. Drużynowym był Leszek Molenda, przy-
bocznym Kazimierz Bilnicki, a zastępowym 
Jurek Lipka. Zbiórki początkowo odbywały 
się w szkole, a po otwarciu Domu Kultu-
ry w sali na parterze, po prawej stronie od 
wyjścia  (teraz pracownia plastyczna). Har-
cówka była pięknie urządzona, a pieniądze 
na jej wyposażenie harcerze zebrali cho-
dząc po domach z przedstawieniem Hero-
dów w czasie Świąt Bożego Narodzenia. 
Harcerze uczestniczyli w zbiórkach, obo-
zach szkoleniowych (obóz w Zawoi – kurs 
zastępowych), wędrownych – Zakopane, 
Hucisko, Pustynia Błędowska i rajdach. I z 
takiego Ogólnopolskiego Rajdu Gwiaździ-
stego PTTK, który odbywał się w czerwcu 
1959 r. mamy dwa zdjęcia 5 i 6. Rajd za-
czynał się dla tej grupy na Podzamczu, a 
kończył w Będzinie. Na zdjęciach Kazik 
Bilnicki, Jurek Lipka, Edek Wójcik, Heniek 
Mikulski i najmłodszy Władek Gajda. 
Z książeczki harcerskiej Alicji Kmity można 
wyczytać, że przyrzeczenie złożyła 4 mar-
ca 1958 r. i należała wówczas do 29 Dru-
żyny im. T. Kościuszki w Ogrodzieńcu oraz 

to, że z dniem 01.09.1958 r. przeszła do 
drużyny Nr 37 w Ogrodzieńcu ze stopniem 
„ochotniczka”.
Z Książeczki Harcerskiej Jerzego Lipki 
dowiadujemy się, że przyrzeczenie złożył 
14 lipca 1957 r. i należał do 37 Drużyny, 
a zdobył stopień młodzika – 12.07.1957 r. 
i wywiadowcy – 21.07.1958 r. 

Harcerstwo c.d.
W poprzedniej opowieści pisałam o harcerstwie w Ogro-
dzieńcu w okresie przedwojennym, dzisiaj opowiem o har-
cerstwie w latach 1946 – 1959. wydawać by się mogło, że 
już z tego okresu powinno się zachować wiele materiałów, 
ale niestety…
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Zachowała się również pieczątka naszej 
drużyny.
Harcerze uczestniczyli w życiu naszej spo-
łeczności, w uroczystościach strażackich 
i religijnych - zdjęcia 7 i 8. To zdjęcia z ta-
kich wydarzeń:
Kierowniczką Domu Kultury była pani 
Szczęsnowicz z Poręby i to ona właśnie 
zakupiła instrumenty i nakłoniła harcerzy, 
zatrudniając jednocześnie instruktora do 
nauki gry. Mamy zdjęcie 9 pierwszego ze-
społu muzycznego w DK zrobione w stycz-
niu 1958 r.
Nadszedł rok 1959, drużynowy Leszek Mo-
lenda i zastępowy Jurek Lipka otrzymali po-
wołanie do wojska. Poszli „w rekruty”, inni 
wyjechali do szkół i drużyna się rozpadła. 

Pozostały wspomnienia, tych kilka zdjęć i 
ogromny sentyment uczestników do tam-
tych lat i pięknej idei harcerstwa. Prawo 
harcerskie, choć nie każdemu znane, może 
być drogowskazem w życiu. Wielu z nas 
pamięta, że „na słowie harcerza polegaj jak 
na Zawiszy”. Mając to na uwadze, cieszy 
fakt odradzania się harcerstwa na naszym 
terenie. Zachęcam dzieci i młodzież do 
przyłączenia się do tej organizacji, bo idea 
szczytna, a przeżycia niezapomniane. 
Jak zwykle proszę o wszelkie informacje
Mój telefon (32) 67 32 082

Pozdrawiam serdecznie 
Maria Lipka – Stępniewska

Z okazji V rocznicy ślubu 
dla Agnieszki i Marka 

najserdeczniejsze życzenia składają

Rodzice, Teściowie i Kingusia

W dniu Twoich urodzin gorące życzenia, wiele 
uśmiechu i powodzenia. Niech Cię nie trapią żadne 
zmartwienia i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Kochanej siostrze – Jadwidze Pilarczyk 
wszystkiego najlepszego życzy Helena z Zenkiem
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Jesteśmy ludźmi prostymi i 
tak pojmujemy życie, które 
upływa od młodości do sta-
rości. Problemy rozwiązuje-
my wspólnie. Z sąsiadami i 
rodziną żyjemy dobrze. Jest 
to recepta na udane życie w 
małżeństwie – mówią zgod-
nie państwo Jarosowie.
Z tej okazji do domu pp. 
Jarosów udali się przedsta-
wiciele samorządu gminne-

go: Maria Lipka-Stępniew-
ska, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu, 
Andrzej Mikulski, Burmistrz 
Miasta i Gminy Ogrodzie-
niec i Maria Raczek, kie-
rownik USC w Ogrodzień-
cu, którzy złożyli dostojnym 
jubilatom serdeczne gra-
tulacje i życzenia dalszych 
lat w zdrowiu i szczęściu. 
Jubilaci otrzymali honorowy 
dyplom wraz z upominkiem 
i kwiatami. 

Wszyscy usiedli przy 
wspólnym stole. Był pyszny 
tort jubileuszowy i lampka 
szampana dla uczczenia 
tak doniosłej chwili. Pań-
stwo Jarosowie wspominali 
przeżyte lata, które uważają 
za udane. Więcej było do-
brych chwil niż tych złych 
– tak wspomina życie pan 
Walery.
Gratulujemy tak wspania-
łego jubileuszu i życzymy 
kolejnych.

65 lat małżeństwa

Dziecięco-Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta z Ogrodzieńca 
najpierw swoje umiejętności 
zaprezentowała podczas 
uroczystego powitania V 
Ogólnopolskiej Pieszej Piel-
grzymki Strażaków, a na-
stępnie brała czynny udział 
we Mszy Świętej. W czasie 
Eucharystii wspólnie z grupą 
Biało-Żółtą im. Błogosławio-
nego Jana Pawła II z XXXI 
Warszawskiej Akademickiej 
Pielgrzymki Metropolitalnej 
(WAPM) wykonali kilka utwo-
rów, w tym ukochaną przez 
Papieża Polaka „Barkę”. 
W pielgrzymce strażaków 
uczestniczyli  m.in. Podse-

kretarz Stanu w  Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Zbigniew 
Sosnowski, Komendant 
Główny Państwowej Straży 
Pożarnej gen. Wiesław Le-
śniakiewicz oraz Zastępca 
Śląskiego Komendanta Wo-
jewódzkiego st. bryg.  Jere-
mi  Szczygłowski.  
Po zakończeniu Mszy nasza 
Orkiestra zaprezentowa-
ła się również na głównym 
dziedzińcu Sanktuarium i 
Jasnogórskich Błoniach. W 
podzięce za wspaniały wy-
stęp Ojciec Paweł Morka, 
zakonnik z Klasztoru Ojców 
Paulinów na Jasnej Górze, 

w czasie wspólnej modlitwy 
przed Cudownym Obrazem, 
zawierzył Orkiestrę opiece 
Matce Bożej Jasnogórskiej. 
Na zakończenie pielgrzymki 
Orkiestra została zaproszo-
na na tradycyjną strażacką 
grochówkę do Centralnej 
Szkoły Państwowej Straży 
Pożarnej w Częstochowie, 
gdzie otrzymała pamiątko-
wą statuetkę. Ten dzień na 
długo pozostanie w pamięci 
członków Orkiestry, był to 
dla nich ogromny zaszczyt 
grać dla służb munduro-
wych i pielgrzymów z całej 
Polski. 
Gratulujemy i życzymy dal-
szej owocnej pracy na rzecz 
promocji naszej Gminy.

