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Ozdobią Lasek
Włodzimierz Seweryn, artysta rzeźbiarz 
z Giebła pracuje nad figurami wojów, 
które ustawione będą w ogrodzienieckim 
„Lasku”.  Ponad dwumetrowe trzy rzeźby 
powstają z ogromnych klocków topoli.
Na miejsce pracy wybrałem Zamek w 
Podzamczu, gdyż w mojej pracowni w 
Gieble trudno byłoby mi się pomieścić z 
tak dużymi rzeźbami. Moim ulubionym 
materiałem jest lipa, ale dla rzeźb o takich 
gabarytach trudno jest znaleźć drewno 
lipy. Większe okazy lipy bywają w środku 
puste. Dlatego wybrałem topolę – mówi 
Włodzimierz Seweryn.
Podstawowe narzędzia pracy przy tak mo-
numentalnych dziełach to piła łańcuchowa 
oraz dłuta. Wykończenie natomiast to po-
krycie powierzchni rzeźb brązową bejcą. 
Niebawem rzeźby wojów podziwiać bę-
dzie można na postumencie w ogrodzie-
nieckim „Lasku” przy ulicy Kościuszki.

Joanna Piwowarczyk

Pożyteczne wakacje

W ramach współpracy partnerskiej w naszej Gminie od 7 do 15 sierpnia przebywała grupa młodzieży 
niemieckiej z Gross-Bieberau. Młodzi ludzie wraz z opiekunami zwiedzili gminę Ogrodzieniec 
oraz okolice, a także uczestniczyli w wycieczkach m.in. do Krakowa i Częstochowy.
Niemieckiej grupie towarzyszyła nasza młodzież z gimnazjum i szkół średnich, która nie miała 
problemu z „dogadaniem się”, gdyż świetnie mówi po angielsku i niemiecku. Integracja obu grup 
młodzieży była widoczna podczas wycieczek, gry w piłkę i wspólnego ogniska.
W grupie niemieckiej była dziewczyna, której rodzice pochodzą z Polski, a dokładnie z Gliwic.
Podoba mi się bardzo polska gościnność. Ludzie w Polsce są otwarci i mili. Jest to widoczne na 
każdym kroku. Tutaj jest bardzo fajnie, poznajemy się z waszą młodzieżą i myślę, że te kontakty 
pozostaną na długo – mówi Silvia Solowski, lat 16, uczennica z Gross Bieberau.

JP

Przyjechali z Niemiec

Wakacje w obiektywie
Zapraszamy Czytelników do nadsy-
łania ciekawych fotografii z wakacji. 
Czekamy w redakcji na zdjęcia analo-
gowe i cyfrowe, które powinny mieć 
dobrą ostrość i wysoką rozdzielczość. 
Do zdjęć należy dołączyć krótki opis 
(gdzie i kiedy zdjęcie zostało wyko-
nane, nazwisko autora zdjęcia i zgodę 
na publikację). Nadsyłanych zdjęć nie 
zwracamy.

Szymon Ceglarski prezentuje sprzęt gaśniczy podczas pokazu zorganizowanego w 
Kiełkowicach dla dzieci biorących udział w zajęciach Pożyteczne Wakacje.

Grupa polskiej i niemieckiej młodzieży podczas wspólnego ogniska.

W remizie OSP w Kiełkowicach, przy współpracy z Miejsko-Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Ogrodzieńcu, Rada Sołecka wsi Kiełkowice prowadzi 
wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży, która w licznej grupie (ponad 30 

osób) codziennie aktywnie spędza czas. Zajęcia pod hasłem „Letni ogród sztuki” od-
bywają się w ramach projektu „pożyteczne wakacje’07” finansowanego przez Fundację 
Wspomagania Wsi.
Od 1 do 14 sierpnia w godz. 10.00 – 14.00  grupa dzieci i młodzieży bierze udział w za-
jęciach plastycznych, sportowych, wycieczkach. Program obejmuje również projekcję 
filmową i „kapeluszowe party” na zakończenie całego projektu.
Wielką atrakcją dla dzieciaków był pokaz zorganizowany 7 sierpnia przez OSP z 
Ogrodzieńca. Strażacy zademonstrowali możliwości wozu bojowego, przeprowadzili 
markowaną akcję ratowania rannego, szczegółowo omówili i pokazali cały sprzęt gaś-
niczy. Można było przejechać się wozem strażackim, przymierzyć hełm oraz rozwi-
nąć wąż gaśniczy i na własnej skórze poczuć siłę i zasięg jego strumienia. Było super. 
Można się spodziewać, że w przyszłości młodzież tym chętniej zasili hufce OSP. 

Dorota Supkowska
Więcej na stronie www.ogrodzieniec.pl

Piątek
Ogrodzieniec, Plac Wolności

Sobota
Zamek Ogrodzieniecki w 
Podzamczu

Niedziela
Stadion „Budowlanych”

Szczegółowy program - str.8

Zapraszamy do 
wzięcia udziału 

w imprezach 
Święta Gminy 
Ogrodzieniec 

24 – 26.08.2007r.
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GMINA OGRODZIENIEC  
FUGASÓWKA, MARKOWIZNA
28.08.2007 r + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH
25.09.2007 r
KIEŁKOWICE, PODZAMCZE, GIEBŁO, MOKRUS 
30.08.2007 r
27.09.2007 r
GIEBŁO KOLONIA, MORUSY, GULZÓW
20.08.2007 r + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH
17.09.2007 r
RYCZÓW, RYCZÓW KOLONIA, ŻELAZKO, ŚRUBARNIA
18.08.2007 r + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH
12.09.2007 r
MIASTO OGRODZIENIEC
1 MAJA, KOPERNIKA, NOWY ŚWIAT, PL. WOLNOŚCI
22.08.2007 r + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH
19.09.2007 r
HETMAŃSKA, KOLOROWA, KONOPNICKIEJ, KRASICKIEGO, KSIĄŻĘCA, 
LEŚNA, MALINOWA, SZEROKA, RÓŻANA, SŁONECZNA, SPACEROWA, 
WRZOSOWA, SIENKIEWICZA, NARUTOWICZA, OGRODOWA, 
POŁUDNIOWA, MIESZKA, PIASTOWSKA
23.08.2007 r + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH
20.09.2007 r
CMENTARNA, BZOWSKA, CICHA, SŁONECZNA, SZKOLNA, SŁOWACKIEGO
29.08.2007 r
26.09.2007 r
KOŚCIUSZKI, MICKIEWICZA, ORZESZKOWEJ, WODNA
28.08.2007 r + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH
25.09.2007 r
SIKORSKIEGO, OLKUSKA, WSCHODNIA, PADEREWSKIEGO, MOSTOWA, 
KRÓTKA, POLNA, BATOREGO, CHROBREGO, SAWICKIEJ, JAGIEŁŁY, PL. 
PIŁSUDSKIEGO, SOBIESKIEGO
09.08.2007 r + ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH
06.09.2007 r

