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Pożegnanie Duszpasterza

W sobotę, 6 sierpnia w święto Przemienienia Pańskiego w
Kościele Parafialnym w Ogrodzieńcu odbyła się uroczystość
pożegnania Księdza Kanonika Józefa Podkowy, Proboszcza
Parafii Ogrodzieniec. W nabożeństwie uczestniczyli licznie
zgromadzeni parafianie, zaproszeni goście, przedstawiciele
miejscowych władz i organizacji lokalnych, OSP, członkowie
ogrodzienieckich chórów, uczniowie szkół wraz z opiekunami oraz osoby duchowne. Uroczystość uświetniła Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Ogrodzieńca oraz Zespół
Echo działający przy MGOK.

JOANNA PIWOWARCZYK
Pożegnanie było bardzo
ciepłe i pełne wzruszeń.
Parafianie
dziękowali
Księdzu Proboszczowi
za 18 letnią posługę kapłańską pełną modlitewnej zadumy nad życiem

wypływającym z wiary
Kościoła Powszechnego i codzienności, która
niesie człowiekowi lęki,
niepokoje, ale i oznaki
szczęścia.
Prostymi słowami pod-

kreślano zasługi Księdza
Proboszcza na płaszczyźnie
gospodarczej
m.in. Sanktuarium Matki
Bożej Skałkowej w Podzamczu, pomnik naszego rodaka papieża Jana
Pawła II, rozbudowa wikariatu, uporządkowanie
i wykonanie alejek na

cmentarzu parafialnym,
wybrukowanie placu i
uporządkowanie terenu
przy kościele. Dokonania te są i będą wymownym świadectwem
zaangażowania Księdza
Proboszcza w pracę na
rzecz Ogrodzieńca, by
słynął nie tylko świeckimi
zabytkami, ale promieniał duchowymi wartościami w miejscach
szczególnego kultu dla
mieszkańców.
Parafianie żegnali gorącymi brawami nie
tylko swojego duchowego przywódcę wiary,
ale przede wszystkim
człowieka życzliwego,
otwartego na ludzkie
problemy, spełniającego
swój urząd godnie i odpowiedzialnie.
Wyrazem
podziękowań były piękne bukiety
kwiatów i obraz autorstwa miejscowej artystki Doroty Supkowskiej
złożone na ręce Księdza
Proboszcza wraz z życzeniami od Przewodniczącej Rady Miejskiej w
Ogrodzieńcu Marii Lipki-Stępniewskiej i Burmistrza Miasta i Gminy
Ogrodzieniec Andrzeja
Mikulskiego.
Pięknym
słowem
podziękowali również członkowie
OSP Ogrodzieniec, Kółek Różańcowych i Caritas oraz uczniowie i
nauczyciele Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Ogrodzieńcu. Lokalna
poetka Alicja Kmita-Żak
zadedykowała Księdzu
Proboszczowi wiersz zatytułowany „Jan Paweł II
Ogrodzieniecki”.
W ostatnim słowie wzru-

szony Ksiądz Proboszcz
Józef Podkowa zwrócił
się do parafian:
Ogrodzieniec to parafia mojego życia. Spędziłem tu 18 lat i będę
Was ciepło wspominał.
Doświadczałem Waszej
dobroci w czynach i
słowach. To, co zostało
zrobione dla parafii, to
nie tylko moje zasługi,
ale zasługi całej parafialnej społeczności. Bez
Was nie byłoby posługi
kapłańskiej, bo kapłan

sprawdza się tylko w
pracy z ludźmi. Jestem
ogromnie
wdzięczny
Panu Bogu za to, że
byłem wśród was. Wypisałem sobie bardzo
dużo nazwisk osób, którym chciałbym podziękować, ale wybaczcie,
nie dam rady. Dziękuję wszystkim i mówię
„Bóg zapłać”. Będę was
wspierał modlitwą. Przyrzekam, że na zawsze
pozostaniecie w mojej
pamięci.

Jan Paweł II Ogrodzieniecki
Księdzu Józefowi Podkowie
Szedł z gór
turystycznym szlakiem
w jurajskie wzgórz warownie
najpiękniejsze.
Laską odmierzał drogę
gotową na spotkanie
z oczyma pielgrzyma
wtulonego w westchnienie
płonącego wiarą Totus Tuus.
Przydrożny głaz
w sinym połyskującym jedwabiu
wonnym ziół wylewem
zaprosił na ucztę odpoczynku
w godzinkach myśli.
Żar serca pielgrzyma miasto ogarnął
przejrzystą radością.
W jednej sekundzie
aksamitny pył ziemi ogrodzienieckiej
ugiął się uciesznym spokojem
pod nogami w sandałach Piotrowych
i trwa.
13.06.2011r.
Alicja Kmita-Żak
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Sesja Rady Miejskiej
Uchwały podjęte na XII Sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
15 lipca 2011r.
Uchwała Nr XII/86/2011 w sprawie: wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych na rzecz Gminy Ogrodzieniec z przeznaczeniem na budowę
chodnika w miejscowości Giebło Kolonia.
Uchwała Nr XII/87/2011 w sprawie: powołania Zespołu dla przygotowania wyboru ławników na kadencję 2012-2015
Uchwała Nr XII/88/2011 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzone
przez Gminę Ogrodzieniec.

„Recepta na zatrudnienie” to projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z terenu powiatu zawierciańskiego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu, które utraciły pracę w ciągu
ostatnich 6 miesięcy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, nie prowadziły w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej oraz mają pomysł na własny biznes.
W projekcie weźmie udział 20 osób, które otrzymają wsparcie w postaci: poradnictwa zawodowego i psychologicznego, szkoleń dostosowanych do wybranego profilu działalności gospodarczej, wsparcia doradczego w zakresie prowadzenia firmy, szkoleń z zakresu
przedsiębiorczości, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 40 tys. zł oraz
wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego maksymalnie do 12 miesięcy w
wysokości do 1200zł miesięcznie.

Uchwała Nr XII/90/2011 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2011 rok

Zainteresowanych odsyłamy do Biura Projektu, które mieści się na III piętrze budynku
Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 2a, pokój nr 311, tel.
326721179.
GCI w Ogrodzieńcu

Uchwała Nr XII/91/2011 w sprawie: zaciągnięcia kredytów długoterminowych na realizację zadań inwestycyjnych przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w 2011
roku.

Gminne Centrum Informacji w Ogrodzieńcu zaprasza młodzież oraz osoby bezrobotne z
terenu Gminy Ogrodzieniec na bezpłatne spotkanie z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Dąbrowie Górniczej.

Uchwała Nr XII/92/2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ogrodzieniec na lata 2011-2021

Data: 20 września 2011 (wtorek)
Godzina: 10.00 – 14.00
Miejscowość: Ogrodzieniec
Miejsce: sala narad Rady Miejskiej, Plac Wolności 42
Adresaci: młodzież zainteresowana oraz osoby bezrobotne
Temat spotkania: Przygotowanie do wejścia na rynek pracy – samoocena własnych słabych i mocnych stron. Drogi poszukiwania pracy, autoprezentacja. Rozmowa kwalifikacyjna – to nie takie trudne.
Prowadzący: Małgorzata Głąb, Jowita Waluda
Forma zajęć: grupowa porada zawodowa

Uchwała Nr XII/89/2011 w sprawie: uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Ogrodzieniec”