Klasa Ia
Adrian Antoniak, Natalia Blewa, Piotr Czekała, Michał Dorobisz, Paulina Galicka, Kamil 
Gil, Xavier Hellsztein, Angelika Jarzyńska, Julia Kaziród, Igor Kimak, Dominika Klimczyk, 
Tomasz Milewski, Julita Mudyna, Marta Musialska, Martyna Palińska, Szymon Peda, 
Tomasz Pompa, Norbert Słowikowski, Nina Sykulska, Oliwia Szymalak, Piotr Trawiński, 
Michał Uglorz, Nikola Wacowska, Paulina Bogusz. Wychowawca: mgr Małgorzata Płoch

Pierwszoklasiści Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu

Klasa Ib
Mikołaj Adamczyk, Marcin Bielak, Piotr Bielak, Wiktoria Brodzińska, Paweł Bugajski, Wik-
toria Cesarz, Tymoteusz Czelakowski, Patrycja Dzienniak, Gabriela Gajda, Oliwia Gorgoń, 
Patrycja Kudela, Maja Latacz, Magdalena Molenda, Roksana Molenda, Zuzanna Motłoch, 
Jakub Pluta, Roksana Ptak, Hubert Solarek, Mateusz Surowiec, Rozalia Uliniarz, Weroni-
ka Wisła, Wiktoria Witek, Kacper Żurawski. Wychowawca: mgr Iwona Graboś

Państwo Regina i Walery Jarosowie z Podzamcza obchodzili 
w sierpniu jubileusz 65 lecia pożycia małżeńskiego. Jubilaci 
są osobami aktywnymi i cieszą się ze wspólnie spędzonych 
lat. Ślub wzięli w sierpniu 1946 roku. Mają dwoje dzieci: 
córkę i syna, wnuki i jedną prawnuczkę.

Zagrali dla Jasnogórskiej Pani
Miesiąc sierpień to czas pielgrzymowania na Jasną Górę. 
Na takim też szlaku stanęła  14 sierpnia nasza Dziecięco-
Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Uroczystości rozpoczęły się 
o godzinie 13.00, a udział w nich wzięło ponad sto tysięcy 
pielgrzymów.

MARTA MACIĄŻEK

JOANNA PIWOWARCZYK
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ASUMPT 
 S Z K O Ł A  J Ę Z Y K O W A

DAJ SZANSĘ swojemu dziecku i sobie
Poczuj się swobodnie w każdym miejscu na świecie

KOMUNIKUJ SIĘ bez barier

Zajęcia z języka ANGIELSKIEGO
dla dzieci, młodzieży i dorosłych w następujących grupach:

GOOD MORNING! dla dzieci młodszych (kl. „0” i I)
HAPPY END  dla dzieci z klas II – VI
WHY NOT?  dla młodzieży gimnazjalnej
STEPPING STONES dla młodzieży licealnej
EXPERT   dla dorosłych

Na zajęcia zapraszamy do Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu przy Placu Wolności 42.
Zapisy pod numerem telefonu 500 282 286

Jeśli masz wątpliwości, umów się na spotkanie – czekamy na CIEBIE.

Dowóz wychowanków jak i terapia w placówce jest bezpłatna!

PSOUU Koło w Wolbromiu 
Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno -  Wychowawczy

ul. Skalska 22 w Wolbromiu

Zajęcia w ośrodku prowadzone są bezpłatnie przez:
·Oligofrenopedagogów

·Logopedów, neurologopedów
·Psychologów

·Fizjoterapeutów
·Masażystów

·Lekarzy: pediatra, neurolog, rehabilitacji medycznej, psychiatra.   
Wg indywidualnych programów terapeutycznych dla każdego wychowanka.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku od poniedziałku do piątku,  
w godzinach od 7-15 pod nr tel. (032) 647-28-80, 668 923 494

http://www.psouu-wolbrom.pl

OGŁASZA NABÓR WYCHOWANKÓW 
z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością

 intelektualną ze sprzężeniami oraz głębokim upośledzeniem umysłowym.

Ośrodek umożliwia wychowankom realizację obowiązku szkolnego, obowiązku nauki oraz zajęć 
rewalidacyjnych dla dzieci i młodzieży od 3- 25 lat. 

Dom Pogrzebowy

Trumny, urny - gwarantujemy •	
najniższe ceny, 
obsługa uroczystości - profesjonalnie, •	
godnie i z powagą, 
własna sala pożegnań, •	
autokarawan mercedes, •	
bezpłatna chłodnia, •	
bezpłatne klepsydry, tabliczka, •	
modlitewnik oraz różaniec, 
wieńce i wiązanki pogrzebowe, •	
wypłata zasiłku pogrzebowego na 
miejscu, 
groby ziemne i murowane•	

tel. całodobowy 603 337 500
Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 42 
(naprzeciw Kościoła)

tel. 889-342-193 Aneta Pławecka

TIPSY  I  MAKIJAŻ
Przedłużanie i stylizacja paznokci
(przedłużanie żelem na formie - 50 zł)

Makijaż dzienny, ślubny i wieczorowy
( cena od 30 do 50 zł)

WSZELKIE INFORMACJE POD NR TELEFONU 792 299 591

G. Wałek, M. Bodziony

cm
yk
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rekwizytów, zrobieniem de-
koracji (straganów, makiety). 
Widowisko zostało nagrane. 
W ten sposób udokumen-
towano tradycyjną, regio-
nalną zabawę ludową z lat 
siedemdziesiątych ubiegłe-
go stulecia. Nagranie odby-
wało się w gospodarstwie 
państwa Henryki i Stefana 
Pilarczyków oraz na placu 

obok remizy strażackiej. Pro-
jekt „Ożywić jurajski folklor“ 
współfinsowany był przez 
Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Na ostatecz-
ny efekt – nagranie filmowe 
– musimy jeszcze poczekać 
do momentu, kiedy sceny 
zostaną zmontowane. Na 
zachętę polecam fotorelację. 

W najbliższym czasie tj. 24 
września 2011 roku w Ry-
czowie Kolonii odbędzie się 
plenerowa premiera filmu do-
kumentującego inny zwyczaj 
ryczowski pt. „Obgrywojki 
Stanisława”. Film zostanie 
zaprezentowany z okazji 
trzydziestolecia działalności 
Koła Gospodyń Wiejskich z 
Ryczowa Kolonii.