Dnia 4 września 2007 r. zostanie 
przeprowadzona zbiórka zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektro-

nicznego w miejscowościach: Podzamcze, 
Giebło Kolonia, Giebło, Mokrus, Gulzów, 
Żelazko, Śrubarnia, Ryczów, Ryczów 
Kolonia, natomiast 5 września 2007 
zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego zostanie przeprowadzo-
na w miejscowościach: Ogrodzieniec, 
Fugasówka i Markowizna.
W ramach powyższej akcji odbierany bę-
dzie nieodpłatnie zużyty sprzęt AGD, te-
lewizory, radioodbiorniki, komputery itp. 
(pełna lista sprzętu znajduje się na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec – www.ogrodzieniec.pl). 
Sprzęt należy wystawić przed posesję, tak 
aby nie utrudniał ruchu drogowego oraz 
pieszego a jednocześnie był dostępny dla 
pracowników firmy REMONDIS Sp. z 
o.o., którzy będą odpierać ww. odpady.
Dnia 19 września 2007 r. zostanie przepro-

wadzona zbiórka odpadów wielkogabary-
towych w miejscowościach: Podzamcze, 
Giebło Kolonia, Giebło, Mokrus, Gulzów, 
Żelazko, Śrubarnia, Ryczów, Ryczów 
Kolonia, natomiast 20 września 2007 
zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
zostanie przeprowadzona w miejsco-
wościach: Ogrodzieniec, Fugasówka i 
Markowizna.
Do odpadów wielkogabarytowych zali-
czamy meble (wersalki, fotele, szafy itp.). 
Okna PCV oraz drewniane są zaliczane 
do odpadów remontowych, jeśli ktoś z 
Państwa jest zainteresowany oddaniem 
okien, powinien zamówić odpowiedni 
pojemnik na odpady remontowe w firmie 
REMONDIS Sp. z o.o. i zapłacić ustaloną 
kwotę.
Odpady wielkogabarytowe (np. meble) 
będą odbierane nieodpłatnie, a wystawia-
ne powinny być zgodnie z zasadami opi-
sanymi powyżej przed posesją.

informuje, że istnieje możliwość przyjęcia do warsztatów terapii zajęciowej w Łazach 
uczestników z ustalonym stopniem niepełnosprawności.
Nadmieniamy, iż placówka ta funkcjonuje już od kilku lat i cieszy się dużym uznaniem 
ze strony osób korzystających z tej formy terapii.
Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać się osobiście lub za pośrednictwem opiekunów 
prawnych do kierownika WTZ w Łazach  przy ul. Brzozowej 19 , tel. 0-32 6717505

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Ogrodzieńcu informuje, że  obecny okres zasiłkowy 
trwa do 31 sierpnia br. Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku na nowy okres 
zasiłkowy trwający od 01.09.2007r. do 31.08.2008r. proszone są o zgłoszenie się do  
tut. Ośrodka Pomocy Społecznej w celu pobrania wniosków do przyznania świadczeń 
rodzinnych.
Informujemy również, że istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia z Urzędu 
Skarbowego o dochodach za pośrednictwem tut. OPS.  

W związku z tym, że coraz częściej właś-
ciciele nieruchomości decydują się na 
utwardzenie (wyłożenie kostką brukową) 
zjazdów na teren własnych posesji, in-
formujemy o obowiązkach właścicieli w 
świetle obowiązujących przepisów.
Zgodnie z “Ustawą  o drogach publicz-
nych z 1985r z późniejszymi zmianami, 
art.29 określa,  co następuje:
Właściciel  lub użytkownik nieruchomości 
przyległych do drogi zobowiązany jest:
1. Uzyskać w drodze decyzji admini-

stracyjnej zezwolenie zarządcy drogi  
na lokalizację zjazdu lub jego przebu-
dowę.

2. Po uzyskaniu zezwolenia
a) w przypadku wykonywania zjazdu:
- wykonać projekt zjazdu,
- uzgodnić z zarządcą drogi, przed uzy-

skaniem pozwolenia  na budowę, pro-
jekt budowlany,

- uzyskać pozwolenie na budowę zjaz-
du,

- uzyskać zezwolenie zarządcy drogi 
na prowadzenie robót w pasie drogo-
wym,

b) w przypadku przebudowy zjazdu:
- dokonać zgłoszenia budowy albo wy-

konania robót budowlanych,
- uzyskać zezwolenie zarządcy drogi 

na prowadzenie robót w pasie drogo-
wym.

Ze względu na wymogi wynikające z 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne, zarządca 
drogi może odmówić wydania zezwolenia 
na lokalizację zjazdu lub jego przebudo-
wę albo wydać zezwolenie na lokalizację 
zjazdu na czas określony.

Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokali-
zację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat 
od jego wydania zjazd nie został wybudo-
wany.
Na 30 dni przed planowanym zajęciem 
pasa drogowego wykonawca robót wi-
nien zwrócić się do Referatu Zarządu 
Komunalnego UMiG o zezwolenie na za-
jęcie pasa drogowego na czas prowadze-
nia robót.

Zarząd Komunalny w Ogrodzieńcu

Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis z Mysłowic informuje, 
że zebrało w dniu 7 lipca 2007r. w trakcie „Letniej Kartoflady” na 
terenie Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu kwotę 1.154,08zł 
(koszty zbiórki 235,38zł). Kwota ta zostanie przekazana na budowę 
i wyposażenie nowego domu Hospicjum Cordis w Mysłowicach. 
Wszystkim ofiarodawcom za każdy dar serca serdecznie dzięku-
jemy.

Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Cordis

Składamy serdeczne podziękowania Panu Januszowi Grzesiakowi 
za nieodpłatne zorganizowanie przewozu na występy artystycz-
ne do Filharmonii w Częstochowie w dniu 1 lipca br. dla kapeli 
Zespołu Folklorystycznego „Wrzos” z Ryczowa-Kolonii.

Zespół Folklorystyczny  „Wrzos”

PRZYPOMINAMY, ŻE W NAJBLIŻSZYM OKRESIE ODPADY BĘDĄ 
ODBIERANE PRZEZ FIRMĘ REMONDIS W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 
ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Wykonywanie nowych lub przebudowa starych  
zjazdów z dróg na posesje

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH 
ŚWIADCZENIA RODZINNE

W dniu 18.07.2007 do Redakcji Gazety Ogrodzienieckiej wpłynęło pismo, którego 
skan przedstawiamy poniżej.
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W dniu 3.06.2007r. w 
centralnym Muzeum 
Pożarnictwa w Mysło-
wicach odbył się II 

Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP woj. śląskiego, który wybrał nowe 
władze Oddziału Wojewódzkiego. Prezesem 
Zarządu wybrano Zbigniewa Meresa, 
Sekretarzem Czesława Kozaka, Skarbnikiem 
zaś został wybrany Jan Ozga. Mianowano 
ponadto Wiceprezesów: m.in.Zdzisława 
Banasia, Rafała Glajcara, Andrzeja Grzenię, 
Henryka Kiepurę, Ireneusza Skubisa, 
Jerzego Szkatułę i Marka Trombskiego. 
Członkami Prezydium zostali m.in.: Janusz 
Skulich, Piotr Buk,  Marek Durał, Marian 
Indeka, Henryk Karcz i Henryk Kuczob. 
Członkami Zarządu wybrano m.in.: Marka 

Fiutaka, Krzysztofa Gawrona, Alojzego 
Gąsiorczyka, Adama Rozlacha i Krzysztofa 
Wyrzykowskiego. Komisja Rewizyjna 
Oddziału Wojewódzkiego  Związku OSP 
RP woj. śląskiego ukonstytuowała się na-
stępująco: Przewodniczący: Mieczysław 
Skręt, Wiceprzewodnicząca: Barbara 
Hamerlak, Wiceprzewodniczący: Józef 
Milewski. Do Sądu Honorowego Oddziału 
Wojewódzkiego  ZOSP RP woj. śląskiego 
wybrano: jako Przewodniczącego Pawła 
Kubicę, Wiceprzewodniczącego Pawła 
Grobelaka i Sekretarza Eugenię Kubańską.  
Przedstawicielami do Zarządu Głównego 
ZOSP RP zostali: Zbigniew Meres, Ireneusz 
Skubis, Marek Trombski. 