Uchwała Nr XII/93/2011 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu
się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze danego roku budżetowego.
Uchwała Nr XII/94/2011 w sprawie: rozpatrzenia skargi Stanisława Kuligowskiego na postępowanie Burmistrza Ogrodzieńca i Kierownika OPS w Ogrodzieńcu - skierowanej przez
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie pismem nr SKO.0712/127/2011
z dnia 9 czerwca 2011r.
(Treść uchwał na stronie BIP Ogrodzieniec)
Wniosek Mieszkańców Pl. Piłsudskiego
W imieniu przybyłych na sesję Rady Miejskiej w dniu 15br. lipca mieszkańców Placu Piłsudskiego głos zabrał Sylwester Górnicki. Wystąpił o podjęcie szybkich działań mających
na celu rozbiórkę budynków „Anatol” i „Dawidek”, które Gmina Ogrodzieniec wykupiła od
Gminnej Spółdzielni „SCH”. Nadmienił również, że jest to szczególne miejsce w naszym
mieście, w związku z czym powinno doczekać się godnego zagospodarowania na cele
publiczne.
Odpowiadając na wystąpienie Burmistrz poinformował, że nie chce sam, bez zgody Rady
Miejskiej podejmować decyzji o rozbiórce budynków, będących niedawno nabytym mieniem Gminy. Jeżeli jest wola mieszkańców i Rada Miejska wyrazi zgodę w tej sprawie, to
zostanie opracowana dokumentacja rozbiórki i po uzyskaniu pozwolenia ze Starostwa budynki zostaną rozebrane.
Opinia Komisji Rady Miejskiej
dot. wyburzenia budynków na Placu Piłsudskiego
Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2011 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek mieszkańców Ogrodzieńca w sprawie wyburzenia budynków przejętych od Gminnej
Spółdzielni „SCH” (Dawidek i Anatol) położonych na Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu.
Komisja poparła też prośbę mieszkańców o to, aby jeszcze w tym roku budynki te zostały
wyburzone, a teren uporządkowany.
Przewodniczący Komisji
Zbigniew Fabiańczyk

cogdziekiedy?
26 sierpnia godz. 21.00 na skwerze przy Placu Wolności odbędzie się
projekcja filmu pt. „Chrzest” (dramat obyczajowy, Polska, 2010r, 86 minut, reżyser: Marcin Wrona).
28 sierpnia w Szczekocinach odbędą się XII Powiatowe Dożynki. Gminę
Ogrodzieniec będzie reprezentował Zespół „Ryczowianki”.
30 sierpnia o godz. 11.00 na skwerze przy Placu Wolności odbędzie się
przedstawienie dla dzieci pt. „Legenda o smoku wawelskim” w wykonaniu artystów teatru Art-Re z Krakowa. Wstęp wolny, w razie brzydkiej pogody
spektakl przeniesiony zostanie do sali MGOK.

Kontakt: GCI w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 25 (budynek UMiG Ogrodzieniec, p. nr 18),
tel. 326709703, e-mail: gci@ogrodzieniec.pl
GCI w Ogrodzieńcu
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1 lipca w remizie OSP Kiełkowice odbyło się spotkanie
z mieszkańcami, na którym
omawiano sprawy bieżące
sołectwa. Wśród głównych
tematów znalazły się: utrzymanie porządku i czystości
w miejscowości oraz usuwanie szkód w lasach po
ubiegłorocznych anomaliach pogodowych. Gmina
jest posiadaczem kilkunastu hektarów lasów, które
należy w najbliższym czasie posprzątać ze względu
na zagrożenie pożarowe.
Burmistrz zaproponował,
aby w pierwszej kolejności
umożliwić sprzątanie gałęzi
i drewna opałowego mieszkańcom sołectwa. Jeżeli
pozostanie jeszcze teren

do uprzątnięcia, zostanie
on udostępniony firmom
zewnętrznym.
7 lipca odbyło się posiedzenie kolegium RIO w Katowicach, na którym uchylono
uchwałę Rady Miejskiej w
Ogrodzieńcu nr X/69/2011
z dnia 3.06.2011r. w sprawie zwolnień podatkowych
dla mieszkańców, którzy
ponieśli koszty modernizacji zasilania elektrycznego
budynków w związku z
przebudową sieci w centrum Ogrodzieńca. Uchylenie uchwały oznacza, że
niestety z budżetu gminnego nie można udzielić
pomocy
mieszkańcom,
którzy ponieśli lub poniosą
koszty przebudowy istnie-

jących przyłączy infrastruktury technicznej budynków,
choć prace takie poprawiają estetykę miejscowości.
7-8 lipca na Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu
odbyły się uroczystości
związane z obchodami
50 lecia akcji „Zamonit”.
W uroczystym apelu oraz
spotkaniu
Wojewódzkiej
Rady Przyjaciół Harcerstwa
brali udział m.in.: posłowie
do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik
i Jan Olbrycht, senator RP
Zbigniew Meres, poseł na
Sejm RP Piotr van der Coghen, wicewojewoda śląski
Piotr Spyra, Śląski Wojewódzki Komendant Policji,
Śląski Wojewódzki Komendant PSP, Śląski Kurator
Oświaty, Komendant Śląski
Chorągwi ZHP.
12 i 15 lipca w Urzędzie
Miasta i Gminy Ogrodzieniec odbyły się spotkania
z przedstawicielami Poczty Polskiej SA w sprawie
planów zmiany obsługi
pocztowej dla przysiółka
Markowizna. Na spotkaniu
mieszkańcy Markowizny
prosili o pozostawienie dotychczas używanego kodu

pocztowego: 42-400 dla
Markowizny, pomimo iż
w oficjalnym obiegu Markowizna powinna mieć
oznaczenia poczty Ogrodzieniec: 42-440. Gmina Ogrodzieniec zwróciła
się do Poczty Polskiej o
uwzględnienie postulatów
mieszkańców i wniosek
ten został uwzględniony.
Markowizna będzie obsługiwana w dalszym ciągu
przez Urząd Pocztowy w
Zawierciu przy ul. Okólnej,
a w adresach pozostanie
dotychczasowy numer adresowy 42-400.
12 lipca odbyły się narady
budowlane na remontowanych obiektach szkół: SP
w Ogrodzieńcu i SP w Gieble. Zgodnie z podpisanymi
umowami całkowite zakończenie remontów powinno
nastąpić do 30 października.
Od 18 do 25 lipca młodzież z naszej Gminy przebywała na warsztatach
artystycznych w Szczyrku
i uczestniczyła w zajęciach
muzycznych i tanecznych.
Podczas pobytu, Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra
Dęta oraz Zespół Mażore-

tek Fantazja z Ogrodzieńca
brały udział w Lotos Poland
Tour FIS Grand Prix 2011
w skokach narciarskich
- jednej z największych
imprez sportowych tego
roku w Polsce. Zawody
organizowane były przez
Śląsko-Beskidzki
Związek Narciarski przy współudziale Polskiego Związku
Narciarskiego i Światowej
Federacji Narciarskiej. W
dniu 19 lipca nasze zespoły
wystąpiły podczas uroczystości rozdania numerów
startowych zawodnikom.
Natomiast 20 lipca orkiestra brała udział w ceremonii otwarcia zawodów.
Z powodu trudnych warunków atmosferycznych nie
wystąpił Zespół Mażoretek,
ale dziewczęta były obecne
wśród publiczności.
23 lipca Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dętą
brała udział w obchodach
„Jakubowego Święta” –dużej imprezy organizowanej przez gminę Szczyrk i
Parafię p.w. św. Jakuba w
Szczyrku.
26 lipca odbyło się zebranie sołeckie w Podzamczu,
na którym omawiano bie-

żące sprawy sołectwa oraz
zadecydowano, że fundusz
sołecki zostanie przeznaczony na zagospodarowanie terenu wokół szkoły.
28 lipca w Zawierciu odbyły się powiatowe uroczystości związane ze Świętem Policji. W Komendzie
Powiatowej Policji została
odsłonięta pamiątkowa tablica poświęcona pamięci
policjantów pomordowanych na terenie Związku
Radzieckiego w 1940 roku.
2 sierpnia wyznaczony
był termin Walnego Zgromadzenia Spółki Jurajski
Park Wodny. Gmina nie
otrzymała żadnych dokumentów na Walne Zgromadzenie, pomimo zobowiązania się Zarządu do
ich przedłożenia. Od kilku
lat gmina nie otrzymuje
wymaganych Kodeksem
Spółek Handlowych informacji dotyczących działalności spółki, bilansów,
rachunków zysków i strat,
informacji dodatkowych,
czyli dokumentów, które są
niezbędne do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. Dzień wcześniej,
tj. 1 sierpnia pełnomocnik
Zarządu Spółki JPW telefonicznie odwołał zaplanowane wcześniej Walne
Zgromadzenie.