Organizacja tego Święta możliwa była dzięki Sponsorom, którzy nie odmówili pomocy    
i wsparli finansowo i rzeczowo nasze przedsięwzięcie.
Szczególne podziękowania kierujemy do: Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec – 
Andrzeja Mikulskiego, Spółki Zamek –  Prezesa Iwony Pakuły – Błoch,
Piekarni „Podpłomyk” w Gieble – Izoldy i Wojciecha Pietrzykowskich, Browaru „BONER” 
na Jurze – Ewy i Stanisława Piątek, Hurtowni mięsa, wędlin, drobiu „LIBRA” – Zbigniewa 
Stypa, Hurtowni „MIŚ” – Andrzeja Zagały, Hurtowni „DYMEK” – Adama Miśkiewicza
m KWADRAT – Bożeny i Dariusza Dłubała, Kierownika Firmy „REMONDIS” w Ogrodzień-
cu – Jana Kwietnia, Kierownika Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu – Grażyny Gaweł, 
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu – Mariana Gajdy, Radnego Rady Po-
wiatu w Zawierciu – Henryka Karcza, Danuty i Andrzeja Buchty z Kiełkowic, Radnej Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu – Elżbiety Stanek, Sklepu „DA-KA” – Joanny i Adama Kurek,
Sklepu Spożywczego – Doroty Gałeckiej, Fermy „Strusi” – Leszka  Czerwińskiego,
Zajazdu Agroturystycznego „Kaja” – Urszuli i Zbigniewa Janoska, Zajazdu Agroturystycz-
nego „Orlik” – Renaty i Jarosława Szota, Wiesławy i Antoniego Gałeckich, Agaty i Jacka 
oraz Sebastiana Gałeckich, HDI Towarzystwa Ubezpieczeń w Katowicach – Tadeusza 
Gil. Wszystkich Mieszkańców Kiełkowic, którzy wsparli to Święto finansowo, rzeczowo, 
ciężką pracą w przygotowaniach i w dniu 27 sierpnia obsługiwali poszczególne stanowi-
ska: grilla, ognisko z pieczonkami, piwo i napoje, ciasta  i ciasteczka, nalewki i chleb ze 
smalcem,  z cieplutkimi pizzami i hot-dogami oraz tym, którzy obsługiwali gości.
Zaproszono wielu gości, zespołów, chórów, Orkiestrę Dętą z Giebła, zespół muzyczny 
„Magnum” oraz grupę Ratownictwa Wysokościowego, działającą przy OSP Ogrodzieniec, 
nie zapominając również o Mieszkańcach Kiełkowic, dla których szczególnie skierowana 
była ta impreza. Swoją obecnością zaszczycili mieszkańców i przybyli na tę uroczystość:
I Wicewojewoda Śląski – Stanisław Dąbrowa, Proboszcz Parafii Giebło - Krzysztof 
Knap, Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec – Andrzej Mikulski z Żoną, Sekretarz 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec – Dariusz Ptaś z Rodziną, Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu – Maria Lipka-Stępniewska, Dyrektor MGOK w Ogrodzieńcu – Dorota 
Cygan, Kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Dyrektor Przychod-
ni Zdrowia w Ogrodzieńcu – Bogusław Kuśmierski, Kierownik Firmy „REMONDIS” Filia 
w Ogrodzieńcu – Jan Kwiecień, Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, Sołtysi z Sołectw 
Gminy Ogrodzieniec, Parafianie, Komendant Powiatowy Policji w Pilicy – podinsp. Marek 
Ziębiński, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu – Marian Gajda, Radni Rady 
Powiatu w Zawierciu – Henryk Karcz, Lech Jaros. Obchody Święta uświetniły wystę-

py: zespołu mażoretek „Fantazja” z MGOK w Ogrodzieńcu, zespołu „Tęcza” przy OSP 
Bzów, zespołu „Echo” z Ogrodzieńca, chóru „Seniora” z Ogrodzieńca oraz Orkiestra 
Dęta z Giebła, KGW Ryczów, KGW Karlin, Cygański Romans i Kabaret 50+ z Łaz. w 
ramach imprezy odbył się IV Marszobieg Jurajski oraz pokaz strażacki w wykonaniu 
OSP Kiełkowice, zjazd na linie zorganizowany przez grupę Ratownictwa Wysokościo-
wego z OSP Ogrodzieniec. Imprezę zakończyła zabawa taneczna, która odbywała się 
w rytm muzyki granej przez zespół „Magnum” z Kiełkowic. Wszystkie występy zasłużyły 
na uznanie liczne brawa i pochwały, a zwycięzcą IV Marszobiegu Jurajskiego został druh 
OSP Kiełkowice - Artur Olesik.  Za zdobycie I miejsca odebrał puchar wręczony przez I 
Wicewojewodę Śląskiego – Stanisława Dąbrowę. Na uroczystości nie zabrakło smakoły-
ków w postaci ciast domowych, grillowanych kiełbasek i kaszanki, chleba ze smalcem i 
ogórkiem, pierwszy raz pieczonych  ziemniaków w ogromnym garze, nalewek swojskich 
oraz tradycyjnie piwa z beczki. Ponadto dla dzieci przygotowano wiele atrakcyjnych 
zabaw: zjeżdżalnie na linie, pokaz strażacki, wyposażenie wozu bojowego, dmuchany 
zamek, trampolinę, samochodziki oraz stoisko z zabawkami, watą cukrową i popkor-
nem. Pierwszy raz prezentowano rękodzieła miejscowe. Swoje prace wystawili miesz-
kańcy Kiełkowic:  Panie Agnieszka i Halina Głąb – wspaniałe ręcznie wykonane kwiaty  
i wazony, Pani Anna Szlachta – niepowtarzalne prace szydełkowe: serwety, bieżniki i 
obrusy, Pan Leszek Czerwiński właściciel Fermy Strusi – ręcznie malowane strusie jaja, 
strusie piórka, wizytowniki ze strusiej skóry.  Wszystkim gościom, mieszkańcom Kiełko-
wic serdecznie dziękujemy za przybycie na nasze Święto, mamy nadzieję że razem miło 
spędziliśmy ten czas.
Życzymy wszystkiego dobrego i wielu takich miłych spotkań Organizatorzy:

Sołtys – Anna Szlachta
Rada Sołecka

OSP Kiełkowice

Święto Kiełkowic
W dniu 27 sierpnia 2011 roku odbył się IV festyn - „Święto 
Kiełkowic”. Organizatorami festynu byli: Sołtys sołectwa 
Kiełkowice – Anna Szlachta, Rada Sołecka i Ochotnicza 
Straż Pożarna w Kiełkowicach

Zwieńczeniem projektu 
była prezentacja widowiska 
ludowego, według sce-
nariusza Jolanty Sprężak-
Wawrzyk, w którym jako 
aktorzy zagrali uczestnicy, 
w tym członkowie Zespołu 
Folklorystycznego „Wrzos” i 
Kapeli Ludowej „Stanisław”, 
mieszkańcy Ryczowa Ko-
lonii, Beata Jakacz – sołtys 
Ryczowa Kolonii, zaprzyjaź-
nione osoby, dzieci,… Rola 
statystów przypadła rów-
nież przybyłym gościom, 
którzy z zainteresowaniem 
przyglądali się występują-
cym. W tym dniu do Ry-
czowa Kolonii przybyli: 

Stanisław Dąbrowa – I Wi-
cewojewoda Śląski, Dariusz 
Ptaś – Sekretarz Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec, Maria 
Lipka-Stępniewska – Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej 
w Ogrodzieńcu, Małgorzata 
Janoska – Zastępca Prze-
wodniczącej Rady Miejskiej, 
Patryk Szczygieł – Radny 
Rady Miejskiej, Dorota Cy-
gan – Dyrektor Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Ogrodzieńcu, Paweł 
Abucki – Prezes Klubu 
Sportów Ekstremalnych 
„Jura” / Wiceprezes Cen-
trum Inicjatyw Lokalnych  w 
Zawierciu. Zapytany o wra-
żenia Wicewojewoda Stani-
sław Dąbrowa podzielił się 
następującą refleksją:

- Bardzo mi się podobało. 
Cieszę się, że są ludzie w tej 
miejscowości, którym zależy 
żeby była zintegrowana w 
sensie kulturalnym, a sztuka 
spowodowała tą integrację. 
Przez wiele, wiele dni ćwi-
czyli, a efekt jest imponujący. 
Wielkie ukłony dla wszyst-
kich, którzy przyczynili się do 
organizacji, nawet w niewiel-
kim stopniu. Żeby w każdej 
miejscowości w powiecie 
zawierciańskim tak było, był-
bym usatysfakcjonowany. 
Przygotowanie widowiska 
poprzedzone było licznymi 
warsztatami (teatralnymi, 
śpiewaczymi, tanecznymi), 
napisaniem scenariusza, 
aranżem muzycznym, niezli-
czonymi próbami, zebraniem 

Zabawa pod Czubatką
W ostatnią sobotę sierpnia w niewielkim sołectwie Gminy 
Ogrodzieniec – Ryczowie Kolonii – miało miejsce podsu-
mowanie półrocznego projektu „Ożywić jurajski folklor”, 
realizowanego przez Klub Sportów Ekstremalnych „Jura” 
w Zawierciu, w partnerstwie z Gminą Ogrodzieniec oraz we 
współpracy z Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu.

