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23-24 sierpnia 2014

święto gminy
OGRODZIENIEC
23.08.2014r. (sobota) *
„Przewodnik Na Miejscu” – akcja Koła Przewodników
Jurajskich i Beskidzkich PTTK Zawiercie.
Zwiedzanie zamku z przewodnikiem
w godz. 9.00 -13.00 w cenie biletu wstępu na zamek.

BAYEr FULL

17.30 Rozpoczęcie imprezy
17.45 Koncert Orkiestry Dętej ZHP-OSP w Uniejowie
18.30 Koncert zespołu Wyrwani
Organizator
20.00 Koncert zespołu Bayer Full
21.30 Pokaz pirotechniczny
22.00 Koncert zespołu IRA
23.30 Zakończenie imprezy
* Szczegóły na www.zamek-ogrodzieniec.pl

24.08.2014r. (niedziela) – Niedziela na Rynku
Ogrodzieniec, Plac Piłsudskiego

16.00 – program dla dzieci
od 17.00 – występy zespołów działających przy MGOK
w Ogrodzieńcu: Orkiestra Dęta w Ryczowie, Orkiestra Dęta w Gieble,
ZF Wrzos z Ryczowa – Kolonii, Zespół Ryczowianki z Ryczowa,
Seniorzy z Ogrodzieńca, Zespół Echo
ok. 19.00 – koncert zespołów SONITUS i CLIPSY
ok. 20.00 – zakończenie imprezy
Organizatorzy

Gmina
Ogrodzieniec

WYRWANI

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
w Ogrodzieńcu

22.08.2014r. (piątek) 20 lat Wyszehradzkiej Współpracy - świętujemy razem z Przyjaciółmi
Ogrodzieniec, ul.Kościuszki 69, (plac po przedszkolu)
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Zawody sportowo-pożarnicze

SIERPIEŃ 2014
W niedzielę, 27 lipca br. na boisku sportowym w Gieble odbyły się Zawody Sportowo-Pożarnicze, zorganizowane przez
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP
RP w Ogrodzieńcu. W zawodach udział
wzięło 13 drużyn OSP z terenu całej gminy.
Komisję sędziowską powołał Komendant
Powiatowy PSP w Zawierciu, a sędzią
głównym był mł. bryg. Artur Łągiewka. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:
sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami i ćwiczenie bojowe. W tym roku startujących drużyn było więcej, gdyż do zawodów włączyły się dwie drużyny żeńskie
i dwie młodzieżowe. Zawodnicy okazali się
świetnie przygotowani, toteż walka była
zacięta, liczyły się sekundy. Najpierw odbył
się bieg sztafetowy z przeszkodami, a potem ćwiczenia, polegające na sprawnym
rozłożeniu sprzętu gaśniczego i uruchomieniu strumienia wody. Najlepszymi okazali się strażacy z OSP Ryczów Kolonia,
którzy zdobyli złote medale w dwóch punktowanych konkurencjach. Każda drużyna
miała swoich kibiców, którzy dopingowali
do walki. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Radę Miejską w
Ogrodzieńcu oraz Radę Powiatu Zawierciańskiego. Wszystkie startujące drużyny
otrzymały nagrody rzeczowe m.in.: hełmy,
węże gaśnicze, siekiery. Drużyna OSP Ryczów Kolonia zwyciężyła również w turnieju pozakonkursowym - drużynowym chodzeniu na nartach.

Pogoda w tym dniu dopisała, a wraz z nią
dopisali mieszkańcy, którzy licznie przybywają na imprezy odbywające się w Gieble.
Nie zabrakło domowych wypieków i kuchni polowej z pysznym strażackim żurkiem,
bigosem i kiełbaskami z grilla. Tradycyjnie
gospodynie upiekły przepyszne ciasta,
które chętnie nabywali widzowie.
Oprawę muzyczną zapewniła niezawodna
Orkiestra Dęta z Giebła.
Zwycięzcom gratulujemy, a pozostałym
drużynom życzymy sukcesów w następnych zawodach.
Joanna Piwowarczyk
Klasyfikacja Miejsko–Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych w Gieble:
Męskie Drużyny Pożarnicze:
I miejsce – OSP Ryczów Kolonia
II miejsce – OSP Gulzów
III miejsce – OSP Ogrodzieniec
IV miejsce – OSP Kiełkowice
V miejsce – OSP Ryczów
VI miejsce – OSP Podzamcze
VII miejsce – OSP Mokrus
VIII miejsce – OSP Giebło
Żeńskie Drużyny Pożarnicze:
I miejsce – OSP Ryczów Kolonia
II miejsce – OSP Giebło
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:
I miejsce – OSP Ryczów Kolonia
II miejsce – OSP Gulzów
Żeńskie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:
I miejsce – OSP Kiełkowice

terenu do wybudowania drugiego ciągu technologicznego oczyszczalni. Zgodnie z zawartą umową zakończenie prac ustalono na 28 listopada br.