Folkloriada

W dniach 6 i 7 sierpnia br. w Amfiteatrze w Żarkach Letnisku odbyła się V Jubileuszowa
Folkloriada Jurajska „Starodawne i bliskie czasy”. Impreza ma za zadanie ukazywanie
znaczenia dziedzictwa kulturowego, integrację środowisk twórczych oraz porównanie
elementów różnorodnych kultur ludowych.
W towarzyszącemu Folkloriadzie Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych, wzięły udział:
Kapela Stanisław z Ryczowa-Kolonii oraz Ryczowianki z Ryczowa i Zespół Folklorystyczny Wrzos z Ryczowa-Kolonii, zdobywając ex aeqo III miejsce. Laureatom serdecznie
gratulujemy!!!

Zespół Ryczowianki z Ryczowa (fot. Archiwum GOK Poraj)

Premiera filmu
„Obgrywojki Stanisława”
Serdecznie zapraszamy do letniego kina na premierę filmu pt: „Obgrywojki Stanisława” nakręconego przez Zespół Folklorystyczny „Wrzos” i Kapelę Ludową „Stanisław”, która odbędzie się 24 września br. o godzinie 18.00 w Ryczowie-Kolonii
ul. Wolności 5-Remiza Strażacka.
Film „Obgrywojki Stanisława” zostanie wyemitowany z okazji XXX-lecia powstania
Koła Gospodyń Wiejskich w Ryczowie-Kolonii.
ZF Wrzos z Ryczowa Kolonii (fot. J. Sprężak-Wawrzyk)

3

4

GAZETA ogrodzieniecka

SIERPIEŃ 2011

Wakacje z Kulturą

Wycieczka na Górę Birów

Wycieczka do Mirowa

Tegoroczne wakacje obfitowały w różne atrakcje
dla dzieci i młodzieży, które przygotował Miejsko
–Gminny Ośrodek Kultury
w Ogrodzieńcu.
Pod czujnym okiem instruktorów dzieci i młodzież rozwijały swoje umiejętności
kulinarne, manualne i artystyczne. Każdą środę lipca
młodzi ludzie przez półtorej
godziny stawali się kucharzami. Sami przyrządzali
potrawy, np. sałatki: owocowe, hawajską, gofry z
bitą śmietaną lub dżemem,
tosty z szynką i serem, któ-

re później chętnie zjadali.
Każdy czwartek upływał
pod hasłem „Letnia Akademia Sztuki”. Poprzez
zabawę uczestnicy rozwijali
się twórczo, malując, wycinając, lepiąc z plasteliny, a
przy tym kształtując swoją
wyobraźnię. Prace młodych
twórców zdobią korytarze
MGOK.
Dom Kultury przez całe wakacje organizował również
wycieczki piesze i autokarowe. Zarówno te pierwsze,
jak i te drugie, cieszyły się
dużym zainteresowaniem.
Już na początku lipca zwie-

dziliśmy siedzibę Nadleśnictwa Siewierz, zamek w
Siewierzu oraz malownicze
zamki w Olsztynie, Mirowie
i Bobolicach. Te wspaniałe
miejsca oglądaliśmy razem
z grupą dzieci z Kiełkowic.
Dziękujemy za współpracę
p.Elżbiecie Stanek, p.Annie
Szlachcie i p. Dorocie Supkowskiej.
12 sierpnia odbyła się trzecia wycieczka autokarowa
– do Pszczyny. Tym razem
na wyprawę wybrały się
całe rodziny, które wspólnie
zwiedzały Zamek Pszczyński oraz Zagrodę Żubrów.

Wycieczki piesze pomimo
niesprzyjającej aury i tak się
odbyły. Jedyną niedogodnością była konieczność
zmiany terminów. Dzieci i
młodzież brały udział w zajęciach w Kręgielni „Jura”
- 2 razy, odwiedziły Górę
Birów – gdzie przy udziale
przewodnika, mogły poznać dawne dzieje tego
miejsca i ówczesne zwyczaje. Nie mogło nas również zabraknąć w Parku Miniatur w Podzamczu - tam
podziwialiśmy Szlak Orlich
Gniazd oraz pałace i zamki
na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, odtworzone
w skali 1:25 .
Wakacje 2011- to również uczta dla kinomanów,
młodych i tych trochę

Warsztaty perkusyjne

Zajęcia plastyczne

starszych. W każdy poniedziałek wakacji o godzinie
10.00 odbywały się projekcje filmów dla dzieci. Natomiast piątki należały do
starszej publiczności, dla
której organizowane było
kino plenerowe. O 21.00
wyświetlane były filmy (w
zależności od warunków
pogodowych) na skwerze
przy Placu Wolności lub na
sali MGOK.
Dla młodzieży zainteresowanej muzyką, Dom Kultury zaoferował warsztaty
muzyczne: perkusyjne, które odbywały się od 12 do
15 lipca i gitarowe od 9 do
12 sierpnia. Instruktorem
prowadzącym zajęcia był
Marek Woźniak.
Mimo, że pogoda podczas

tegorocznych wakacji nas
nie rozpieszczała, wszystkie nasze wcześniej założone plany zostały w całości
zrealizowane. Nasze zamierzenia spełniły się m.in.
dzięki uprzejmości pana
Jerzego Janoski, państwa
Kazirodów oraz pracowników i pani prezes Spółki „Zamek” Iwony Pakuły
–Błoch. Jeszcze raz bardzo
dziękujemy!
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.mgok-ogrodzieniec.pl
Na bieżąco można śledzić
wydarzenia, obejrzeć galerię zdjęć, a także sięgnąć
do archiwum działalności
MGOK.
Instruktorzy MGOK
w Ogrodzieńcu
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Harcerstwo w Ogrodzieńcu

ogrodzieniecka GAZETA

zem Komendy Chorągwi Zagłębiowskiej nr
L6/36 przydzielona do obwodu Komendy
Hufca w Zawierciu. Kierownik Szkoły Jerzy
Raj wpisał do kroniki wiersz:
„Choćby umieścił ktoś na księgi kartę
Przepiękne hasła lub aforyzm wzniosły
Jeśli ze słów czyny nie wzrosły
To puste słowa nic a nic nie warte.
Bóg i Ojczyzna- najważniejsze hasło!
Harcerzu! Czuwaj! Świętości strzeż bacznie
By czyniąc mylnie lub zgoła opacznie,
Chlubnej twej sławy słońce nie zagasło.”

Powstanie Drużyny
„ W dniu 16 kwietnia 1936r odbyło się zebranie organizacyjne uczniów Szkoły Powszechnej w Ogrodzieńcu, w obecności
p. Kierownika J. Raja na którem postanowiono utworzyć Związek Drużyny Harcerskiej, pod opieką miejscowych władz
szkolnych.”
Tak brzmi pierwszy zapis w Kronice Zaw.
Druż. Harcerzy im T. Kościuszki w Ogrodzieńcu. Niestety z tej kroniki zachowało
się tylko kilka kartek.
Na pierwszym zebraniu przyjęto na 3
miesięczny okres próbny następujących
uczniów (kronikarz nie podał pełnych
imion, tylko pierwsze litery): Kmita D, Kolb
St, Merta J, Gąsieniec W, Piątek St, Perka
Z, Szpakowski T, Maciążek W, Derda St,
Bialik, Maliński M, Kochański J, Machajski
K, Zamora M, Klimczyk St, Wacowski St,
Wacowski T, Biedak Z.
Z wyżej wymienionych utworzono 2 zastępy: I zastęp- „Rysiów” pod wodzą Kmity D.
i II zastęp- „Kukułek” zastępowy Merta J.
Po zorganizowaniu drużyny zbiórki odbywają się na polu. Kandydaci na harcerzy z
zapałem uczą się Prawa Harcerskiego oraz
wstępnych wiadomości harcerskich.
Drużyna przerabia stopień młodzika- przy
tym daje się odczuwać brak wyszkolonych
zastępowych. Drużyna szybko umundurowuje się i niebawem zostaje zorganizowana jednodniowa wycieczka do Krzywopłot,
wspólnie z 17 L.D.H z Zawiercia. Następnie
już samodzielnie odbywają się wycieczki
do Smolenia- trzydniowa i do Karlina- dwudniowa.
W okresie „wakacyj” Komenda Hufca w
Zawierciu organizuje „Kurs dla zastępowych” na Centurii, na który drużyna wysyła
drh. Kmitę D. i Kolba St. Ci po ukończeniu
kursu i zdobyciu stopnia „młodzika” obej-

mują prowadzenie zastępów.
Z zapisków Józefa Merty wyczytałam, że
również on sam brał udział w czternastodniowym obozie szkoleniowym w Centurii,
a drużynowym został Dionizy Kmita, natomiast opiekunem p. Jarza (brat p. Muszyńskiej).
Drużyna w międzyczasie zostaje Rozka-