IWONA RAJCA
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Kazimierz Biedak – rodem 
z Ogrodzieńca, od 1975 
roku mieszka w Australii 
wraz z żoną, córką i sy-
nem. Losy pana Kazimie-
rza są barwne i ciekawe. 
W 1959 roku ukończył 
Szkołę Podstawową w 
Ogrodzieńcu i wyjechał do 
Bytomia, by kontynuować 
naukę w Szkole Rzemiosł 
Budowlanych i Technikum 
Budownictwa Wodnego. 
Andrzej Derda, kolega 
szkolny pana Kazimierza 
wspomina go jako „uro-
dzonego piłkarza”, który 
w szkole organizował dru-
żyny do gry w piłkę nożną. 
Pan Kazimierz grał w Klu-
bie Sportowym „Budowla-
ni” i jako wyróżniający się 

piłkarz został wytypowany 
do drużyny powiatowej, 
która miała zagrać mecz 
towarzyski z drużyną Za-
głębie-Sosnowiec. 
Po meczu, podczas któ-
rego panu Kazimierzowi 
udało się strzelić gola, do-
stał propozycję grania w 
pierwszoligowej drużynie 
Zagłębie-Sosnowiec. Pan 
Kazimierz dzielił wtedy 
czas na treningi w drużynie 
i studia w trybie wieczoro-
wym na Politechnice Ślą-
skiej. Po doznanej kontuzji 
przeniósł się do AKS Niwka 
Sosnowiec, gdzie grał do 
roku 1975. Był to ostatni 
rok pobytu w Polsce, gdyż 
pan Kazimierz wyjechał na 
kontrakt piłkarski do Au-
stralii do malowniczo poło-
żonego miasta Brisbane.
Tamtejsza Polonia zało-

żyła drużynę piłkarską i 
chciała wzmocnić ją pił-
karzami z Polski. W tym 
polonijnym klubie grałem 
do roku 1985. W Brisbane 
udzielałem się także jako 
prezenter polskich audycji 
w etnicznym  Radiu 4 EB – 
opowiada pan Kazimierz.
Pan Kazimierz ma 66 lat i 
ponad połowę swego ży-
cia spędził w Australii, ale 
jak powiedział – mam du-
szę Polaka.
Po roku 1975 byłem w 
Polsce 4 razy. Po śmierci 
mojej mamy w 1995r. nie 
przyjeżdżałem do Ogro-
dzieńca. Pracuję w branży 
budowlanej i byłem dość 
zajęty. Jednak zatęskni-
łem, by odwiedzić rodzinne 
strony i w tym roku podją-
łem decyzję przyjazdu do 
Polski. Przez ten miesiąc 

pobytu spotkałem się z 
wieloma kolegami z cza-
sów szkolnych  i z drużyny 
piłkarskiej. Wspominaliśmy 
stare, dobre czasy – mówi 
pan Kazimierz.
Na pytanie jakie zmiany w 
naszym kraju dostrzega 
- pan Kazimierz odpowie-
dział, że bardzo szybko do 
nas trafiają wszelkie nowo-
czesne technologie i jest 
to pozytywne zjawisko. 

Natomiast to co mu się 
nie podoba, to np. brudne 
i zaniedbane pociągi. Pan 
Kazimierz jechał pociągiem 
znad morza i jest niezbyt 
zadowolony z tej podróży, 
gdyż wyposażenie i stan 
czystości w polskich po-
ciągach pozostawiają wie-
le do życzenia. Jednak pan 
Kazimierz jest dobrej myśli 
i uważa, że to wkrótce się 
zmieni.

Na zakończenie chciał-
bym serdecznie pozdrowić 
wszystkie moje koleżanki i 
kolegów ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Ogrodzieńcu 
z rocznika 1945. Kazimierz 
Biedak (Brisbane Australia)

W spotkaniu w redakcji 
GO uczestniczyli również 
Andrzej Derda i Zdzisław 
Kuźniak, przyjaciele z lat 
młodości.

Spotkanie po latach
Spotkał po latach kolegów, odwiedził wiele miejsc z czasów 
dzieciństwa i wczesnej młodości, podróżował po kraju, do 
którego przybył po latach z dalekiej Australii. Nieczęsto 
gościmy rodaka, który mieszka w egzotycznym kraju. 

JOANNA PIWOWARCZYK

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec  

i Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  

w Ogrodzieńcu składają serdeczne podziękowania: 

Właścicielom firm: •  
PRH BOBREK Sp. jawna T. Niewiadomska, J. Małek, B. Macianty (Hotel Centuria), 
P.P.H.U. „Eurokesz” Sp. Jawna, Sz. Plutka, K. Mieszczanek, Mieszczanek.  
Plutka, Zakłady Produkcyjne B-D Witold Brodzik Spółka Jawna, ANELPOL II SP. J. 
W. Ryło, W. Kaziród, P.P.U.H. „OGRO-CAR” Włodzimierz Dziubałtowski, Agencja 
ALLIANZ Iwona Miejska, PPHU Grzegorz Wałek, Mysz Press s.c. Sylwia i Jarosław 
Mazanek,
Pani Annie Nemś, prezesowi Fundacji EuGeniusz,• 
Strażakom z jednostki OSP Ogrodzieniec,• 
Kierownictwu i Pracownikom jednostek gminnych: Zakład Gospodarki Komunalnej,  • 
Pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec i Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Ogrodzieńcu

za pomoc w przygotowaniu i realizacji dorocznej imprezy Święto Gminy Ogrodzie-
niec’2011 w dniach 19 – 21 sierpnia br.

Dziękujemy również wszystkim występującym na imprezie zespołom: Chórowi Seniora, 
Zespołowi Echo, zespołowi poezji śpiewanej Marzenie, Dziecięco-Młodzieżowej Orkie-
strze Dętej z Ogrodzieńca, Orkiestrom Dętym z Giebła i Ryczowa i Zespołowi Mażoretek 
FANTAZJA za uświetnienie tegorocznego programu Święta Gminy

Serdeczne podziękowania dla Pana Bogdana Kaziroda 
– właściciela Centrum Rozrywki Jura w Cementowni za 

bezinteresowną pomoc dla mieszkańców Józefowa  
i polepszenie warunków bezpieczeństwa poprzez  

poszerzenie drogi wjazdowej prowadzącej do Józefowa
składają Mieszkańcy oraz Radna Rady Miejskiej 

w Ogrodzieńcu Marta Baryłka

OSP w Gulzowie składa podziękowania dla sponsorów 
III FESTYNU STRAŻACKIEGO 

który odbył się w GULZOWIE  dn. 14.08.2011r.