   Henryk Karcz

1.07. w Ogrodzieńcu przy uli-
cy Słowackiego dwaj mieszkańcy 
Ogrodzieńca pobili kobietę i jej syna. 
Sprawcy zostali zatrzymani. 
1.07. w Ogrodzieńcu policjanci zatrzymali 
nietrzeźwego rowerzystę, który kierował 
rowerem mając aż 2.46 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu.
5.07. w Ogrodzieńcu policjanci Sekcji 
Ruchu Drogowego zatrzymali nietrzeź-
wego rowerzystę.
5/6.07 w Józefowie nieznany sprawca 
dokonał kradzieży spawarki i piły spali-
nowej.
08.07. w Ogrodzieńcu policjanci zatrzy-
mali nietrzeźwego rowerzystę.
11.07. w Józefowie policjanci zatrzymali 
na gorącym uczynku dwóch mieszkańców 
Cementowni kradnących drzewo. 
14.07. w Ogrodzieńcu policjanci zatrzy-
mali nietrzeźwego rowerzystę.
18.07. na podstawie pozyskanych infor-
macji ustalono i zatrzymano sprawcę po-
bicia mieszkańca Podzamcza, do jakiego 
doszło w dniu 18 czerwca w Podzamczu. 
21.07. w Podzamczu policjanci zatrzymali 
nietrzeźwego rowerzystę.
27.07. w Ryczowie dokonano uszkodze-
nia płotu jednej z posesji. Nieletniego 
sprawcę- mieszkańca Zawiercia ustalili 
policjanci z PP Ogrodzieniec.
29.07. w Ogrodzieńcu policjanci zatrzy-
mali nieletniego rowerzystę. 
29.07. w Podzamczu nietrzeźwy uczestnik 
imprezy Soundtropolis porysował karose-
rię samochodu Audi A4. Sprawcę na gorą-
cym uczynku zatrzymali policjanci. 
29.07. w Podzamczu podczas imprezy 
Soundtropolis zatrzymano mieszkańca 

Ogrodzieńca, który dokonał kradzieży 
pieniędzy w kwocie ok.1000 zł. na szkodę 
organizatorów imprezy.
29.07. w Ogrodzieńcu policjanci zatrzy-
mali kierującego samochodem osobo-
wym, który przed remizą OSP spowo-
dował kolizję z innym samochodem. W 
trakcie dalszych czynności ustalono, że 
kierował on samochodem pod wpływem 
narkotyków, a ponadto posiadał w swoim 
samochodzie środki narkotyczne. Okazało 
się ponadto, że kierował on samochodem 
wbrew orzeczonemu wobec niego przez 
Sąd zakazowi kierowania pojazdami za 
jazdę pod wpływem alkoholu. 
29.07. w Podzamczu w czasie trwania 
imprezy Soundtropolis policjanci wraz z 
pracownikami Izby Celnej zatrzymali 24 
osoby przy których ujawniono narkotyki.
30.07. w Józefowie policjanci ponownie 
zatrzymali na gorącym uczynku tych sa-
mych, co w dniu 11.07. sprawców kra-
dzieży drzewa.

  W dniu 27 lipca w budynku w budyn-
ku MOK Zawiercie odbyła się uroczysta 
akademia z okazji Święta Policji. W trak-
cie tej uroczystości z rąk Komendanta 
Powiatowego Policji w Zawierciu 
mł.insp.Adama Pałuchy i Starosty po-
wiatu zawierciańskiego Ryszarda Macha 
awanse na wyższe stopnie policyjne 
odebrali m.in. Kierowniczka Posterunku 
Policji w Ogrodzieńcu: młodsza aspirant 
Izabela Szczęch oraz dzielnicowy mia-
sta Ogrodzieniec- młodszy aspirant Lech 
Goncerz.

Posterunek Policji w Ogrodzieńcu
tel. 032/ 67 38 204 

• 19 czerwca odbyło się spotkanie przedsta-
wicieli gmin Siewierz, Poręba, Zawiercie, 
Ogrodzieniec, Kroczyce, Szczekociny, a 
także Nadleśnictwa Siewierz, Starostwa Po-
wiatowego w Zawierciu i Policji z dyrekto-
rem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad Oddział w Katowicach w sprawie 
planowanej budowy obwodnicy przebiega-
jącej przez teren naszej Gminy na gruntach 
pomiędzy Wydrą Zieloną a Fugasówką. 

• 22-24 czerwca w Kazimierzu nad Wisłą 
odbywał się Ogólnopolski Festiwal Folk-
lorystyczny, w którym brał udział Zespół 
„Wrzos” z Ryczowa-Kolonii. Wraz z ze-
społem do Kazimierza wyjechała delegacja, 
wśród których byli przedstawiciele Domu 
Kultury oraz Burmistrz.

• 28 czerwca w Kancelarii Notarialnej w 
Zawierciu został podpisany akt notarialny 
w sprawie wykupu przez Gminę gruntów w 
Gieble z przeznaczeniem pod drogę łączą-
cą ul. Krzywą z ul. Edukacyjną. Jest to ciąg 

dalszy czynności zmierzających do upo-
rządkowania  terenu cmentarza parafialnego 
poprzez likwidację nielegalnego przejazdu 
przez cmentarz.

• 2 lipca odbyło się zebranie wiejskie w 
Ryczowie poświęcone problemom funk-
cjonowania punktu felczerskiego. Zebrani 
mieszkańcy oraz przedstawiciele SPZOZ, 
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, Rady Po-
wiatu Zawierciańskiego oraz Burmistrz byli 
zgodni co do tego, aby zapewnić opiekę me-
dyczną mieszkańcom Ryczowa tak jak do 
tej pory poprzez funkcjonowanie punktu fel-
czerskiego. Konieczne jest jednak przepro-
wadzenie remontu pomieszczeń. Burmistrz 
obiecał dopomóc mieszkańcom w ich stara-
niach utrzymania jednostki.

• W pierwszej połowie lipca Burmistrz ko-
rzystał z urlopu wypoczynkowego.

•24 lipca odbyło się spotkanie Gmin z 
przedstawicielami Związku Zawodowego 
Lekarzy Szpitala Powiatowego w Zawier-
ciu w sprawie trwającej akcji protestacyjnej. 
Przedstawiciele Związku i dyrekcja Szpita-
la  przedstawili obecną sytuację finansową 
jednostki i poprosili samorządy o udzielenie 
dofinansowania zadłużonemu Szpitalowi. 
Ze strony Gmin padły wyrazy zrozumie-
nia sytuacji i solidarności ze środowiskiem 
medycznym. Jednakże z uwagi na fakt, że 
utrzymanie Szpitala nie jest zadaniem Gmin 
nie znaleziono możliwości prawnych do 
przekazania środków na podwyżki dla leka-
rzy. Jedną z form pomocy mogłoby być do-
finansowanie zakupu sprzętu jednorazowe-

go użytku lub lekarstw. Jednak w tej sprawie 
samorządy wypowiedzą się indywidualnie 
po zasięgnięciu opinii Rad Gmin.

• 1 sierpnia na wniosek Burmistrza odby-
ło się posiedzenie Rady Pedagogicznej SP  
nr 1 w Ogrodzieńcu w sprawie powierzenia 
obowiązków dyrektora szkoły. W związku 
z nierozstrzygniętym konkursem kompe-
tencje wyznaczenia dyrektora szkoły należą 
do Burmistrza. O opinię w tej sprawie Bur-
mistrz poprosił Radę Pedagogiczną, która 
zaproponowała powierzenie obowiązków 
dotychczasowemu dyrektorowi na okres 1 
roku.

• 1 sierpnia został przeprowadzony audyt 
wdrożonych procedur w UMiG w Ogro-
dzieńcu związanych z programem Przej-
rzysta Polska. Audyt został wykonany przez 
przedstawicieli Fundacji Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej im. W. Pańki w Katowicach. 
Na spotkaniu omawiane były problemy i ko-
rzyści związane z wdrożeniem standardów 
Przejrzystej Polski w urzędzie. Ogrodzie-
niec jest jedną z nielicznych gmin w woj. 
śląskim, które przystąpiły do III edycji. Jej 
celem jest poprawa standardów pracy urzę-
du i samorządu lokalnego.