Z informacji uzyskanych od p. Cezarego
Tokarskiego, a które pochodzą z zapisów
jego dziadka Józefa Merty, wynika że w
Ogrodzieńcu-Cementowni w 1937r. powstała drużyna „czerwonego harcerstwa”
przy Świetlicy Zakładowej, ale żadne inne
źródła tego nie potwierdzają. Członkami
tej drużyny byli starsi chłopcy, a przede
wszystkim uczniowie szkół średnich. Drużynowym był Marian Szpakowski, który był
też jej założycielem. Harcerze brali udział w

5

uroczystościach związanych ze świętami
państwowymi – 3 Maja, Święto Morza – 24
czerwca i innych organizowanych przez
ówczesne władze.
Niestety z tego okresu mam w swoich
zbiorach tylko trzy zdjęcia. Pierwsze otrzymałam od Pani Zenobii Muszyńskiej- to z
wycieczki do Ojcowa, przypuszczalnie jest
na nim jej brat. Natomiast drugie znalazłam
w rodzinnym albumie i jego autentyczności
jestem w 100% pewna- to mój Tato Tadeusz Lipka, w wieku ok.10 lat, czyli rok 1938
lub wiosna 1939, w harcerskim mundurku
(widać, że od dziecka kochał mundury).
Trzecie zdjęcie - w górnym rzędzie stoją
chłopcy w mundurach harcerskich. Znowu zwracam się do Was, moi Czytelnicy,
z prośbą o zdjęcia i informacje. Następna
opowieść będzie o harcerstwie po 1945r.
Mam kilka zdjęć z lat 40 i 50, ale każde
nowe jest cenne i wnosi nowe informacje.
Mój telefon 32 6732082.
Pozdrawiam serdecznie
Maria Lipka- Stępniewska
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Wakacje w Szczyrku

Dla dużej grupy młodzieży
uczęszczającej na zajęcia
artystyczne prowadzone
przez
Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu tegoroczne wakacje na długo utkwią w
pamięci, głównie za sprawą udziału w międzynarodowej imprezie sportowej
w roli gwiazd. Co prawda
nie sportowych, ale gwiazd
sceny podczas Lotos Poland Tour letnich Grand Prix
w skokach narciarskich organizowanych w Szczyrku
na nowej skoczni Skalite.
Zawody wzorowane są na
alpejskim Turnieju Czterech
Skoczni tyle, że nie zimą
a latem na trzech skoczniach w Wiśle, Szczyrku i
Zakopanem. Nasza młodzież wystąpiła dwukrotnie. W dniu 19 lipca Zespół
Mażoretek „Fantazja” oraz
Dziecięco-Młodzieżowa

Orkiestra Dęta z Ogrodzieńca zapewniły oprawę
ceremonii rozdania numerów startowych przed konkursem finałowym, a w dniu
następnym nasza orkiestra,
zapewniając oprawę muzyczną, grała na oficjalnym
otwarciu zawodów.
Na
skoczni Skalite w Szczyrku wystąpiła czołówka zawodników z całego świata.
Wśród nich: Austriacy Thomas Morgenstern, Gregor
Schlierenzauer czy Wolfgang Loitzl, Norwegowie
Tom Hilde, Bjoern Einar
Romoeren, Niemcy Severin Freund i Martin Schmitt,
Noriaki Kasai z Japonii oraz
oczywiście nasi skoczkowie z Kamilem Stochem
na czele, który w Szczyrku
zajął drugie miejsce na podium. Nasza młodzież mogła ich nie tylko podziwiać
na skoczni, ale co niektórzy

zdobyli sporą ilość cennych
autografów.
Opłaca się pracować cały
rok, aby zasłużyć sobie na
taki wyjazd. A przyznać
trzeba, że występ przed
międzynarodową publicznością wymaga od orkiestry i
mażoretek bardzo wysokiego poziomu umiejętności.
Poziom taki uzyskuje się po
kilkuletniej pracy i niezliczonej ilości godzin ćwiczeń i
prób. Tak właśnie pracowała nasza młodzież. Efekty są
widoczne i jak sami młodzi
artyści mówią – warto było.
Myślę, że wszyscy mieszkańcy mogą być z nich
dumni, bo niewiele miast
może pochwalić się takimi
zespołami, jak te działające
w Ogrodzieńcu. Dla nich to
wielka frajda, a dla gminy
doskonała promocja.
Andrzej Mikulski
Burmistrz Miasta i Gminy

Piotr van der Coghen, senator RP Zbigniew Meres,
wicewojewoda śląski Piotr
Spyra, Śląski Wojewódzki
Komendant Policji, Śląski

Wojewódzki Komendant
PSP, Śląski Kurator Oświaty, Komendant Śląski Chorągwi ZHP. Naszą gminę na
uroczystości reprezentował

Burmistrz Miasta i Gminy
Ogrodzieniec Andrzej Mikulski wraz z Sekretarzem
Miasta i Gminy Ogrodzieniec Dariuszem Ptasiem.

Czuj, Czuj, Czuwaj!
MARTYNA ZAWALSKA
8 lipca na Zamku Ogrodzienieckim odbył się jubileusz
50-lecia Letniej Akcji Harcerskiej „Zamonit”. Zjechało się wielu harcerzy zarówno tych młodych jak i tych,
którzy przed laty rozpoczynali pierwsze turnusy obozowe „Zamonitu”. Obchody
rozpoczął uroczysty apel,
na którym przywitano gości
oraz wręczono wyróżnienia
i odznaczenia. Po apelu
odsłonięto i poświęcono ta-

blicę upamiętniającą twórców, a także uczestników
Harcerskiej Akcji „Zamonit”.
Cała uroczystość została uświetniona otwarciem
wystawy „Moja harcerska
przygoda na Zamonicie”.
Zaprezentowano również
monografię „Zamonitu” pt.
„Harcerze na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
1961-2011”.
W uroczystym apelu oraz
spotkaniu
Wojewódzkiej

Rady Przyjaciół Harcerstwa
brali udział m.in.: posłowie
do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik i Jan
Olbrycht, poseł na Sejm RP

W piątek, 5 sierpnia na skwerze przy Placu Wolności wystąpił Zespół „Dinomdanom” z miejscowości Morahalom z
Węgier. Członkami zespołu są dzieci w wieku od 12-13 lat,
które uczą się tańca ludowego od siedmiu lat.

Zespół z Węgier
JOANNA PIWOWARCZYK
Zespół do Ogrodzieńca
przyjechał na zaproszenie
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury i przed występem
zwiedził Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu. Na
plenerowej scenie znajdującej się na skwerze za budynkiem MGOK zespół zaprezentował tradycyjne tańce i
muzykę z różnych regionów
Węgier. Trwający ponad godzinę występ spodobał się
publiczności, która nagrodziła młodych tancerzy gromkimi brawami.

Tańca ludowego uczymy
w naszej szkole w Morahalom od 1995 roku. Naszym celem jest przybliżenie młodzieży węgierskiej
tradycji, zwyczajów, tańca
oraz muzyki. Z roku na rok
coraz więcej młodych ludzi
zostaje członkami naszego
zespołu. Obecnie jest 180
młodych w 8 grupach, od
małych dzieci aż do studentów. Uczymy tańca w
wielu miejscowościach na
Węgrzech: Kalosca, Sarkoz, Rabakoz, Del-alfod,

Dunantul, Szatmar, jak
również w Transylwanii.
Nasza grupa z sukcesami
reprezentowała Maraholom na lokalnych i krajowych występach. Jesteśmy stałymi uczestnikami
Narodowych Dziecięcych
Festiwali
Folklorystycznych oraz Spotkań Folklorystycznych na Węgrzech.
Reprezentowaliśmy
już
Węgry na zagranicznych
festiwalach w Rumunii,
Serbii, Niemczech, Polsce, Szwecji, Turcji oraz
Italii – mówią opiekunowie
zespołu.
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Agencja Allianz Iwona Milejska w Zawierciu
informuje, że od 15.08 do 31.12. 2011r w T.U. Allianz Polska S.A. obowiązuje promocja
dotycząca ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC oraz ubezpieczeń domów i mieszkań.