Gminne inwestycje

III. W wyniku przetargu nieograniczonego na „Opracowanie studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Ogrodzieniec” wybrano
najkorzystniejszego wykonawcę tj. GARD Pracownię Urbanistyczno-Architektoniczną mgr inż. arch. Anna Woźnicka z Łodzi, z którą Gmina Ogrodzieniec w
dniu 6 sierpnia br. podpisała umowę. Prace planistyczne mają zakończyć się w
terminie 15 miesięcy od daty podpisania umowy.

Lato to nie tylko czas wakacji, ale także początek zbiorów i podsumowywania osiągnięć
oraz efektów tego co udało się zrealizować od początku roku w ramach gminnych
inwestycji i przedsięwzięć:

IV. W dniu 6 sierpnia 2014r. Gmina Ogrodzieniec zawarła umowę z, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, Zakładem Usługowo Budowlanym „BUD-REM”
Tomasz Skipirzepa z Zawiercia na realizację zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej 790 w miejscowości Giebło Kolonia”. Wskazany w umowie czas realizacji – do 5 listopada br.

sierpień 2014r.

I. Zakończono realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania
tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno-rozrywkowych – etap I”,
która została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013 w wysokości 350.000 zł.

II. Trwają prace budowlane w ramach realizacji zadania „Budowa II etapu oczyszczalni
ścieków w Ogrodzieńcu” . Prowadzone są roboty ziemne w celu przygotowania

ZAPISY

W związku z licznymi pytaniami
dotyczącymi możliwości zakupu albumu „Wspólna pamięć,
wspólna fotografia. Ogrodzieniec
– portret miasta i mieszkańców.”,
informujemy, że prowadzimy
zapisy osób chętnych na odpłatne nabycie tego wydawnictwa.
Wszystkich zainteresowanych
zakupem prosimy
o zgłoszenie tego faktu w MGOK
w Ogrodzieńcu osobiście lub telefonicznie, podając imię i nazwisko,
adres oraz numer telefonu kontaktowego.
Warunkiem wykonania dodruku
książki jest zebranie odpowiedniej
ilości deklaracji zakupu.
MGOK Ogrodzieniec
Tel. 326732044
e-mail:kultura@ogrodzieniec.pl
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11 lipca w Urzędzie Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu odbyło się spotkanie
z przedstawicielami firmy
Rathdowney w sprawie
aktualnych prac związanych z badaniami geologicznymi złóż cynku i
ołowiu na terenie powiatu
zawierciańskiego. Przedstawiciele firmy złożyli informacje na temat przeprowadzonych w ostatnich
miesiącach konsultacji z
mieszkańcami w gminie
Ogrodzieniec. Szczegóły i
informacje dotyczące Projektu Olza znajdują się na
stronie internetowej firmy.
30 czerwca-5 lipca mażoretki z zespołu Fantazja oraz Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta
przebywała w partnerskiej
gminie Bogacs na Węgrzech. Zespoły uczestniczyły w projekcie dofinansowanym przez Fundusz
Wyszehradzki pn. „20 lat
wyszehradzkiej współpracy – świętujemy razem z
przyjaciółmi”.

7 lipca w MOK w Zawierciu odbyły się uroczyste obchody z okazji
Święta Policji w powiecie
zawierciańskim. W uroczystościach oprócz komendanta powiatowego
KPP Zawiercie, policjantów i rodzin wziął udział
I zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego insp. Roman Rabsztyn.

25 – 28 lipca właściciel zabudowań przy ul. Zuzanki
w Podzamczu (skrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego)
dokonał naprawy uszkodzonej elewacji i od dnia
28 lipca ulica jest przejezdna dla mieszkańców.
25 lipca na Krępie miało
miejsce spotkanie integracyjne zorganizowane przez
Polski Związek Emerytów,

Przekazanie dyplomu merowi Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois przez D. Ptasia, Sekretarza Miasta i Gminy Ogrodzieniec

przewodniczek z 18 krajów Europy oraz ze Stanów
Zjednoczonych, Kanady,
z azjatyckiej części Rosji
(Kamczatka, Ural). Każdy
dzień zlotu był poświęcony
wykonaniu jakiegoś zadania, poznania innych zastępów, czy też zwiedzenia
okolicy. W dniu inauguracji
list do uczestników EUROJAM 2014 skierował Papież
Franciszek.
Wielokrotnie w trakcie zlotu
bardzo ciepło wspominano organizację i gościnne
przyjęcie w czasie EUROJAM 2003 organizowanego na terenie Żelazka. Miłe
wspomnienia z Żelazka
przyczyniły się do nadania
jednej z dróg na terenie