Nasi darczyńcy to:
Pan  Stanisław  Orman – ORSTAL  w Ogrodzieńcu
Intermarche Zawiercie
Pan  Jerzy Janoska – Park Miniatur w Ogrodzieńcu
Pan Wojciech Pietrzykowski – Piekarnia ,,PODPŁOMYK” w Gieble 
Pan Mirosław Pacia - ,,PALCE LIZAĆ ‘’w Zawierciu
Pan Marek  Rosół  - ,,MARKOS – BIS’ w Gulzowie
Pan Tadeusz Odyjas - ,,ZPHU – TADEUSZ ‘’ w Gulzowie
Pan Łukasz Latacz  ,, LAT – BUD ‘’ w Gulzowie
Pan Józef Słowik   ,,RZEŹNICTWO I WĘDLINIARSTWO ‘’w Sławniowie
Pan  Bogdan Kaziród  ,, CENTRUM  ROZRYWKI  JURA w Ogrodzieńcu
Pani Ewa Piątek  ,,BROWAR NA JURZE’’w Zawierciu
Pan Andrzej Mikulski  Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Pan Janusz Grzesiak   Radny Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Pan Henryk Karcz   Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego
Pan Zbigniew  Fabiańczyk  Radny Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Szczególne podziękowania za fanty na loterię, pomoc w przygotowaniach i obsłudze 
festynu składam na ręce naszych pań; Teresy Kosowskiej, Haliny Głąb, Iwony Kowal-
czyk, Marii Latacz, Katarzyny Jędruszek, Doroty Węglarz,Urszuli Janus, Małgorzaty Ja-
nik, Pauliny Kowalczyk.

Za uświetnienie imprezy swoimi występami podziękowania dla  Orkiestry Dętej przy 
OSP w Gieble, dla zespołu Mażoretek ,,FANTAZJA’’, dla zespołu ,,TĘCZA’’ przy OSP 
Bzów.
Podziękowania dla druhów strażaków z OSP Ogrodzieniec za pokaz ratownictwa wy-
sokościowego , pokaz gaszenia pianą i tyrolkę . 
Za pomoc w organizacji podziękowania dla Komendanta PSP w Zawierciu mł.bryg. 
Marka Fiutaka , Dyrektora Domu Kultury  P.Doroty Cygan ,  Prezesa  Spółki ,,Zamek’’ P. 
Iwony Pakuły – Błoch oraz wszystkich  druhów strażaków z OSP Gulzów, którzy czynnie 
uczestniczyli w realizacji tego przedsięwzięcia.

Ze strażackim pozdrowieniem
Prezes OSP Gulzów 

Janusz  Łypaczewski
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Szkolne dzwonki ogłosiły 
początek roku szkolnego, 
wieczory i ranki coraz chłod-
niejsze, dni coraz krótsze, 
ptaki odlatują w cieplejsze 
strony czyli wszystko wska-
zuje, że koniec lata już bli-
ski. Zaczynamy snuć plany 
na następne wakacje, ale 
póki co, warto wspomnieć 
tegoroczne wakacje, gdyż 
słonko jeszcze przygrzewa 
„ w głowie hula wiatr a na 
twarzach gości uśmiech”. 
Tradycyjnie od kilkunastu 
lat informuję czytelników 
GO o wypoczynku orga-
nizowanym dla dzieci z 
naszej gminy z inicjatywy 
Pełnomocnika Burmistrza 
ds. Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoho-
lowych w Ogrodzieńcu. W 
pierwszych dniach sierpnia 
40 dzieci wypoczywało ak-
tywnie w Zawoi w Ośrodku 
Wypoczynkowym „Silver”. 
Jak co roku atrakcji było 
wiele. Staraliśmy się po-
kazać dzieciom najbliższe 
okolice Zawoi i piękno przy-
rody Babiogórskiego Parku 
Narodowego. Przybliżyli-
śmy im tradycje i kulturę 
regionu poprzez uczestnic-
two w warsztatach, zakupy 
na Jarmarku Babiogórskim 
i udział w Dniach Kultu-
ry Żywieckiej. W tym roku 
koloniści próbowali swoich 
sił na 3 warsztatach sztu-
ki ludowej: - spotkanie z 
garncarzem i praca na kole 
garncarskim; - spotkanie 
z rzeźbiarzem i malowanie 

farbami kwiatków, ptasz-
ków, serduszek i innych 
zabawek; - nauka robienia i 
ozdabianie kwiatów z bibu-
ły. Było również spotkanie 
z młodzieżowym zespołem 
ludowym „Juzyna”. Było 
ciekawie i zabawnie. Artyści 
zaprosili dzieci do wspólnej 
zabawy. Zaprezentowali 
tańce i piosenki z regionu 
oraz gawędy i humor ba-
biogórski. Dużą atrakcją 
naszych wyjazdów są wy-
cieczki autokarowe. Po-
dobnie jak w roku ubiegłym 
odwiedziliśmy ruchome 
dinozaury, mieszkańców 
Dinozatorlandu w Zatorze 
oraz zwiedziliśmy Muzeum 
Browaru w Żywcu, w któ-
rym naprawdę wszystkie-
go można dotknąć. Uko-
ronowaniem wyjazdu jest 
zdobycie Diablaka, Szczytu 
Babiej Góry. Czekaliśmy z 
niecierpliwością na pogod-
ny dzień, który umożliwił 
nam wspinaczkę. Wbrew 
pozorom Babia Góra nie 
jest łatwa do zdobycia, trasa 
jest długa i wyczerpująca, 
zwłaszcza dla tych, którzy 
na co dzień nie uprawiają 
wspinaczki górskiej. Tym 
większe gratulacje i słowa 
uznania dla tych, którym się 
to udało osiągnąć. Ponadto 
dzieci korzystały z krytej pły-
walni w Suchej Beskidzkiej, 
zwiedziły „Park Czarnego 
Daniela” w Gospodarstwie 
Agroturystycznym, piekły 
kiełbaski na ognisku, śpie-
wały piosenki brały udział 

w licznych konkursach. Nie 
zabrakło również dysko-
tek oraz innych form ruchu 
czyli wędrówek po górach 
i rozgrywek sportowych. 
Atrakcją – niespodzianką 
był udział w Święcie Lasu. 
Nasi koloniści bardzo ak-
tywnie i licznie wzięli udział 
w akcji pod hasłem „Czyste 
Góry – Odpuszkuj Waka-
cje”, zorganizowane przez 
Fundację „Recal”, zajmują-
cą się odzyskiwaniem alu-
miniowych puszek. Wszy-
scy uczestnicy akcji  zostali 
nagrodzeni. Również nasi 
koloniści wyróżnili się w 
konkursie ekologicznym 
polegającym na rozróż-
nianiu drzew. Zwycięzcy 
wrócili do domu z piękny-
mi sadzonkami drzewek w 
doniczkach. Wszyscy ko-
loniści otrzymali upominki 
a wyróżnieni w konkursach 
nagrody i słodycze. W cza-
sie trwania kolonii były pro-
wadzone zajęcia profilak-
tyczne, których głównym 
założeniem było ukazanie 
form spędzania czasu wol-
nego, w sposób aktywny, 
zdrowy i ciekawy, w grupie 
w miłym, zgodnym nastroju. 
Sądzę, że kolejne kolonie 
w Zawoi można uznać za 
udane. Nie było przykrych 
niespodzianek, obeszło się 
bez chorób i interwencji le-
karskich, pogoda dopisała, 
więc myślę, że do zobacze-
nia za rok.