PROMOCYJNE ZNIŻKI DO 30%

Pakiety ubezpieczeń na życie - Z Rodziną Bezpieczniej

informacje o nowoczesnym programie ubezpieczeniowym na życie - we wkładce wewnątrz numeru

Szczegółowe informacje w Agencji Allianz
Zawiercie ul.Dojazd 5F tel 32/67-30-697
W okresie promocji Agencja czynna od 09.00 do 17.00

Zapraszamy !

Ogrodzieniec
ul. Kościuszki 42
Tel. 695 729 499
695 729 488

•
•
•
•

kompleksowa obsługa ceremonii pogrzebowych
sala pożegnań
wypłata zasiłku pogrzebowego
całodobowo

7
cmyk
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Od 4 do 15 lipca w Kiełkowicach odbywały się wakacyjne
zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży. W sali remizy OSP
oraz na placu zabaw przed budynkiem dzieci brały udział
w licznych konkursach z nagrodami, zajęciach sportowych,
grach i zabawach, zajęciach plastycznych (kolorowanie koszulek, wyroby z ciastoliny, wykonywanie bransoletek itp.).

Wesołe Kiełkowice

JOANNA PIWOWARCZYK
W ramach zajęć zorganizowano dwie wycieczki
autokarowe. Pierwsza do
Nadleśnictwa
Siewierz,
gdzie młodzież obejrzała eksponaty zwierząt leśnych, owadów, roślin oraz
poznała wiele ciekawostek
przyrodniczych. Druga do
Mirowa, Bobolic i Olsztyna,
gdzie dzieci zwiedziły jurajskie warownie.
Już po raz czwarty w sołectwie Kiełkowice organizujemy zajęcia wakacyjne
dla najmłodszych. Po raz
pierwszy zajęcia pn. „Letni
ogród sztuki” przeprowadziliśmy w roku 2007, na

które dostaliśmy dofinansowanie z projektu Wspomaganie Wsi. Zajęcia każdego
roku cieszą się dużym zainteresowaniem. W tym roku
mamy ponad 60 osób i są
to dzieci nie tylko z Kiełkowic, ale także przyjezdne,
które spędzają wakacje np.
u dziadków. Dla wielu dzieci
jest to jedyna forma wypoczynku i chciałabym, aby w
przyszłości było to kontynuowane – mówi organizator i
koordynator zajęć, Elżbieta
Stanek - radna Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu.
Współorganizatorem zajęć
była Pracownia Plastycz-

na Manufaktura w Ogrodzieńcu i Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu przy wsparciu
Rady Sołeckiej i pani sołtys z Kiełkowic oraz Rady
Miejskiej w Ogrodzieńcu.
Materiały na zajęcia zakupione zostały ze środków funduszu sołeckiego.
Natomiast napoje i poczęstunki w trakcie zajęć przeznaczone były ze
środków funduszu sołeckiego oraz sponsoringu.
Na zakończenie uczestnicy dostali pamiątkowe
kubki oraz wzięli udział w
„słodkim party”, na które ciasta upiekły mamy i
babcie.

Ożywią jurajski folklor
IWONA RAJCA
Kolejny miesiąc uczestnicy projektu „Ożywić jurajski folklor” uczestniczą w
warsztatach tańca i śpiewu odbywających się w
Ryczowie Kolonii. Od kilku tygodni pod fachowym
okiem ćwiczą swoje role do
widowiska muzycznego,
które będzie zwieńczeniem
projektu i zostanie nagrane
jako film dokumentujący
tradycyjną zabawę odpustową sprzed 30-40 lat.
W projekcie uczestniczą mieszkańcy sołectwa

Ryczów Kolonia (w tym
członkowie Zespołu Folklorystycznego „Wrzos”), jak
również gminy i okolic. Autorem scenariusza do widowiska jest Jolanta Sprężak-Wawrzyk.
Nagranie filmowe będzie
miało miejsce w dniu 27
sierpnia br., czyli w sobotę,
w godzinach od 11.00 do
16.00 w Ryczowie Kolonii
przy remizie strażackiej. W
nagraniu mogą wziąć udział
– jako statyści – zainteresowane osoby, o ile przyjdą w

stroju regionalnym lub takim z lat siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, do czego zachęcają organizatorzy oraz
sami uczestnicy projektu.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego, a realizowany jest przez Klub Sportów
Ekstremalnych „Jura” w
Zawierciu we współpracy
z Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu. Partnerem projektu jest Gmina
Ogrodzieniec.

Na zdjęciu uczestnicy projektu z instruktorkami: Lidią Kamińską-Koj (druga z lewej) i Joanną Kluczniak (pierwsza z lewej). Ryczów Kolonia, 9 lipca 2011. (fot. I. Rajca)

Busem przez świat

MARCIN LIPKA, PATRYK SZCZYGIEŁ
Dnia 16.07.2011 r. do
Ogrodzieńca zajechał kolorowy Camper, a na jego
pokładzie piątka studentów
ze Świdnicy, zwiedzających
Kraj w ramach wyprawy
„Busem przez Polskę”. To
właśnie Ogrodzieniec, gdzie
zjawili się na zaproszenie
jednego z mieszkańców,
był ostatnim etapem ich
podróży. W ramach wizyty
nasi goście zwiedzili zamek
(w asyście przewodnika),

Górę Birów oraz Park Miniatur. Wieczorem odbył się
pokaz slajdów z ubiegłorocznej wyprawy „Busem
przez Świat”, a także z dobiegającej właśnie do końca wyprawy po kraju. Podczas spotkania, uczestnicy
mogli posłuchać o przygodach, które przydarzyły się
podróżnikom w trasie. Dużym zaskoczeniem dla ekipy były przygotowane na tę
okazję dobrze znane nam

wszystkim prażonki. Mamy
nadzieję, że Ogrodzieniec
pozostanie na zawsze w
sercach naszych gości.
Jako organizatorzy przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy sponsorom, bez
których nie udałoby się tak
ciepłe przyjęcie naszych
gości. Dziękujemy: Zamek
sp. z o.o., Park Miniatur
Ogrodzieniec, Chata pod
Zamkiem. Fotorelacja ze
spotkania oraz film podsumowujący podróż na portalu moj-ogrodzieniec.pl.
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Mieszkańcy mieszkańcom
tak powstawało nasze boisko

Dnia 5 lipca rozpoczęła się budowa boiska na polanie mieszczącej się
przy ulicach Mieszka I i Konopnickiej. W miejscu tym praktycznie
od dwóch dekad dzieci i młodzież grały na prowizorycznym boisku w
piłkę nożną i koszykówkę. Niecałe dwa miesiące temu pojawił się pomysł, aby zadbać o ten teren i stworzyć na nim lepsze i bezpieczniejsze warunki do gry i zabawy. Organizacyjnie projekt koordynowało
Stowarzyszenie Mój Ogrodzieniec.

PATRYK SZCZYGIEŁ
W ramach prac skoszono
trawę, postawiono ogrodzenie
zabezpieczające
przed wypadaniem piłki na
jezdnię, wkopano opony,
odnowiono kosz do koszykówki (tarcza czeka na
zamontowanie), wkopano
atestowane bramki do piłki
nożnej, wyrównano fragmenty terenu. Planuje się
jeszcze stworzenie tablicy
informacyjnej oraz wydanie biuletynu podsumowującego przedsięwzięcie.
Zakup atestowanych bramek oraz niezbędnych elementów był możliwy dzięki
ofiarności sponsorów, od
których na ten cel zebrano
3760 zł. Oprócz środków
finansowych,
otrzymywaliśmy materiały (m. in.
słupki, siatkę), bez których nigdy nie udałoby się
skończyć przedsięwzięcia.