• 3 sierpnia odbyło się Walne Zgromadze-
nie Sp.JPW z udziałem kilku mieszkańców 
Gminy Ogrodzieniec. Na spotkaniu przed-
stawiciele firmy Juta podjęli próby posta-
wienia Spółki w stan likwidacji. Nie udało 
się tego dokonać, ponieważ Gmina jest 
temu przeciwna i uchwały w tym zakresie 
nie podjęto. Ponadto na spotkaniu doszło do 

kolejnego konfliktu pomiędzy Gminą a fir-
mą Juta, która do tej pory nie potrafi wytłu-
maczyć w jaki sposób objęła w JPW udziały 
o wartości ok 4,5 mln zł, co stanowi 70% 
wartości Spółki.

• 4 i 5 sierpnia Burmistrz oraz Sekretarz MiG 
Ogrodzieniec uczestniczyli w wyjeździe 
służbowym do gminy partnerskiej Spisske 
Podhradie na Słowacji. Celem wyjazdu było 
omówienie dalszej współpracy pomiędzy 
Gminami. Po ostatnich wyborach samorzą-
dowych na Słowacji nastąpiła zmiana wśród 
władz zaprzyjaźnionej Gminy. Nowym bur-
mistrzem Spisskego Podhradia został Josef 
Baca, zastępcą burmistrza – Stefan Maczu-
ga.
  
• 7-15 sierpnia w ramach współpracy w na-
szej Gminie przebywała grupa młodzieży z 
zaprzyjaźnionej niemieckiej gminy Gross 
Bieberau wraz z opiekunami. W spotkaniach 
uczestniczyli uczniowie Gimnazjum i szkół 
średnich mieszkający w naszej Gminie.

• Dzięki staraniom Gminy udało się uzy-
skać dofinansowanie do przeprowadzenia 
koniecznych remontów w 3 szkołach na te-
renie Gminy. W SP nr 1 zostanie wymienio-
nych większość okien w klasach i korytarzu 
głównym. W SP w Gieble zostanie wykona-
na wymiana 12 okien w części przyległej do 
sali gimnastycznej oraz w SP w Podzmczu 
wymienione będą okna na sali gimnastycz-
nej.

• Po postępowaniu konkursowym nowym 
dyrektorem Szkoły Podstawowej w Ryczo-
wie został mgr Jarosław Górecki.

W dniu 6 sierpnia odbyło się kolejne posie-
dzenie Sądu Rejonowego w Zawierciu doty-
czące ”uwłaszczenia się” Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w Ogrodzieńcu  na 
działce nr 3221/1 o pow. 2322 stanowiącej Plac 
Piłsudskiego w Ogrodzieńcu. W 2006r. działka 
wraz z zabudowaniami została skomunalizo-
wana na rzecz Gminy Ogrodzieniec. GS „SCh” 
wniósł pozew do sądu przeciwko Gminie 
Ogrodzieniec o ustanowienie użytkowania wie-
czystego na nieruchomości określając wartość 
roszczenia na kwotę powyżej 20.000zł., przy 
czym GS SCh” przyjął, że jest właścicielem bu-
dynków położonych na tej działce. Roszczenie 
opiera między innymi na decyzji Naczelnika 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec z dnia 20 grudnia 
1986r. o ustanowieniu użytkowania na rzecz 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 
w Ogrodzieńcu  na działce obejmującej Plac 

Piłsudskiego oraz wniosku o „uwłaszcze-
nie” z dnia 6 grudnia 1995r. skierowanego do 
Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Gmina 
Ogrodzieniec wnosi o oddalenie pozwu w 
całości. Za takim stanowiskiem gminy prze-
mawiają przesłanki prawne, historyczne, spo-
łeczne oraz poparcie mieszkańców pragnących 
zachowania Placu Piłsudskiego we władaniu 
gminy. Termin następnego posiedzenia Sądu 
nie został określony i jest uzależniony od roz-
poznania przez Wojewodę Śląskiego wniosku 
gminy o unieważnienie decyzji Naczelnika 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec z dnia 20 grudnia 
1986r. o ustanowieniu użytkowania na rzecz 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 
w Ogrodzieńcu. 

Dariusz Ptaś
Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

OSP

Kronika policyjna Plac Piłsudskiego w Ogrodzieńcu 
– sporu ciąg dalszy 

Z notatnika burmistrza
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Już za kilkanaście dni powrót do szko-
ły- dla niektórych jest to radosna, dla 
większości nieco przykra wiadomość. 

Od pierwszego września we wszystkich 
szkołach obowiązywać będą tzw. mundur-
ki narzucone przez naszego ,,ulubionego” 
;) Ministra Edukacji. Ale czy na pewno 
ich potrzebujemy? Czy cokolwiek zmie-
nią? Przyjrzyjmy się temu bliżej…

Według encyklopedycznej definicji mun-
durki szkolne są jednym z najpopular-
niejszych rodzajów ujednoliconego ubra-
nia noszonego przez młodzież szkolną. 
Właśnie to od września zafundowało nam 
Ministerstwo Edukacji, wprowadzając 
(obowiązkowy) tego rodzaju strój w pod-
stawówkach i gimnazjach. Oczywiście, 
JAK WIĘKSZOŚĆ LUDZI W MOIM 
WIEKU, całkowicie popieram ten po-
mysł, żeby nie było. Są jednak takie jed-
nostki, by nie powiedzieć- tysiące- które 
raczej nie są zadowolone z takiego stanu 
rzeczy. Najwyraźniej argumenty przedsta-

wiane przez pomysłodawców nie są zbyt-
nio przekonujące.
I rzeczywiście, po mocno obiektywnym 
wglądzie w powody podawane m. in. 
przez Pana Ministra muszę przyznać, że 
naprawdę tak jest.

ARGUMENT: W wielu szkołach od lat 
funkcjonują mundurki i uczniowie są bar-
dzo z tego zadowoleni.
KONTRA: Owszem, i bardzo doceniam te 
instytucje oraz młodzież do nich należącą, 
ale postawmy się w sytuacji ucznia, który 
do tej pory ubierał się tak, jak chciał, aż 
tu nagle ktoś mu to narzuca. To tak, jakby 
ktoś nakazał Panu Ministrowi z dnia na 
dzień zamienić swoje urocze garnitury na 
obcisłe kąpielówki i słomiany kapelusz…
ARGUMENT: Wprowadzenie mundur-
ków będzie miało przede wszystkim za 
zadanie ujednolicenie młodzieży szkol-
nej.
KONTRA: Myślę, że każdy ma prawo do 
własnego stylu, który jest jakąś częścią 

charakteru człowieka, więc pozbawianie 
go możliwości wyrażania siebie poprzez 
ubiór jest brutalnym odebraniem mu 
cząstki osobowości.
ARGUMENT: Gdy już dojdzie do ujed-
nolicenia, zatrą się wszelkie różnice mię-
dzy uczniami.
KONTRA: Nieprawda. W mojej szkole 
obowiązują mundurki od dawna, a jakimś 
cudem wszyscy wiedzą, jaka metka jest 
przypięta do bluzki znajdującej się pod 
żakietem, kto jeździ jakim samochodem, 
kim są rodzice każdego po kolei…Nie 
wspomnę już o firmowych znaczkach na 
plecakach i obuwiu. Poza tym, nawet gdy-
by te szczegóły również regulowano, to i 
tak jedna osoba wyglądałaby w mundurku 
gorzej, druga lepiej. Każdy przecież zbu-
dowany jest inaczej i nie istnieje model 
stroju wyglądający tak samo dobrze na 
wszystkich.
ARGUMENT: Mundurki szkolne zlikwi-
dują agresję w szkołach, ze szczególnym 
uwzględnieniem gimnazjów.
KONTRA: Wzmożonej agresji w gim-
nazjach nie spowodowało nic innego jak 
reforma oświaty przeprowadzona kilka lat 
temu. I nie złagodzi się wrogości mundur-
kami. Wręcz przeciwnie, taki sam strój u 