 Pozdrawiam
 HZM

Wakacyjne wspomnienie
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w 
Ogrodzieńcu ma do zaproponowania nowe 
i bardzo ciekawe pozycje książkowe:
Jedną z nich jest książka napisana przez 
Jean Sasson, Nadżwa Bin Laden i Omara 
Bin Ladena „MUSIAŁAM ODEJŚĆ” Wspo-
mnienia żony i syna Osamy Bin Ladena. 
Czy można kochać człowieka, którego 
nienawidzi cały świat? Gdy Nadżwa miała 
piętnaście lat, dowiedziała się, że zostanie 
wydana za swojego kuzyna. Nie buntowa-
ła się przeciwko tej decyzji, bo pokochała 
starszego od niej o rok Osamę Bin Lade-
na. 
Dla Osamy gotowa była zacząć zasłaniać 
twarz i wyjechać daleko od domu. Począt-
kowo wspaniałe życie zaczęło się zamie-
niać w koszmar, gdy mąż zaangażował się 
w działalność ekstremistyczną.   Po zaka-
zie posiadania lodówki przychodzi czas na 
wychowywanie synów poprzez długie wy-
prawy (bez wody!) na pustynię, aby udo-
wodnić im, że co ich nie zabije, to wzmoc-
ni. Ceną za spełnienie marzenia Osamy o 
dżihadzie była zamiana dostatniego życia 
w Arabii Saudyjskiej na pobyt w górskiej 
fortecy Tora Bora - bez łóżek, elektryczno-
ści i bieżącej wody.
Nawet najwięksi zbrodniarze mają bliskich: 
braci, małżonków, dzieci. Bin Ladenowie - 
żona Nadżwa i syn Omar - przerywają mil-
czenie i opowiadają o tym, jak wyglądało 
ich życie. Z pomocą dziennikarki Jean Sas-
son - autorki bestsellerowej „Księżniczki” - 
wprowadzają nas w prywatny świat wroga 
publicznego. To niezwykłe wyznanie odsła-

nia również szokujące fakty o codziennym 
życiu kobiet w świecie islamu.
Inną naszą propozycją jest: Remigiusza 
Grzela „SPEŁNIONY. Marian Kociniak”. 
Pierwsza w Polsce książka opisująca życie 
aktora. Ukaże się z okazji jubileuszu 50-le-
cia  pracy artysty, znanego z takich filmów 
jak: Jak rozpętałem drugą wojnę światową, 
Ostatnia akcja, Pan Tadeusz, Janosik i O 
dwóch takich co ukradli księżyc. Od po-
czątku swojej bogatej kariery artystycznej, 
na którą składa się 150 ról teatralnych, 80 
ról w Teatrze Telewizji i dziesiątki ról filmo-
wych i kabaretowych, Marian Kociniak nie 
udzielał wywiadów. Robił to konsekwentnie.   
Przez pięćdziesiąt lat nie złamał milczenia. 
Raz tylko, podczas występów w Ameryce, 
udzielił wywiadu polonijnemu dziennikowi. 
Kociniak to bez wątpienia… rekordzista 
świata,  który przez całe artystyczne życie 
związany jest angażem z jednym teatrem – 
Teatrem Ateneum. W książce mówi to, co 
czuje. Być może prowokuje do skonfronto-
wania z opiniami czytelników swojej praw-
dy o zawodzie, w którym się ukrył i któremu 
poświęcił całe życie. Ta odważna wypo-
wiedź jednego z najwybitniejszych polskich 
aktorów nie ma jednak nic wspólnego   z 
nauczaniem, z przekazywaniem mądrości 
i prawd. To opowieść o człowieku,  który 
jest wspaniałym artystą i wartościowym 
człowiekiem.

Zachęcamy do odwiedzania naszej  
Biblioteki i czytania ciekawych książek.

BIBLIOTEKA POLECA

W dniu 10 września 2011 roku w ramach obchodów XIX edycji Europejskich
Dni Dziedzictwa Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz  Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Ogrodzieńcu zorganizowały wystawę fotogramów „Wspólna pamięć – wspólna 
fotografia. Ogrodzieniec 1911 – 2011” . W tym dniu w pomieszczeniach biblioteki można 
było obejrzeć prezentacje zbiorowej fotografii mieszkańców Ogrodzieńca wykonanej 23 
czerwca 2011 roku w ramach projektu „Wspólna pamięć – wspólna fotografia. Ogrodzie-
niec 1911 – 2011”  oraz fotogramy obrazujące wygląd miasta w roku 1911. Można było 
również obejrzeć makietę Ogrodzieńca sprzed 100 lat.
Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających.

WYSTAWA W BIBLIOTECE

Progi
Sierpniowy wieczór rozlewa gęstniejące tchnienia.
Słońce o próg oparło promień późny.
Wzniosłym zamyśleniem żegnać znów przyszło
ogród i dom – ciszę podzwonną lip cieni.
Brzemię wspomnień przenieść uśmiechem łaskawym
przez milczące strumienie dni przeżytych 
ujętych sumą – lata
chwilą wyrwaną z tajni duszy.

Na progu zamilkł głos z myśli nadmiaru.
Modrzewie wstrzymały gałęzi śpiew.
Wije się dola drogą – puls jasnej przestrzeni.
Błogością na horyzoncie nasycają się barwy świata.
Gdzieś tam dom może w rozkwicie szczęścia
w progu czeka – samotny
wysnutymi z marzeń snami uparcie nęci.

Jeszcze jedno za siebie rozległe spojrzenie
posiwiałą głowę na krótko rozmarzy, 
łzę wyciśnie – tkliwego serca owoc.
W powietrznym lustrze przeżyć odbije się jaśniej
czas, którego progiem idzie nadzieja jutra
i wiąże cię z sobą – piękno życia
mostami zwodzonymi radości i smutków.

Alicja Kmita-Żak
10.08.2011r.
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Ogrodzieniec 
Pl. Wolności 37
(w budynku GS)zaprasza na kursy prawa jazdy  kat B

Ceny konkurencyjne
Rozłożenie płatności na nie oprocentowane raty
Profesjonalne szkolenie 
Jazdy samochodem takim jak na egzaminie
Możliwość dowozu na zajęcia 
Pomoc w składaniu dokumentów w WORD-zie

DWA RAZY WIĘCEJ JAZD 
Dodatkowe jazdy na symulatorze nauki jazdy 
Pierwszy w rejonie profesjonalny symulator 
Ułatwi ci naukę i zrozumienie przepisów ruchu drogowego

Więcej informacji
na miejscu lub na stronie 
www.szkolajazdyxxl.com.pl
jarekinstruktor@onet.pl
tel 660663805