I Festiwal Piosenki Poetyckiej

JURA 2011
DARIUSZ KOSIŃSKI
23. i 24. lipca br. to dwa festiwalowe dni, podczas których miłośnicy gitarowego
śpiewogrania mieli okazję
do uczestniczenia w jedynej tego rodzaju imprezie
na naszym terenie. Powiat
zawierciański jest rejonem
atrakcyjnym turystycznie,
odwiedzanym przez licznych
turystów, których przyciągają jurajskie atrakcje i krajobrazy. W ten klimat wpisany
został I Festiwal Piosenki
Poetyckiej JURA 2011, zorganizowany przez Dom Kultury w Kroczycach. Gościem
specjalnym była grupa „Bez
Jacka”, obok której wystąpił
zespół „Marzenie”, który od
wielu lat gra przy MGOK w
Ogrodzieńcu. Udanym debiutem na festiwalu popisał
się także trzynastoletni Wiktor Pacan z Bytomia, laureat
wielu ogólnopolskich przeglądów muzycznych.
Sobota, 23. lipca, to dzień,
w którym zrealizowana została idea ogniska turystycznego przy gitarze. Pośród
jurajskich skałek, w pobliżu
pięknych rozlewisk wodnych, zapłonęło ognisko,
przy którym usiedli miłośnicy gitary i piosenki. Klimat
utworów Starego Dobrego
Małżeństwa, Dżemu, piosenki turystycznej i harcerskiej przeniósł wszystkich

zgromadzonych w niepowtarzalną atmosferę biwakowania i rajdowego biesiadowania. Dźwięki gitar,
harmonijki, fletu i tamburyna
rozbrzmiewały w okolicach
kroczyckiego amfiteatru do
północy. Wszyscy pasjonaci
takich klimatów mieli okazję
spędzić miło sobotni wieczór.
Idea festiwalu, obejmującego swoim zasięgiem plenerowe spotkania przy gitarze,
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom licznej grupy entuzjastów piosenki autorskiej.
Możliwość spędzenia kilku
godzin w luźnej atmosferze
biwakowania, przy ognisku
z gitarą, pozwala wielu spośród nas powrócić do dawnych lat, spędzanych wraz
z przyjaciółmi w taki właśnie
sposób. Także dla wielu
młodych widzów pomysł
plenerowego spotkania przy
ognisku przypadł do gustu.
W przyszłorocznej edycji
festiwalu planowane jest
rozszerzenie zasięgu plenerowych spotkań o środowiska artystyczne, skautowe,
turystyczne i harcerskie.
Niewątpliwym sukcesem
I Festiwalu Piosenki Poetyckiej był koncert grupy
„Bez Jacka”. Są to artyści
stanowiący elitę tego gatunku piosenki. I tak jak

wszyscy entuzjaści poezji
są po prostu zakochani w
muzyce. Festiwal odbywał
się na scenie kroczyckiego
amfiteatru, a w drugiej części został przeniesiony ze
względu na niesprzyjającą
pogodę do sali Domu Kultury. Nie przeszkodziło to w
ogóle w osiągnięciu znakomitego klimatu i nawiązania
bezpośredniego kontaktu
wykonawców grupy „Bez
Jacka” z publicznością. Jak
większość koncertów tej
grupy na koniec występu
rozdawane były autografy
wykonawców oraz rozprowadzane płyty z nagraniami
poezji Bolesława Leśmiana i
Zbyszka Stefańskiego.
I Festiwal Piosenki Poetyckiej JURA 2011 był dużym
wydarzeniem kulturalnym
odnotowanym m.in. w Radiu Katowice i Regionalnej
Telewizji TVP Katowice.
Oprócz samego przekazu
treści festiwalowych takie
wydarzenie jest niewątpliwą
promocją całego regionu.
Na przyszły rok zaplanowano II edycję Festiwalu.
Jest sporo czasu na przygotowania, co pozwoli na
zaproszenie dużo większej
liczby wykonawców oraz
rozszerzenie formy festiwalu o konkursy i prezentacje
najlepszych wykonawców
utworów z Krainy Łagodności.

Zespół Marzenie z Ogrodzieńca

Z gitarą przy ognisku

Wspomnieć należy także
o zaangażowaniu w prace
mieszkańców, którzy swój
wolny czas poświęcali na
budowę boiska. Jest to
etap wstępny przedsięwzięcia, który polegał na
uruchomieniu
obiektu.
Pomimo niedoskonałości,
w trakcie trwających 9 dni
prac, narodziło się wiele
ciekawych pomysłów odnośnie zagospodarowania
obszaru oraz padły liczne
deklaracje pomocy przy
ich realizacji. Pomysły te w
miarę możliwości będziemy
sukcesywnie realizować.
Pragnę serdecznie podziękować 39 przyjaciołom
zaangażowanym w realizację pomysłu, bez których
nigdy by się on nie udał.
Dziękuję.
Zamek sp.z o.o., Centrum Inicjatyw Lokalnych,
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Krzysztof Apel, Czesław
Błażkiewicz, Jolanta Ciołczyńska, Zbigniew Fabiańczyk, Marek Gąkowski,
Grażyna Gołuchowska, Paweł i Marcin Gryc, Andrzej
Grzanka, Paweł Jagła,
Krzysztof Jagła, Sławomir Janiczek, Małgorzata
Janoska, Jerzy Janoska,
Lech Jaros, Marcin Lipka,
Ewa Lipka, Sebastian Markiewicz, Adrian Maślanka, Wojciech Michalski,
Adam Miśkiewicz, Łukasz
Oleś, Stanisław Orman,
Łukasz Owsianka, Aneta
Pieszczyk, Anna Pilarczyk
– Sprycha, Zygmunt Podsiadło, Wojciech Rybiński,
Paweł Skóra, Zofia Skóra,
Andrzej Skrzypiciel, Paweł
Soliński, Marcin Spurgiasz,
Jakub Sykulski, Waldemar
Sykulski, Marian Szczygieł,
Paweł Szurlej.
Relacja z prac na portalu
mój-ogrodzieniec.pl
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„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”
Janusz Korczak

PODZIĘKOWANIA

dla sponsorów dwutygodniowych zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży, które odbyły
się w Kiełkowicach w terminie 4-15 lipca 2011 współfinansowanych z funduszu sołeckiego (artykuły papiernicze i plastyczne, nagrody w konkursach, woda i napoje, środki
czystości).
Dzięki ludziom wielkiego serca podczas zajęć można było zorganizować dodatkowe
atrakcje, nagrody, poczęstunki, słodycze. Podziękowania składamy na ręce naszych darczyńców w osobach:
Pan Janusz Grzesiak, Radny Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Pan Andrzej Mikulski, Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Pani Dorota Supkowska i Pan Wojciech Jagielski, Pracownia Plastyczna „Manufaktura”
w Ogrodzieńcu
Pani Zofia Skóra, Radna Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Pani Joanna Kurek, Sklep Ogólnospożywczy „DAKA” w Kiełkowicach
Pan Patryk Szczygieł, Radny Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Pan Lech Jaros, Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego
Pani Małgorzata Handzlik, Poseł do Parlamentu Europejskiego
Pani Anna Szlachta, Sołtys Sołectwa Kiełkowice
Pani Elżbieta Stanek, Radna Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, organizator i koordynator
zajęć wakacyjnych
RODZICE I DZIECI

Wakacje 2011r.:
Węgry 4* od 200zł
Grecja apt. od 549 zł
Włochy 3* od 734 zł
Rodos 3* od 779 zł
Turcja 3* od 790 zł
Tunezja 3* od 990 zł
Kreta 3* od 1196 zł.
Czarnogóra 3* od 1249 zł.
Kos 3* os 1249 zł.
Majorka 3* od 1281 zł
Egipt 3* od 1320 zł
Chorwacja od 1338 zł
Korfu 3* od 1479 zł
Bułgaria 3* od 1775 zł.
Tanie zwiedzanie autokarem:
Budapeszt od 210 zł
Wiedeń od 225 zł

Praga od 225 zł
Saksonia od 245 zł
Berlin od 249 zł.
Wilno od 299 zł
Amsterdam od 599 zł
Paryż od 649 zł
Kolonie i obozy młodzieżowe:
Zakopane od 899 zł.
Obozy wędrowne od 995 zł
Władysławowo od 1199 zł
Łeba od 1249 zł
Ustka od 1335 zł
Bułgaria od 1299 zł
Grecja od 1369 zł
Chorwacja od 1499 zł
Włochy od 1569 zł
Hiszpania od 1749 zł
Francja z Zamkami nad Loarą od 1755 zł.