wszystkich skłoni do wszelkiego rodzaju 
porównań, często bardzo szyderczych. 
Zresztą łobuz w mundurku czy bez zawsze 
będzie łobuzem. Choć ten pierwszy może 
być tym bardziej niebezpieczny, że zły, ze 
względu na…nie zgadniecie, mundurek! I 
koło się zamyka.
ARGUMENT: Każda szkoła będzie mo-
gła wybrać model mundurka, co prowadzi 
do indywidualizacji poszczególnych in-
stytucji.
KONTRA: Z tą kwestią mogę się po części 
zgodzić. Miło jest wyjść na korytarz i po-
patrzeć na tłum ludzi ubranych podobnie 
jak ja. Według mnie szkoła jednak oprócz 
tradycji tego typu powinna wyróżniać się 
przede wszystkim poziomem nauczania 
oraz osiągnięciami uczniów, czyż nie?

Mam nadzieję, że moi rówieśnicy zgadza-
ją się ze mną.
Jak widać, osoby zajmujące się naszą edu-
kacją chyba dawno nie odwiedzały szkoły 
i przedstawiane przez nie argumenty nie 
są niepodważalne. Może gdyby było ina-
czej, powyższa idea nie miałaby aż tylu 
przeciwników. Szkoda…

Natalia Jainta

Mundurek pod lupą
(tytuł nieocenzurowany: Romek i przyjaciele)

Happening ekologiczny odbył się 7 lipca br. w ramach konkursu 
Złota Złotych Miejscowości Radia Katowice.

Foto pasja
Miłosz Ciszewski. Jezera – wyspa Murter.
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Podczas Letniej kartoflady, która odbyła się w pierw-
szą sobotę lipca na Zamku w Podzamczu zainauguro-
wano rywalizację o tytuł Złotej Złotych Miejscowości 

Radia Katowice. Choć było pochmurno i niezbyt ciepło, a 
bardzo mocny wiatr porywał namioty i dekoracje, plenero-
wa impreza bardzo się udała. 

Na scenie odbywały się występy artystyczne w ramach 
Jurajskiego Śpiewania a na górnym dziedzińcu na ogromnym 
palenisku piekły się ziemniaki przygotowane przez zespo-
ły biorące udział w konkursie na najlepsze danie z młodych 
ziemniaków. Pierwsze miejsce zdobyły prażonki przygotowane 
przez Chór Seniora z Ogrodzieńca i KGW z Niegowonic. To, 
że pieczone ziemniaki były pyszne, mógł potwierdzić każdy 
uczestnik imprezy, gdyż wszyscy widzowie zostali zaproszeni 
do degustacji. 

Przez cały czas imprezy 
trwał także happening eko-
logiczny w wykonaniu mło-
dzieży szkolnej. Happening 
zawierał elementy edukacyjne 

m.in. związane z ochroną środowiska naturalnego i racjonalną 
gospodarką odpadami. Pod koniec happeningu uczestnicy wzię-
li udział w losowaniu nagród. W loterii ekologicznej główną na-
grodę-rower wygrał Grzegorz 
Będkowski z Niegowonic.

W tym roku planowałem 
zakup roweru. Ale już go mam 
i teraz będę mógł częściej 
przyjeżdżać do Ogrodzieńca 
– cieszy się G. Będkowski.

Sporo emocji wzbudziła 
konkurencja dla pełnomocni-
ków miejscowości biorących 
udział w konkursie Złota 

Złotych. Przedstawiciele gmin w ciągu pięciu minut mieli obrać 
jak najwięcej ziemniaków. Zadanie musieli wykonać w śliskich, 
foliowych rękawicach przy pomocy noża do „kotleta”. Najlepiej 
wypadł Świerklaniec. Nasza przedstawicielka, Marta Maciążek, 
która dzielnie walczyła i najdokładniej obrała wszystkie ziem-
niaki, zajęła czwarte miejsce.  Finał radiowego konkursu odbę-
dzie się 8 września w Częstochowie.

JP

Czyli magiczny 7.07.07, a w nim: Kartoflada, Jurajskie Śpiewanie, happening ekologiczny 
i pierwsze starcie w konkursie Złota Złotych Miejscowości Radia Katowice.

Lataj z Radiem

Grzegorz Będkowski wygrał rower w loterii ekologicznej.

Pszczelarze z ogrodzienieckiego Koła na stoisku zaprezentowali różne gatunki miodów. 
Atrakcją dla widzów była pszczelarska ramka wraz z żywymi owadami.

Pieczenie prażonek do degustacji. Prażonki przygotowane przez zespoły biorące udział w 
imprezie.

Obieranie ziemniaków na czas - konkurencja dla pełnomocników gmin biorących udział w 
konkursie Złota Złotych Radia Katowice

Szymon Ceglarski i Grzegorz Perkowski w konkurencji „dobrze się składa”.
 (Świerklaniec 4.08.2007)

Reprezentacja gminy Ogrodzieniec podczas imprezy Złota Złotych Miejscowości
(Wisła 21.07.2007) 
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   2 stycznia 1807 roku Napoleon Bonaparte 
wjeżdża do Warszawy wśród ogromnego entu-
zjazmu ludności. Polacy mieli nadzieję, że prze-
kreśli on trzy rozbiory i że Polska znowu stanie 
się państwem niezależnym. Interesy polityki 
Napoleona w Europie Środkowo-Wschodniej 
i wielka aktywność polskich patriotów przy-
niosła przywrócenie polskiej państwowości w 
traktatach tylżyckich w dniach 7-9 lipca 1907 
roku. Napoleon został protektorem Księstwa 
Warszawskiego i nadał mu nowoczesną kon-
stytucję.
   Skąd w moim artykule taki historyczny 
wstęp? Otóż dzięki Napoleonowi, a ściślej mó-
wiąc Kodeksowi Napoleona mamy akta stanu 
cywilnego, w których możemy szukać naszych 
przodków.
   Jest rok 1809, trwa zwycięski pochód Napoleona 
przez Europę, Księstwo Warszawskie powięk-
sza swoje terytoria a w Ogrodzieńcu Powiatu 
pileckiego w Departamencie Kaliskim, przed 
Rendantem sprawującym obowiązki Urzędnika 
Stanu Cywilnego Gminy Ogrodzienieckiej, 
Mateuszem Grzebieluchem stawiają się miesz-
kańcy i zgłaszają śluby, zgony i urodzenia. Ze 
zgromadzonych wówczas danych dowiaduje-
my się, że w okresie od maja 1809 do kwietnia 
1810 roku urodziło się w Gminie 30 dzieci, 
ślub zawarły 4 pary, zaś zmarło 21 osób. 
   Przedstawiam Wam poniżej w całości zapis 
pierwszego aktu:
„16 maja o godzinie 5 z rana stawił się Jan 
Karwa – magister kunsztu kuśnierskiego ma-
jący lat trzydzieści pięć, w Ogrodzieńcu za-
mieszkały i okazał nam dziecię płci męski, 
które się urodziło w domu jego pod numerem 
trzydziestym trzecim na dniu czternastego maja 
roku bieżącego oświadczając, iż jest spłodzone 
z niego i Łucji z Kaydanów dwadzieścia ósm 
lat mającej jego małżonki i życzeniem jego jest 