Szkoła jazdy XXL

Podróże dalekie i bliskie
Centralna część i północ 
państwa są górzyste (Łuk 
Karpacki), dla wschodu i 
południa typowe są niziny 
(tereny rolne). Najważniejszą 
słowacką rzeką jest Dunaj, 
który łączy stolice Braty-
sławę z dwiema stolicami 
państw sąsiednich – Wied-
niem i Budapesztem.
Jednym z najczęściej odwie-
dzanych rejonów rekreacyj-
nych są słowackie góry oraz 
ośrodki leżące na ich zbo-
czach albo w ich centrum. 
Wiele z nich znajduje się w 
parkach narodowych, w któ-
rych obowiązują specjalne 
zasady zachowywania się. 
Są one idealnymi punktami 
wyjściowymi do uprawiania 
turystyki i różnego rodzaju 
sportów ekstremalnych (ad-
renalinowych), dla zwolenni-
ków aktywności fizycznej. W 
zimie najwyżej położonymi w 
górach miejscami są ośrod-
ki narciarskie, które oferują 
duże możliwości uprawiania 
narciarstwa oraz innych form 
aktywności zimowych.
Słowacja to państwo, które 
nie ma dostępu do morza, 
co więcej jest państwem 
europejskim najbardziej od-
ległym od wybrzeży mor-
skich i nie jest w dodatku 

szczodrze obdarzoną przez 
przyrodę w naturalne jezio-
ra. To na jej terytorium pa-
nują sprzyjające warunki do 
uprawiania sportów wod-
nych i kąpieli. Dla wszyst-
kich chętnych do dyspozycji 
jest mnóstwo sztucznych 
zbiorników wodnych, które 
powstały wskutek spiętrze-
nia wód, rzek lub po zalaniu 
ukończonych wyrobisk żwi-
rów i pisaków. Większość 
słowackich zapór wodnych, 
z wyjątkiem tych, które są 
rezerwuarami wody pitnej, 
wykorzystywana jest do ce-
lów rekreacyjnych. Ważnymi 
centrami relaksu, rekreacji 
i odpoczynku są również 
uzdrowiska. Korzystny 
wpływ oraz lecznicze działa-
nie wielu źródeł mineralnych, 
które biją na Słowacji już 
długo są wykorzystywane 
w leczeniu różnych rodza-
jów chorób. Nieznaczna 
cześć wód mineralnych jest 
wydobywana i butelkowa-
na. Jednak gdyby woda ze 
wszystkich źródeł Słowacji 
była wykorzystywana w ten 
sposób, kraj ten mógłby za-
opatrywać w wodę mineral-
ną całą Europę.
W swym dorobku Słowa-
cja posiada zabytki kultury 

wpisane w 1993r. na Listę 
UNESCO. Wyróżnić tu moż-
na trzy obiekty: Zamek Spi-
ski wraz z okolicą, Bańską 
Szczawnicę oraz Wlkoliniec, 
a w 2000r. dodano jeszcze 
historyczne szaryskie miasto 
Bardziejów oraz w 2008r. 
drewniane kościoły Łuku 
Karpackiego. 
Natomiast wśród przyrod-
niczych zabytków, które 
reprezentują Słowację na 
Liście UNESCO znajdują 
się jaskinie i przepaście Sło-
wackiego Krasu oraz Do-
bszyńska Jaskinia Lodowa. 
W 2007r. do Listy dopisano 
również karpackie puszcze 
w Górach Bukowskich i Gó-
rach Wihorlackich w Słowa-
cji Wschodniej.
Specjałem kuchni słowackiej 
są bryndzove halusky – ga-
łuszki, czyli nic innego jak 
kluski z bryndzą, które dla 
Słowaków znaczą tyle, ile 
dla Japończyków sushi, a 
dla Włochów pizza.
Głodny żołądek nasycić 
można w licznych barach i 
restauracjach, gdzie oferuje 
się również inne tradycyjne 
dania słowackie.
Jednostką monetarną w 
Słowacji od 01.01.2009r. 
jest EURO.

SŁOWACJA

W sobotę, 14 sierpnia w Gul-
zowie cała społeczność so-
łectwa oraz przyjezdni goście 
bawili się podczas III Festynu 
Strażackiego. Organizatorzy, 
czyli druhowie z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Gulzowie 
zadbali, aby wszyscy - do-
rośli i  dzieci – atrakcyjnie 
spędzili czas. Na placu przy 
remizie rozstawiono ławeczki, 
na której każdy mógł usiąść, 
skosztować regionalnego 
jadła, posłuchać koncertów 
w wykonaniu Orkiestry Dętej 

z Giebła, Zespołu Tęcza z 
OSP Bzów, obejrzeć występ 
Zespołu Mażoretek „Fanta-
zja” z Ogrodzieńca, wziąć 
udział w loterii fantowej. Naj-
młodsi mogli pobawić się 
na dmuchanej trampolinie, 
zjeżdżalni, samochodzikach 
oraz spróbować swoich sił 
na jeździe konnej. Wszyscy 
z zapartym tchem oglądali 
pokaz ratownictwa wysoko-
ściowego w wykonaniu dru-
hów z OSP Ogrodzieniec, 
za co publiczność nagrodziła 

ich gromkimi brawami. Spore 
emocje wzbudziły gry i za-
bawy dla dzieci oraz wyścig 
taczek i przeciąganie liny dla 
dorosłych. 
Patrząc na zadowolone twa-
rze naszych gości myślę, że 
ogrom prac włożony w przy-
gotowanie całej imprezy nie 
poszedł na marne. Również 
sporo osób wyrażało pochleb-
ne opinie na temat organizacji 
– mówi Janusz Łypaczewski 
prezes OSP Gulzów.

Joanna Piwowarczyk

Festyn strażacki w Gulzowie

Nie tak dawno temu na tere-
nie gminy powstało Stowa-
rzyszenie Szukam Domu. 
Jest ono odpowiedzią 
na potrzeby bezpańskich 
zwierząt zamieszkujących 
nasze tereny. Niejednokrot-
nie spotykaliśmy się z pro-
blemem pomocy psiakom 
błąkającym się po  gminie 
Ogrodzieniec. Rozwiązania 
takich sytuacji nie są łatwe, 
dodatkowych trudności 
przysparza brak lokalnego 
schroniska.
Smutne, wychudzone, 
przerażone, a czasem sta-
nowiące zagrożenie dla nas 
i naszych dzieci. Niestety,
często z taką sytuacją moż-
na spotkać się podczas 
przechadzki po uliczkach 
naszej gminy.

Jednak dobre serca miesz-
kańców i chęć pomocy 
zwierzakom niejednokrotnie 
zaowocowały wymiernymi 
efektami – znaleźliśmy dom 
kilku psiakom, w ramach 
akcji realizowanych z por-
talem moj-ogrodzieniec.pl. 
To właśnie wtedy narodził 
się pomysł, aby nadać ini-
cjatywie szerszy zasięg i tak 
powstało stowarzyszenie i 
serwis SZUKAMDOMU.EU.
Dzięki serwisowi można 
pomagać na dwa sposoby:
- adoptując zwierzaka - w 
tym celu każdego dnia 
przeglądajcie Państwo in-
formacje umieszczane na 
naszym serwisie. Być może 
znajdziesz tam wymarzo-
nego pupilka dla siebie lub 
swojej rodziny.