Polska:
Zakopane od 425zł.
Mazury od 450 zł
Ustka od 585 zł
Karpacz od 635 zł
Kołobrzeg od 635 zł
Jantar od 789 zł
Łeba od 819 zł.
Kudowa Zdrój od 825 zł
Jastrzębia Góra od 979 zł.
Egzotyka:
Emiraty Arabskie od 2510 zł
Tajlandia od 4590 zł
Bali od 5218 zł
Meksyk od 5308 zł
Kuba od 5609 zł
Malediwy od 6132 zł

BIBLIOTEKA poleca
„Dzieje życia Jana Pawła II – z Wadowic do Rzymu”, to biografia Karola Wojtyły
- Jana Pawła II przedstawiona w młodzieżowej formie komiksu. Książka podzielona
na dwie części.
Pierwsza, nosząca tytuł „Powołanie Karola
Wojtyły”, przedstawia życie Karola na tle historii Polski. Widzimy dom rodzinny chłopca z Wadowic, wędrujemy razem z nim
przez trudne okresy drugiej wojny światowej, przeżywamy tragedię rodzinną (przedwczesna śmierć matki i brata), radujemy
się występami Karola w teatrze i podziwiamy drogę duszpasterską od wikariusza do
kardynała.
Druga część „Niestrudzony pielgrzym”
ukazuje historię pontyfikatu Ojca Świętego
od momentu wyboru aż po rok 2004. Znajdujemy tam wybór najważniejszych wydarzeń wielkiego pontyfikatu, m.in. liczne
pielgrzymki Ojca Świętego, również historyczne i jakże dla nas znaczące spotkania
w Polsce, pierwsze Światowe Dni Młodzieży, zamach na życie Papieża, skuteczne
zaangażowanie społeczne i dużo więcej.
Kolorowe rysunki wiernie odwzorowujące
postaci, miejsca i wydarzenia przygotowane zostały w olbrzymiej większości na
podstawie fotografii Arturo Mari i Adama
Bujaka. Komiks, stworzony przez najwybitniejszych rysowników francuskich,
opatrzony jest przedmową kard. Paula
Pouparda, przewodniczącego Papieskiej
Rady ds. Kultury.

Jest to nowatorska forma biografii Ojca
Świętego, która szczególnie pomoże przybliżyć młodym Polakom ich wielkiego rodaka. Posiada ona również wielkie walory
edukacyjne i wychowawcze, jest emocjonującą lekcją historii i patriotyzmu.
Książka Piotra Litka „Ksiądz Jerzy Popiełuszko – Dni, które wstrząsnęły
Polską”. Książka jest próbą spojrzenia po
latach na męczeńską śmierć księdza Jerzego Popiełuszki w kontekście prowadzonego w tej sprawie śledztwa w roku 1984
oraz podjętego na nowo śledztwa w latach
90. ubiegłego wieku.
W tekście cytowane są liczne maszynopisy,
listy, notatki urzędowe, protokoły przesłuchań oraz stenogramy nagrań zarówno z
archiwów kościelnych, jak i państwowych.
Książkę uzupełniają rozmowy z osobami
blisko związanymi z księdzem Popiełuszką,
a także ludźmi, którzy z racji zajmowanych
stanowisk lub też swojego udziału w wydarzeniach z lat 80. ubiegłego wieku, byli
przesłuchiwani w śledztwach dotyczących
uprowadzenia i śmierci księdza Jerzego
Popiełuszki.
W aneksie opublikowane są nieznane materiały z archiwum STASI w Berlinie dotyczące księdza Popiełuszki.
Zapraszamy do odwiedzania naszej biblioteki i czytania ciekawych propozycji książkowych.

KOTKI

Fundacja Anny Nemś

Śliczne, małe ale już samodzielne oddamy w dobre ręce!
tel. 32 67 32 150

W Święcie Gminy Ogrodzieniec weźmie
udział Fundacja Anny Nemś - EuGeniusz. Fundacja i jej wolontariusze zorganizują zabawy i konkursy dla dzieci.
Wszyscy uczestnicy konkursów zostaną nagrodzeni. W imieniu Fundacji serdecznie zaprasza Anna Nemś.
www.fundacjaeugeniusz.pl

Kalendarz „Dawne Zawiercie”
Szukamy zdjęć!
Trwają prace nad kolejną edycją
kalendarza „Dawne Zawiercie”.
Będzie to już trzecie wydanie
kalendarza przybliżającego przeszłość Zawiercia oraz dawny wygląd naszego miasta.
Centrum Inicjatyw Lokalnych co
roku wydaje atrakcyjny kalendarz „Dawne Zawiercie”. Przedstawia on unikalne fotografie z
dziejów miasta, udostępnione
przez kolekcjonerów. Kalendarz
jest częścią szerszej inicjatywy o tej samej nazwie, która na
co dzień funkcjonuje w postaci
strony internetowej www.dawnezawiercie.pl. – „Projekt »Dawne
Zawiercie« realizujemy od 2008 r.
W lutym tamtego roku stworzyli-

śmy stronę internetową, a dwa
lata temu zdecydowaliśmy się na
wydawanie kalendarza. Chcemy
w ten sposób zwiększyć wiedzę
dzisiejszych mieszkańców na temat historii miasta oraz przyczynić
się do kreowania i pielęgnowania
lokalnej tożsamości. Mamy również nadzieję, że kalendarz stanie
się ważnym elementem promocji
miasta podczas targów czy wizyt
zagranicznych gości” – mówi Paweł Abucki, wiceprezes Centrum
Inicjatyw Lokalnych.
Kalendarz ukaże się jesienią w
limitowanej, kolekcjonerskiej serii
500 egzemplarzy. Obecnie trwają
prace nad gromadzeniem i wyborem zdjęć do edycji na rok 2012.

Wszystkich, którzy posiadają w
domowych archiwach interesujące zdjęcia naszego miasta sprzed
roku 1939, prosimy o kontakt w
siedzibie CIL przy ulicy Senatorskiej 14 (telefon 32/6702014).
Fotografie można prezentować
wydawcy do końca sierpnia – po
wstępnej selekcji zostaną one zamieszczone w tej lub następnych
edycjach kalendarza. Za wybrane
zdjęcia, które zostaną opublikowane w kalendarzu, wydawca
przewiduje honorarium dla osoby,
która udostępni fotografię.
Edycja kalendarza zostanie zrealizowana przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w
Zawierciu w ramach zadania „Na
tropie własnej historii”, realizowanego przez Centrum Inicjatyw
Lokalnych. Mecenasem wydania
jest zakład produkcyjny B-D Witold Brodzik s.j.
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Dary Lata
Koło Gospodyń Wiejskich
z Ryczowa uczestniczyło w
II Międzygminnym Turnieju Kulinarnym KGW „Dary
lata”, zorganizowanym w
ramach obchodów Dni Żarnowca (24 lipca). Panie z

KGW Ryczów przygotowały kilka smacznych potraw,
będących
specjalnością
tamtejszych gospodyń. Była
zupa ze świeżego ogórka,
żurek w chlebie, sery i masło własnego wyrobu, klu-

ski nadziewane grzybami,
jajka faszerowane i wypieki
– ciasteczka i bułki z serem
i jagodami. Walory smakowe i sposób przygotowania
doceniła komisja jury, która
przyznała trzecie miejsce i
nagrodę pieniężną w wysokości 300zł.
Joanna Piwowarczyk

Zupa ze świeżych ogórków
Składniki:
1l wody
2 rosołki drobiowe
3 ogórki świeże (utarte na tarce ze skórką)
2 serki topione „złoty ementaler” (lub inny
bez dodatków)
koperek
przyprawy jak do każdej zupy.
makaron typu „drobniutki wzorek”