nadać mu na imię Jan. Po uczynieniu powyż-
szego oświadczenia i okazania Dziecięcia w 
przytomności Jana Kaydana brata Łucji, mał-
żonki Jana Karwy, stanu rolniczego mającego 
lat czterdzieści w Ogrodzieńcu zamieszkałego 
tudzież Jana Ćmaka stanu rolniczego mającego 
lat trzydzieści w Ogrodzieńcu zamieszkałego, 
niniejszy akt urodzenia po przeczytaniu onego 
stawającym, podpisany przez Jana Kaydana, 
oyciec i świadek pisać nie umieją. Mateusz 
Grzebieluch, Urzędnik Cywilny”.
   Popatrzcie uważnie, ile wiadomości można 
znaleźć w tym akcie: o wieku rodziców, za-
wodach, miejscu zamieszkania, rodzeństwie. 
Bardzo nowoczesny system, mimo że liczy 
200 lat. 
   Aby dodatkowo zachęcić Was do poszukiwań 
podaję szczegółową listę urodzonych w tam-
tym czasie:
1. Błaszczykowna Tekla
2. Cmaczanka Franciszka
3. Cmak Aleksander
4. Drążkowna Anna
5. Doboszowna Maryanna
6. Dawidowna Anna
7. Grzebieluchowna Maryanna
8. Jaworska Helena 
9. Jasińska Teofila
10. Karwa Jan
11. Kozak Jan
12. Kudelina Maryanna
13. Kopaczanka Kunegunda
14. Markowiczowna Magdalena
15. Mędrek Wawrzyniec
16. Molendzianka Anna
17. Matyszek Tomasz
18. Pilarski Wawrzyniec
19. Pruchnicka Tekla
20. Pilarz Tomasz
21. Piątek Józef

22. Pilarski Filip
23. Sowianka Katarzyna
24. Stanek Paweł
25. Stąpel Woyciech
26. Wolska Magdalena
27. Wroblowna Salomea
28. Woycik Szczepan
29. Zacłona Tomasz
30. Zorzczykowna Katarzyna
   Akty zgonu są bardziej zwięzłe, ale i z nich 
możemy się wiele dowiedzieć. Dla przykładu 
podaję w całości pierwszy akt z 1809 roku:
„Roku tysiącznego ośmset dziewiątego dnia 
20 maja przed nami, Rendantem Urzędu 
Stanu Cywilnego Gminy Ogrodzienieckiej w 
Departamencie Kaliskim Powiecie Pileckim 
stawili się Woyciech Woycik – magister kun-
sztu krawieckiego w Ogrodzieńcu zamieszkały 
– oyciec osoby zmarłey y Stanisław Kowal – 
magister kunsztu kowalskiego w Ogrodzieńcu 
zamieszkały y oświadczyli nam, iż dnia dzie-
więtnastego maja o godzinie pierwszej po 
północy roku bieżącego umarł Maciej Woycik 
lat mający trzy syn Woyciecha Woycika y 
Wiktorii z Antoników w Domu Oyca swego 
pod numerem siedemdziesiątym szóstym przy 
Ulicy Zachodu Słońca. Po czem Akt niniejszy 
po przeczytaniu onegoż stawającym, pod-
pisany. Stawający pisać nieumieią. Mateusz 
Grzebieluch sprawujący obowiązki Urzędnika 
Stanu Cywilnego”. 
   Z aktów z roku 1809 sporządziłam wykaz 
zawodów wówczas w Ogrodzieńcu uprawia-
nych. I tak na przykład:
Woyciech Woycik – zamieszkały przy Ulicy 
Zachodu Słońca 76 był magistrem kunsztu 
krawieckiego.
Michał Lubas – młynarz zamieszkały w 
Józefowie.
Kazimierz Straszak – magister kunsztu garbar-
skiego, zamieszkały przy Ulicy Południowej 
42.
Izydor Musiał i Michał Musiał – obaj magi-
strzy kunsztu garncarskiego zamieszkali przy 

Ulicy Południowej 53.
Łukasz Pilarski – stanu rolniczego Rynku 
Miasta 38.
Woyciech Zonczyk – stanu rolniczego w domu 
przy Ulicy Zachodu Słońca 64.
Nikodem Markowicz – stanu rolniczego na ty-
łach Rynku Miasta 20.
Tomasz Mikulski – magister kunsztu kowal-
skiego.
Paweł Skrzypiciel – magister kunsztu mular-
skiego zamieszkały na Ulicy Południowej 60. 
   Zdawać musimy sobie sprawę, że numery 
domów były nadawane w kolejności ich po-
wstawania. Nie są to kolejne numery posesji, 
jak to jest obecnie. W Ogrodzieńcu było wtedy 
ponad 100 domów, ale nie jestem w stanie po-
dać dokładnej liczby. 
   W roku 1810 znalazłam w aktach również 
inne zawody i tak:
Mateusz Lipka – był szynkarzem soli, zamiesz-
kałym na tyłach Rynku 26.
Bonawentura Rozlał – szynkarz wódki.
Stanisław Polaczek – magister kunsztu szew-
skiego zamieszkały w Rynku Miasta 40.
Maciej Grzebieluch – magister kunsztu ślusar-
skiego zamieszkały w Rynku Miasta 26.
Karol Stypa – młynarz przy Ulicy Zachodu 
Słońca.
Ignacy Wrobel – magister kunsztu knapskie-
go. 
   I ten ostatni zawód, który uprawiał również 
Andrzej Markowicz, jest dla mnie wielką za-
gadką. Czym zajmował się knap? Nie znala-
złam tego ani w Encyklopedii Powszechnej 
Wydawnictwa Gutenberga, ani w Encyklopedii 
Staropolskiej Zygmunta Glogera z 1900 r., ani 
w PWN-owskiej 13-tomowej Encyklopedii 
Powszechnej. Dlatego zwracam się o pomoc i 
proszę o informację na ten temat pod numerem 
telefonu 6732082. 
   Na dzisiaj to już wszystko. W następnym od-
cinku napiszę o szkołach i ochronie zdrowia.

Pozdrawiam serdecznie 
Maria Lipka - Stępniewska

Pan Edward Pik jest osobą niepełnospraw-
ną. Porusza się na wózku inwalidzkim, 
gdyż wskutek postępującej choroby stracił 
nogę. Od piętnastu lat pan Edward mieszka 
samotnie w Ogrodziencu-Cementowni. 
Przyjechałem do Ogrodzieńca do znajo-
mych, aby pomóc im w remoncie domu. I 
od tej pory tu zamieszkałem. Przez 12 lat 
pracowałem w Cegielni. Wcześniej miesz-
kałem we wsi Wieszawa pod Tarnowskimi 
Górami – mówi pan Edward. Jako osoba 
niepełnosprawna korzysta z pomocy OPS 
w Ogrodzieńcu. 
Mieszkanie wymagało gruntownego odno-
wienia. Szukałyśmy kogoś kto pomógłby w 
tej trudnej sytuacji. Z pomocą przyszedł 
pan Stanisław Orman, który zakupił farby 
i potrzebne materiały a następnie jego fir-
ma wykonała wszystkie prace remontowe 
nieodpłatnie. Za co w imieniu pana Pika 
oraz OPS serdecznie dziękujemy – mówi 
Alicja Cupiał z OPS w Ogrodzieńcu. 