30 lipca w Urzędzie Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu odbyło się spotkanie
z przedstawicielami firmy
Eko-Ekspert z Katowic w
sprawie planów rekultywacji działki będącej częścią byłego kamieniołomu
po Cementowni „Wiek”.
Podczas spotkania, które
było pierwszym w tym temacie, gmina przedstawiła
swoje stanowisko. W przygotowywanym projekcie
rekultywacji nie mogą być
przewidziane odpady poprodukcyjne, ani też inne
odpady, które stanowiłyby
jakiekolwiek zagrożenie dla
środowiska naturalnego.
Jednocześnie wyrażono
sprzeciw wobec takich
działań jakie miały miejsce
na terenie kamieniołomu
od strony Bzowa kilka lat

27 lipca na boisku sportowym w Gieble odbyły
się Zawody Sportowo-Pożarnicze, w którym wzięły
udział wszystkie jednostki
OSP z terenu naszej gminy. Druhowie startowali w
biegu sztafetowym 7x50m
oraz ćwiczeniach bojowych. Najlepszymi okazali
się strażacy z OSP Ryczów Kolonia, którzy zdobyli złote medale w trzech
konkurencjach.
Wyniki
oraz więcej informacji na
temat zawodów na str. 2.

już ósme warsztaty i prezentacje dorobku orkiestr
i zespołów mażoretkowych, które odbywają się
od kilku lat i biorą w nich
udział zespoły z różnych
województw, a projekt
pn. „Na marszową nutę”
otrzymał
dofinansowanie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W
Dzietrzkowicach spotkały
się orkiestry z Krasocina
(woj. świętokrzyskie), Żytna, Dzietrzkowic, Wieruszowa (woj. łódzkie), Pułtuska (woj. mazowieckie)
oraz Ogrodzieńca (woj.
śląskie). W niedzielę, 3
sierpnia wszystkie orkiestry (ponad 300 wykonawców)
jednocześnie
wykonały przygotowane
przez siebie cztery utwory.

1-3 sierpnia nasze Mażoretki i Orkiestra brały udział w warsztatach
muzycznych w Oleśnicy
oraz występie galowym
orkiestr dętych i grup mażoretkowych w Dzietrzkowicach (woj. łódzkie).
Tegoroczne spotkanie to

4 sierpnia Gmina Ogrodzieniec podpisała umowę z właścicielem Restauracji w Ratuszu na
dzierżawę skarpy przy
Placu Piłsudskiego z przeznaczeniem na miejsca
parkingowe na potrzeby
restauracji na okres 10 lat.

temu, gdy nielegalnie zdeponowano kilkaset tysięcy
ton różnych odpadów, w
tym fluorek wapnia i inne
odpady przez firmę Eko
Harpoon.

„Rzeczpospolita” wyróżniła
Gminę Ogrodzieniec

EUROJAM 2014

W dniach od 3 do 10 sierpnia 2014 r. w miejscowości
w Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois (Normandia,
Francja)
zorganizowano
spotkanie Skautów i Przewodniczek Europy EUROJAM 2014. Zlot skautów
odbywał się pod hasłem
„Venite et Videte” (Przyjdźcie i zobaczcie) - po jedenastu latach od wydarzenia, jakie miało miejsce w
Żelazku. W 2003 r. mieliśmy zaszczyt gościć w naszej gminie ponad dziewięć
tysięcy skautów europejskich. Często wracamy we
wspomnieniach do tamtych chwil i do porównań
z obecnym spotkaniem.
Do Francji przyjechało ponad 12 tysięcy skautów i

Rencistów i Inwalidów
Oddział w Ogrodzieńcu.
Udział w nim wzięły również dwie grupy PZERiI z
Dąbrowy Górniczej. Łącznie spotkało się ponad 150
osób.
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obozowiska nazwy „Żelazko Avenue”.
Informacji o Żelazku można
też było dostrzec w muzeum skautowym, w codziennej gazecie skierowanej do uczestników zlotu.
Gmina Ogrodzieniec przekazała dyplom władzom
samorządowym
Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois, które reprezentował
mer Herve Harel. Podobnie
było 11 lat temu, kiedy władze włoskiego miasta Viterbo, gdzie był organizowany
zlot w 1994 r. przekazały
dyplom dla Gminy Ogrodzieniec.
Dariusz Ptaś
Sekretarz Miasta i Gminy
Ogrodzieniec