- umieszczając informacje 
o porzuconych zwierza-
kach w serwisie. Zastoso-
wane tu rozwiązania infor-
matyczne powodują, że 
strona jest bardzo łatwa w 
obsłudze. Jak dodać ogło-
szenie? można zrobić to w 
4 krokach: 1. wchodzisz 
na stronę, 2. klikasz dodaj 
ogłoszenie, 3.wpisujesz 
kod uwierzytelniający (bez 
spacji), 4. dodajesz krótki 
opis zwierzaka, ze zdjęciem 
i telefonem kontaktowym i 
zapisujesz.
Komu pomaga stowarzy-
szenie?
Każdemu zwierzakowi, 
który szuka lokum: psom, 
kotom, gryzoniom, płazom, 
gadom, ptakom, a nawet 
rybkom.
Jeśli szukasz pupilka, który 
przyniesie Ci wiele radości, 
musisz wejść na www.szu-
kamdomu.eu
On tu na Ciebie czeka!
Zachęcam do wsparcia ini-
cjatywy

Patryk Szczygieł
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Tegoroczne Święto Gminy 
Ogrodzieniec odbyło się 
w przedostatni weekend 
wakacji i upłynęło pod zna-
kiem koncertów i dobrej 
zabawy. W ciepłe piątkowe 
popołudnie skwer przed 
Domem Kultury zamienił się 
w rodzinny piknik z atrak-
cjami dla najmłodszych 
i dorosłych. Rozpoczęło 
się programem dla dzieci 
pt. „Wesołe podwórko” w 
wykonaniu aktorów Studia 
ART-RE z Krakowa. Potem 
na scenie wystąpiły: Chór 
Seniora i Zespół Echo, 
które zaprezentowały pu-
bliczności swój najnowszy 
repertuar – pieśni biesiad-
ne i rozrywkowe. 

Następnie przyszedł czas 
na prezentacje najmłod-
szych artystów z naszej 
gminy, czyli Dziecięco-
Młodzieżową Orkiestrę 
Dętą i Zespół Mażoretek 
„Fantazja”. Występy obu 
zespołów odbywały się 
na przemian i wzbudziły 
podziw wśród publicz-
ności, która zachwycona 
była brawurowym wyko-
naniem przez Orkiestrę 
przygotowanego na ten 
dzień repertuaru oraz 
piękną choreografią ukła-
dów tanecznych,  gracją 
i elegancją ruchów ma-
żoretek. Po tych wystę-
pach ze sceny popłynęły 
dźwięki poezji śpiewanej 

w wykonaniu dobrze zna-
nego wszystkim Zespołu 
„Marzenie”, działające-
go przy MGOK. I potem 
znów nastąpiła zmiana 
rytmów. A to za sprawą 
Zespołu „Acapulco”, któ-
ry zaprezentował włoskie 
przeboje i porwał wszyst-
kich w taneczne rytmy. 
Dalszej zabawie towa-
rzyszył Kabaret „Biesia-
da polska”, który okrasił 
program ludową nutą na 
wesoło. Niezapomniane 
przeboje Krzysztofa Klen-
czona i „Czerwonych Gi-
tar” zaprezentował zespół 
„Dwie Korony” – gwiazda 
wieczoru. Na zakończe-
nie rozbawioną publicz-
ność porwał do tańca 
zespół Bajer Band, któ-
ry bawił wszystkich całą 
noc. W tym dniu strażacy 
z OSP Ogrodzieniec przy-
gotowali atrakcję dla naj-
młodszych uczestników 
imprezy – zjazd na linie. 
Była to prawdziwa frajda 
dla dzieciaków, które kil-
kakrotnie ustawiały się w 
kolejce, by w specjalnym 
siodełku zjechać na linie. 
Portal Moj-Ogrodzieniec 
ogłosił wyniki przeprowa-
dzonego wcześniej kon-
kursu na tytuł „Przyjaciela 
Ogrodzieńca”. W gronie 
laureatów znaleźli się: 
Stefan Łebek, Stanisław 
Orman i Dariusz Kosiński.
W sobotę, na estradzie 
Zamku Ogrodzienieckie-
go popołudnie upłynęło w 
rytmach muzyki zespołów 
Ziyo i Trebunie Tutki. Po 
tych koncertach tradycyj-
nie rozbłysły tysiące fajer-
werków, rozświetlających 
mury starego zamczyska. 
Na zakończenie wystąpiła 
gwiazda wieczoru, którą 
w tym roku był K.A.S.A. 
Święto Gminy zakończył 
koncert trzech gminnych 
orkiestr: Orkiestry Dętej z 
Ryczowa, Orkiestry Dętej 
z Giebła i Dziecięco-Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej 
z Ogrodzieńca, które kon-
certowały w niedzielne 
południe na Placu Piłsud-
skiego.
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Święto Gminy Ogrodzieniec
JOANNA PIWOWARCZYK, DOROTA SUPKOWSKA

Jedną z atrakcji podczas 
Święta Gminy była oferta 
dla najmłodszych przygo-
towana przez urodzoną w 
Ogrodzieńcu Annę Nemś, 
założycielkę Fundacji Wiel-
kich Możliwości EuGe-
niusz.  Namiot Fundacji 
był oblegany przez tłumy 
małych i dużych mieszkań-
ców. Furorę robiły nie tylko 
piękne baloniki, miejsce do 
zabawy przygotowane dla 
najmłodszych, ale przede 
wszystkim kolorowy kącik, 
w którym uzdolnione wi-
zażystki malowały twarze 
wszystkim chętnym. Za 
pomocą pędzla, niczym za 
skinieniem czarodziejskiej 

różdżki twarze najczęściej 
małych mieszkańców przy-
bierały bajkowego, czasem 
tajemniczego wyrazu. 
Fundacja EuGeniusz zo-
stała  powołana w celu 
aktywizacji społeczeństwa 
poprzez edukację, kultu-
rę, bezpieczeństwo, sport, 
zdrowy tryb życia oraz w 
zakresie pomocy społecznej 
i humanitarnej. Duży nacisk 
kładziemy na działania zwią-
zane z edukacją oraz pod-
trzymywaniem i rozwojem 
świadomości narodowej, a 
także zdrowego trybu życia. 
Uznajemy te wartości za 
bardzo ważne, szczególnie, 
że życie nabiera straszliwe-

go tempa. Współcześnie 
ludzie goniący za pracą co-
raz mniej czasu poświęcają 
dla siebie i swoich rodzin. 
My próbujemy zwrócić ich 
uwagę na problemy związa-
ne z edukacją, tożsamością 
i zdrowiem społecznym. 
Planowana jest wkrótce re-
alizacja Projektu zagranicz-
nego w Bułgarii. W projek-
cie weźmie udział młodzież z 
Grecji, Turcji, Polski i Bułga-
rii. Ma on charakter integra-
cyjny, pomiędzy osobami 
słyszącymi i niedosłyszący-
mi – mówi Anna Nemś.

Więcej o Fundacji: www.
fundacjaeugeniusz.pl

Fundacja Wielkich Możliwości

Każdy letni festyn jest bar-
dzo dobrą okazją do pre-
zentacji potencjału i osią-
gnięć grup, zespołów czy 
twórców. Wzorem ubie-
głych lat tegoroczne Święto 
Gminy stało się świetną for-
mą konfrontacji artystycz-
nych zarówno dla tych, 
którzy swoje pasje i zain-
teresowania realizują od 
dawna, jak i takich, którzy 

dopiero rozpoczęli swoje 
twórcze zmagania.
Na skwerze przy Placu 
Wolności oprócz atrakcji 
muzycznych i tanecznych 
miało także swoje „pięć” 
minut plenerowa wystawa 
i pokaz kwiatów z bibuły i 
krepiny. Okazałe kompo-
zycje kwiatowe,  bukieciki, 
wiązanki i gałązki wykonały 
własnoręcznie uczestniczki 

kursu bibułkarstwa, który 
od marca do sierpnia b.r. 
odbywał się Starej Szkole 
w Ryczowie. Panie (głów-
nie mieszkanki Ryczowa i 
Ryczowa Kolonii) zaprezen-
towały bardzo ambitny po-
ziom różnych technik bibuł-
karskich. Było co oglądać, 
wiele osób chwaliło kunszt, 
precyzję i wysmakowaną 
kolorystykę.