JP

W ostatnim tygodniu czerwca 
br. Zespół Folklorystyczny 
„WRZOS” oraz Kapela Ludowa 

z Ryczowa Kolonii po raz drugi uczestni-
czyli w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 
nad Wisłą. Dla członków zespołu i kapeli 
udział w takim prestiżowym przeglądzie, 
na arenie ogólnopolskiej, to docenienie 
pracy, którą wkładają w przygotowanie 
swojego repertuaru, pracując systema-
tycznie w swojej niewielkiej społeczności 
wiejskiej, kultywując tradycje ludowe i 
zachowując w ten sposób dziedzictwo kul-
turowe regionu ryczowskiego. Festiwal w 
Kazimierzu to miejsce, gdzie prezentują 
się i spotykają śpiewacy i muzycy z całego 
kraju, towarzyszą mu targi sztuki ludowej, 
seminarium folklorystyczne. To także pro-
mocja dla gminy Ogrodzieniec.
Poza reprezentowaniem gminy w „wiel-
kim świecie”, „WRZOS” swoją obecnoś-
cią uatrakcyjnił uroczystości odpustowe 

w kaplicy pod wezwaniem Św. Apostołów 
Piotra i Pawła, które obchodzone były w 
niedzielę 1 lipca br. Mszę Św. celebrował 
ks. prof. Jan Janicki, który w l. 80. ubie-
głego stulecia był proboszczem parafii ry-
czowskiej.
W tym samym dniu kapela 
„WRZOSU” zagrała na koncercie ga-
lowym X Międzynarodowych Spotkań 
Folklorystycznych „Z daleka i bliska” w 
Częstochowie.
7 lipca zespół uczestniczył w jurajskim 
śpiewaniu prezentując marszową piosenkę 
i biorąc udział w konkursie na najlepsze 
prażonki w kartofladzie w Podzamczu. 
Natomiast 22 lipca zespół zaprezentował 
się w folkloriadzie jurajskiej „Starodowne 
i bliskie casy” w Poraju pokazując obrzęd 
ludowy „Plecenie koszyków z korzeni 
sosnowych”, a także pająka ze słomy i 
koszyk z korzeni sosnowych, zagrała rów-
nież kapela.

Iwona  Rajca

WRZOS - na ogólnopolsko i lokalnie

NAPOLEOŃSKIE AKTA

W niedzielę, 29 lipca w ogrodzienie-
ckiej parafii gościliśmy Góralską Pieszą 
Pielgrzymkę z Giewontu na Hel. Pokonała 
ona najdłuższą trasę, liczącą 920km. Przed 
rokiem górale obiecali rewizytę uczest-
nikom XXV Pielgrzymki Kaszubskiej, 
która wędrowała z Helu na Giewont.
Pielgrzymka w tym roku zmieniła kieru-
nek wędrówki. 22 lipca wyruszyła  spod 
Giewontu, a nie z Helu jak dotychczas. W 
drodze do Częstochowy pątnicy zatrzy-
mywali się w sanktuariach maryjnych. 
Pokonując codziennie kilkadziesiąt kilo-
metrów dotarli 19 sierpnia na Hel. 
Hasłem pielgrzymki są słowa „Sursum 
Corda – w górę serca. Trzeba, ażeby cała 
Polska od Bałtyku aż po Tatry...” zaczerp-
nięte z papieskiej homilii wygłoszonej 
pod Wielką Krokwią w czasie pobytu Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Ojczyźnie.
W pielgrzymce wzięło udział ok. 800 
uczestników, którzy wędrowali prawie 
miesiąc.

JP

Pielgrzymkowy 
szlakDziękujemy

Występ Kapeli „Wrzosu” w Filharmonii w Częstochowie.

Pan Edward Pik w swoim mieszkaniu
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Drodzy czytelnicy powodem, dla 
którego piszę ten artykuł jest moje rosnące 
oburzenie wywołane przez nowe, modne hob-
by, którym jest jazda na quadach. Te z reguły, 
czterokołowe „wszędołazy” swoim wyglą-
dem przypominające połączenie samochodu 
terenowego z motocyklem stały się rosnącą 
w zastraszającym tempie plagą, która trapi 
atrakcyjne pod względem turystycznym te-
reny praktycznie całej Polski. Plagę tą zwal-
cza się już w przysłowiowych „górach i na 
Mazurach”, aktualnie przyszło zwalczać ją 
również i nam – mieszkańcom Jury Krakowsko 
– Częstochowskiej. Zapewne wielu z Państwa 
nie raz udawało się na odpoczynek do lasu, czy 
na „piaskownię” w poszukiwaniu ciszy i spo-
koju, ciesząc się po prostu kontaktem z naturą. 
Jednakże czasy się zmieniają. Dziś lasy, łąki i 
góry opanowali jeżdżący na quadach amatorzy 
ekstremalnych przeżyć. Niektórzy z nich, ci 
mniej odpowiedzialni uprawiając swoje jakże 
modne hobby powodują olbrzymie dla przy-
rody szkody. Efekty ich zabawy widoczne są 
gołym okiem. Po pierwsze opisywani hobbyści 
emitując spaliny pogarszają i tak nienajlepszy 
już stan środowiska naturalnego. Po drugie 
niszczą leśne ścieżki, rozkopują pagórki, tra-
tują mniejsze krzewy i rośliny utrudniając tym 
samym podróżowanie po lasach, czy łąkach. Po 
trzecie ryk silników straszy zwierzęta zarów-
no dzikie jak i domowe, które przestraszone 
mogą zachowywać się agresywnie. Po czwar-
te swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem 
sami stwarzają niebezpieczeństwo zarówno 
dla pieszych (w ubiegłym roku w Polsce kil-
ka osób zostało potrąconych, a nawet zabitych 
przez „quadowców”), jak i dla siebie, bowiem 
niektórzy sfrustrowani mieszkańcy zakładają 
stalowe linki w poprzek dróg, co stanowi ol-
brzymie zagrożenie dla kierowców. Przykłady 
można mnożyć. Nie chodzi o to jednak by się 

żalić, ale o to aby wypracować jakieś rozwią-
zanie narastającego problemu. Jak wiadomo 
podjęte już zostały starania przez niektórych 
parlamentarzystów aby ukrócić samowolkę 
„quadowców”. Być może podobna inicjatywa 
powinna również wyjść od naszych radnych. 
Pamiętajmy, że natura stanowi wartość samą 
w sobie, dlatego tak bardzo należy o nią dbać, 
szczególnie, że jest ona najważniejszym atu-
tem Jury. Na zakończenie warto przypomnieć 
stare porzekadło, które mówi, że wszystko jest 
dozwolone ale w granicach zdrowego rozsąd-
ku oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
i przyzwoitości. Tyczy się to każdego, w tym 
także użytkowników quadów. Dlatego apeluje 
do Was drodzy miłośnicy tego sportu - upra-
wiajcie swoje hobby w sposób jak najmniej 
inwazyjny dla przyrody i jak najmniej kłopot-
liwy dla ludzi, korzystajcie z wyznaczonych do 
crossowych rajdów miejsc, a na pewno zmie-
nicie nastawienie do siebie poddenerwowanej 
części społeczeństwa. 

Patryk Szczygieł

Nie ma rady na quady ? POŚREDNICTWO 
UBEZPIECZENIOWE

Małgorzata Ciołczyńska
Ul. Kościuszki 202b

OGRODZIENIEC
Tel. kom. 0 504 89 89 29

Tel/Fax 032 67 320 71

Oferuje ubezpieczenia:

KOMUNIKACYJNE: 
    OC, AutoCasco, NNW;
MAJĄTKOWE: 
    domów i mieszkań;
TURYSTYCZNE: 
    wypoczynek, 
    praca za granicą;
NA ŻYCIE: 
    indywidualne 
   oraz pracownicze;
ZDROWOTNE: 
    prywatna opieka medyczna;
DLA ROLNIKÓW: 
    budynków oraz OC rolników;
MAŁEGO I ŚREDNIEGO 
BIZNESU

Super oferty wypoczynku! 
LAST MINUTE!!!

Tunezja - 2 tyg od 1620 zł 

z dwoma posiłkami!

od 20.08 do 22.09.2007
nowe, atrakcyjne

PROMOCJEStomatologia estetyczna 
LICÓWKI Wybielanie zębów. Biżuteria nazębna – diamenty, złoto.