Przygotowanie:
Ogórki utarte na dużych oczkach wrzucić
na wrzątek rosołowy. Rozrobić na gładko
serek z wywarem i wlać do całości, zagotować. Doprawić do smaku, dosypać posiekany koperek.
Na talerz włożyć ugotowany makaron, połączyć z zupą.
SMACZNEGO!

ogrodzieniecka GAZETA

Podziękowanie

Pragniemy podziękować Społecznemu Komitetowi „Nasze miasto Ogrodzieniec” za
czterodniowe czerwcowe ożywienie naszego miasta przeszłością. Makieta starego Ogrodzieńca i fotogramy rozmieszczone na ulicach pozwoliły nam przenieść się w minione
lata, wspominać bliskich i znajomych oraz wzmocnić rodzinno-sąsiedzkie więzi. Mieszkańcy Ogrodzieńca jak i przybyli goście byli pełni podziwu dla trudu, jaki został włożony w
realizację projektu „Wspólna pamięć - wspólna fotografia. Ogrodzieniec 1911-2011”.
Impreza ujawniła niespożyte możliwości twórczo-artystyczne tkwiące w naszej społeczności lokalnej, które warto na co dzień wykorzystywać. Wierzymy, że na tym nie poprzestaniecie. Podziękowanie składamy na ręce pomysłodawczyni projektu pani Marii LipkiStępniewskiej.
Mieszkańcy

Sprawy Podzamcza
zebranie sołeckie 26 lipca 2011r.
26 lipca 2011 w Szkole Podstawowej w
Podzamczu odbyło się spotkanie sołeckie,
w którym uczestniczył Burmistrz, Radni,
Dyrekcja Szkoły Podstawowej, Sołtys,
Mieszkańcy.

fot. archiwum GOK Żarnowiec

Wspólnota mieszkaniowa składa podziękowanie Radnej
Małgorzacie Janoska oraz Pani Annie Pilarczyk - Sprycha
za podarowanie domku na plac zabaw przy
ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu.
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w
Ogrodzieńcu składa serdeczne podziękowania Państwu
Ewie i Stanisławowi Piątkom oraz Pani Beacie Koniec
za pomoc w organizacji imprezy
Jurajskie Granie i Śpiewanie’2011.

Szkoła jazdy XXL

Ogrodzieniec
Pl. Wolności 37
zaprasza na kursy prawa jazdy kat B (w budynku GS)
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
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Głównymi tematami była Szkoła Podstawowa i sprawy mieszkańców. Za zgodą
radnych i mieszkańców została podjęta
decyzja o przekazaniu całości Funduszu
Sołeckiego, w wysokości 20tys.zł, na rozbudowę placu przedszkolnego dla dzieci
(koniki na sprężynach, ciuchcia, ławeczki). Zdobyto również środki finansowe na
Szkołę Podstawową z Projektu „ Poprawa
jakości powietrza w Gminie Ogrodzieniec
poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksowej termomodernizacji obiektów
użyteczności publicznej”. A w ramach
Projektu „Odnowa Wsi” fundusze są przeznaczone na budowę boiska szkolnego i
remont basenu. Prace będą realizowane w
2012 roku.
Pani Dyrektor Szkoły poruszyła temat bezpieczeństwa i zaproponowała odgrodzenie
placu zabaw od basenu i rozebranie baraku. Te miejsca stanowią zagrożenie dla
dzieci i młodzieży.
Najważniejszymi kwestiami mieszkańców
były kapliczka, kosze, ławeczki i oczka
wodne.
Głównym problemem przy kapliczce są
drzewa, które należy przyciąć. Jeżeli tego

nie zrobimy, to uszkodzą one dach, a lejąca
się do kapliczki woda zniszczy to miejsce.
Nie możemy do tego dopuścić.
Kolejną ważną sprawą są ławki i kosze,
które należałoby ustawić przy wszystkich
ulicach Podzamcza, a przede wszystkim
przy ulicy Zamkowej i na rynku - te miejsca
są naszą wizytówką. Po weekendzie kosze
są przepełnione, a leżące obok śmieci wyglądają nieestetycznie.
Najbardziej burzliwą kwestią na spotkaniu był stan oczek wodnych na rynku w
Podzamczu. Padły propozycje zasypania
oczek i zrobienie z nich skalniaków, albo
całkowita ich likwidacja i ustawienie w tych
miejscach ławeczek. Mieszkańcy zdecydowali, że oczka pozostaną i należy je wyczyścić. W tej chwili oczka zamiast przyciągać
uwagę, to odstraszają brzydkim zapachem i nieestetycznym wyglądem. Mamy
informację, że po zebraniu, oczka zostały
wyczyszczone, ale nie w wystarczającym
stopniu. Jedna osoba sprzątająca niestety
temu nie podoła.
Prosimy o realizację wszystkich zgłoszonych potrzeb, bez pomocy Burmistrza i
Gminy sobie nie poradzimy. Jesteśmy za
tym żeby takie spotkania odbywały się
częściej, wpływają one pozytywnie na społeczność i przynoszą dużo dobrego.
Anna Łonak
Członek Rady Sołeckiej
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Jurajskie granie i śpiewanie
JOANNA PIWOWARCZYK
W sobotę, 30 lipca na skwerze przy Placu
Wolności w Ogrodzieńcu Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury zorganizował cykliczną
imprezę pn. „Jurajskie granie i śpiewanie,
czyli popołudnie na swojską nutę”. W programie wystąpiły gminne zespoły oraz zespoły z Łaz i Bzowa, m.in.: Orkiestra Dęta
z Ryczowa, Chór Seniora z Ogrodzieńca,
Zespół Echo z Ogrodzieńca, Zespół Tęcza
działający przy OSP Bzów, Zespół Ryczowianki z Ryczowa, Zespół Bzowianki z Bzowa oraz studenci Uniwersytetu Trzeciego

Wieku z Łaz. Wszystkie zespoły świetnie
zaprezentowały swój repertuar. Było dużo
muzyki, śpiewu, humoru i tańca. Członkowie UTW z Łaz wraz z młodzieżą licealną z koła teatralnego, działającego przy
MOK w Łazach zaprezentowali „Cygański
romans”. Było to barwne i dynamiczne widowisko, w którym świat dorosłych splata
się ze światem młodych. Ponadto w trakcie
imprezy wystąpił Kabaret 50+, który działa
w ramach UTW. Sobotni wieczór zakończył
koncert popularnych melodii w wykonaniu
Mister Daro, który porwał wszystkich do
wspólnej zabawy.

Z Chartres do Żelazka
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Po raz kolejny gościliśmy na
terenie Gminy Ogrodzieniec
w Żelazku skautowe drużyny dziewcząt z ruchu Skautów Europy. Tym razem
przyjechała drużyna z Chartres, francuskiego miasta
znanego z średniowiecznej
katedry oraz drużyna z Legionowa. Razem blisko 60
uczestniczek w wieku od 12
do 23 lat. Żelazko wybrały
nieprzypadkowo. Chciały
zobaczyć miejsce, gdzie w
2003 roku odbywał się zlot

skautów Eurojam 2003,
kiedy w tygodniowym spotkaniu uczestniczyło 9,5 tys.
dziewcząt i chłopców z 20
krajów świata. Skauci Europy to ruch wychowawczy
dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat, opierający
się na pedagogice BadenPowella, prowadzony przez
kadrę wychowawczą, którą
stanowią młodzi w wieku
18-26 lat z udziałem dorosłych oraz rodziców (więcej
na http://skauci-europy.pl/).
Skauci Europy dzielą się
na trzy gałęzie: wilczki (8-

12 lat), harcerki i harcerze
(12-17 lat), przewodniczki
i wędrownicy (powyżej 17
lat). Skauci Europy organizują międzynarodowe zloty
skautowe Eurojam (Chateauroux - Francja 1984;
Viterbo - Włochy 1994;
Żelazko - Polska 2003; planowany we Francji w 2014)
oraz wielkie wędrówki przewodniczek i wędrowników
Euromoot (Słowacja - Polska 2007). Żelazko stało
się znanym wśród skautów
miejscem obozowisk, do
którego chętnie wracają.