Stomatologia zachowawcza 
Odbudowa złamanych zębów. Profilaktyka próchnicy u dzieci – LAKOWANIE I 
LAKIEROWANIE.

JURAJSKIE
CENTRUM STOMATOLOGII

„Mentol-Dent”
42-440 OGRODZIENIEC, ul. Kościuszki 66
filia: ZAWIERCIE, ulica Sikorskiego 7
tel. +48/32/67 02 634; tel. kom. 0 516 298 046
e-mail: jcs@dentonet.pl

Czynne: codziennie, możliwość wizyt po godzinach i w weekendy

Bezpłatne przeglądy przy użyciu kamery wewnątrzustnej
Bezpłatne konsultacje i fachowe porady
Bezpłatne usuwanie osadów nazębnych przy leczeniu stomatologicznym dorosłych
Bezpłatna fluoryzacja przy leczeniu stomatologicznym dzieci
Bezpłatne wzmocnienie protez przy leczeniu protetycznym

Periodontologia 
Ultradźwiękowe usuwanie kamienia 
nazębnego. Piaskowanie. Szynowanie 
rozchwianych zębów. 

Protetyka 
KORONY PORCELANOWE, korony 
metalowe, MOSTY PORCELANOWE, 
PROTEZY SZKIELETOWE. 

TANIE! 
PROTEZY AKRYLOWE 
WZMOCNIENIE PROTEZ GRATIS 
Protezy natychmiastowe. 
Naprawa protez – EKSPRESOWA!

NOWOCZESNE METODY LECZENIA

Pracownia RTG
Radiowizjografia cyfrowa
Praca w lupach
Leczenie kanałowe 
z endometrem

Piękne, ale 
niebezpieczne
Zardzewiałe ringi, plakietki i spity 
(części do których przyczepiamy linki do 
wspinaczki) na skałkach w Podzamczu 
to problem, z jakim wspinający stykają 
się na co dzień i to one stanowią dla 
nich największe zagrożenie. Możemy je 
zobaczyć na Małej i Dużej Cimie, Adepcie 
i Zakonniku.
Mała i Duża Cima - konieczna jest tam 
wymiana ringów, plakietek i spitów. 
Plakietki wskutek wieloletniego 
użytkowania obracają się wokół własnej 
osi.
Adept – to kolejna skałka, na której 
możemy spotkać zardzewiałe ringi.
Zakonnik – kolejny punkt trasy 
wspinaczkowej po skałkach w Podzamczu, 
gdzie również znajdziemy stare plakietki, 
ringi i spity, a wymiany dodatkowo 

wymagają stanowiska zjazdowe.
 Mamy ponadto zastrzeżenia co do 
stanu tablic informacyjnych, ponieważ 
zawierają błędne informacje, a także są 
ustawione w nieprawidłowych miejscach. 
Tablica taka znajduje się na przykład 
między Zakonnikiem a Adeptem i nosi 
tytuł „Skalne Miasto Podzamcze”, gdy 
tymczasem przedstawia ona opis Małej i 
Dużej Cimy, wskazując gdzie znajdują się 
drogi wspinaczkowe. Powinna oczywiście 
stać w miejscu przez nią opisywanym. 
Wkradł się tam również błąd literowy: 
znany wśród wspinaczy Filar Paszczaka, 
zaznaczony na planie pod numerem 
11 został określony mianem „Filaru 
Paszczka”. 
Latem 2006 roku wspinacz z Warszawy 
spadł z Małej Cimy na skutek opisanego 
wcześniej fatalnego stanu skorodowanych 
ringów. Wypadek ten skończył się dla 
niego szczęśliwie, ale kto wie, jak może 
być następnym razem? Powinniśmy 
zadać sobie pytanie, czy potrzebujemy 

kolejnego wypadku, aby coś w tej sprawie 
się zmieniło. Kiedy narażone na wypadek 
osoby zostaną w końcu wysłuchane? 
Apelujemy do władz Gminy o jak 
najszybszą interwencję w tej sprawie i 
spowodowanie wymiany zniszczonych 
urządzeń.

Pod artykułem podpisują się wszystkie 
osoby czynnie uprawiające wspinaczkę 
skałkową oraz grotołazi z klubów 
jaskiniowych z całej Polski, a przede 
wszystkim wspinacze z powiatu 
zawierciańskiego. 
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   26 maja w Siewierzu odbył się uroczysty 
finał IV Wojewódzkiego Konkursu pod 
hasłem „Zawsze cię kocham, Mamo”. 
   Głównymi organizatorami konkur-
su byli: Urząd Miasta i Gminy Siewierz 
wraz z Burmistrzem, Miejsko – Gminna 
Biblioteka Publiczna w Siewierzu i 
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w 
Siewierzu. Patronat honorowy pełnił 
Biskup Diecezji Sosnowieckiej, ks.bp.
Adam Śmigielski, zaś patronat medial-
ny objęła m.in. Telewizja Polska TVP 3 
Katowice i Polskie Radio Katowice. 
   Edycja czwartego Konkursu obejmowała 
kilka kategorii: plastyczną (temat: „Laurka 
dla mojej Mamy”), literacką (wiersz, opo-
wiadanie), muzyczną (piosenka) i multi-
medialną (krótka etiuda filmowa).
   Uczestnicy cotygodniowych zajęć pla-
stycznych w MGOK w Ogrodzieńcu wzię-
li udział w konkurencji plastycznej i zajęli 
II miejsce – Jury przyznało nagrodę zbio-
rową dla ogrodzienieckiego MGOK-u. 
   Czym prace dzieci z „Warsztatów twór-
czych” wyróżniły się spośród 160 prac 
ocenionych przez jurorów? Na pewno cie-
kawą techniką i formatem. Prace wykona-
no w technice batiku o wymiarach prze-
kraczających format tradycyjnej laurki, w 
bardzo ciekawej kolorystyce i o specyficz-
nym świetlistym rysunku prowadzonym 
dziecięcą ręką. 
   Nagrodzeni zostali: Agnieszka Tabor (lat 
10), Małgorzata Kończyk (lat 9), Szymon 
Wyszyński (lat 8), Weronika Koza (lat 6) i 
Ola Jaworska (lat 5).
   Wszystkie prace wspaniale prezentowa-
ły się na wystawie.
   Na uwagę zasługuje też konkurs pla-
styczny zorganizowany przez dzieci z 
„Warsztatów twórczych” dla młodszych 
kolegów z „zerówki” Przedszkola w 
Ogrodzieńcu. Temat konkursu brzmiał: 
„Mój przyjaciel z kosmosu”; wzięła w nim 
udział grupa „Słoneczek” i „Biedronek” 
wykonując wspaniałe prace, które zostały 
ocenione i nagrodzone upominkami i dy-
plomami.

D. Supkowska

MGOK

Rycerski 
Turniej
Turniej Rycerski o Miecz Kasztelana 
Zamku Ogrodzienieckiego z roku na rok 
nabiera rozmachu i cieszy się rosnącym 
zainteresowaniem zarówno wśród 
bractw i drużyn rycerskich, jak również 
publiczności. 
Ponad 300 osób z północy i południa 
Polski uczestniczyło w X Ogólnopolskim 
Turnieju Rycerskim, który odbył się w 
pierwszy weekend sierpnia.
Przez dwa dni publiczność mogła oglądać 
walki na miecze, turnieje kusznicze, tańce 
dam dworu. Rozbrzmiewała muzyka 
i salwy armatnie. Największą atrakcją 
każdego turnieju jest bitwa o zamek, która 
rozgrywa się pod koniec imprezy.
W niedzielę w programie własnym Bractwa 
Rycerskiego Ziemi Ogrodzienieckiej 
znalazła się ceremonia pasowania na 
rycerza Pawła Kramarza herbu Biała Wieża 
z Będzińskiego Bractwa  Rycerskiego.

JP