Ogólnopolski dziennik Rzeczpospolita w najnowszym Rankingu samorządów 2014 wyróżnił Gminę Ogrodzieniec, która znalazła się wśród laureatów rankingu.
Kryteria oceny samorządów ustaliła Kapituła Rankingu, której Przewodniczy prof. dr hab.
Jerzy Buzek.
Ocena samorządu dotyczyła zarządzania finansami w latach 2010-2013, poziomu inwestycji na podstawie danych z Ministerstwa Finansów oraz ankiety wypełnianej przez
samorządy dotyczącej działalności komunalnej.
Gmina Ogrodzieniec zajęła 96 miejsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich,
których jest w Polsce 842.
Ranking samorządów Rzeczpospolitej jest opracowywany od 10 lat. Gmina Ogrodzieniec
w tym czasie była kilkukrotnie laureatem tego rankingu.
Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu realizując
w imieniu Gminy Ogrodzieniec rządowy program dla rodzin
wielodzietnych serdecznie zaprasza rodziny wielodzietne
do składania wniosków o
KARTĘ DUŻEJ RODZINY
Więcej informacji na stronie www.rodzina.gov.pl
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20 lat współpracy Ogrodzieniec-Bogacs

W dniu 29 września 1994r.
władze gminy Ogrodzieniec
i węgierskiej gminy Bogacs
podpisały umowę partnerską o wzajemnej współpracy. Stronę polską reprezentował Burmistrz Miasta
i Gminy Ogrodzieniec Jarosław Ciszewski a stronę
węgierską Burmistrz gminy Bogacs Sailaj Sandor.
Podpisanie umowy było
efektem
wcześniejszych
rozmów
przeprowadzonych w Bogacsu w sierpniu
1994r . Uczestniczyli w nich
przedstawiciele władz samorządowych Ogrodzieńca (przewodniczący Rady
Miejskiej A. Derda i burmistrz J.Ciszewski) i Sejmiku Śląskiego oraz strona
węgierska. Ogrodzieniec
był prekursorem w zacieśnianiu więzi partnerskich
z Węgrami. Umowa, którą
zawarto z Bogacsem była
pierwsza.
Współpraca miała polegać
m.in. na: wymianie tury-

stycznej młodzieży szkolnej, wymianie grup sportowych, grup muzycznych,
folklorystycznych, nawiązaniu kontaktów pomiędzy
Radami Gmin Bogacsa i
Ogrodzieńca oraz na zebraniu informacji na temat
zaprzyjaźnionych gmin i
rozpropagowaniu ich na
własnym terenie.
Pierwszym efektem współpracy było zorganizowanie Dni Kultury Polskiej w
Bogacsu w dniach 4–6
sierpnia 1995r. Na imprezę wyjechała 35 osobowa
delegacja z naszej gminy
na czele z burmistrzem J.
Ciszewskim. W skład reprezentacyjnej grupy wchodził zespół Koła Gospodyń
Wiejskich z Ryczowa wraz
z towarzysząca kapelą. Zespół dwukrotnie wystąpił z
programem artystycznym –
w Bogacsu i Mezokovesd.
Poza tym zaprezentował
polskie pieśni kościelne
podczas koncertu zorgani-

zowanego w miejscowym
kościele. W domu kultury
w Bogacsu strona polska
przygotowała wystawę fotografii przedstawiających
jurajskie krajobrazy oraz
kiermasz sztuki ludowej na

kąpielisku gminnym. (GO nr
36/wrzesień 1995)
W odpowiedzi strona polska zaprosiła Węgrów do
Ogrodzieńca na obchody
pierwszego Święta Gminy,
które odbyło się w dniach

1-3 września 1995r. W
pierwszym dniu obchodów
goście z Bogacsa zaprezentowali się podczas koncertu muzyki klasycznej w
kościele parafialnym. Na
drugi dzień podczas imprezy na Zamku Ogrodzienieckim zespół folklorystyczny
przedstawił tradycyjne węgierskie wesele. Dużym zainteresowaniem cieszyło się
stoisko węgierskie, gdzie
przeprowadzano degustację wina oraz prezentowano regionalne wyroby.
To były początki współpracy, która z czasem się
rozwijała. Każdego roku w
ramach wymiany kulturalnej wyjeżdżały różne grupy:
zespoły ludowe, orkiestry
dęte, młodzież szkolna na
kolonie letnie, piłkarze KS
Budowlani, którzy rozgrywali mecze towarzyskie
z drużyną z Bogacsa. A
Węgrzy przyjeżdżali do
nas, przywożąc za każdym
razem nowe atrakcje. Pamiętne było w roku 1998
stoisko, na którym odbywało się pieczenie wołu, połą-

czone z degustacją win.
W trakcie tych 20 lat współpracy zawiązało się wiele
znajomości i przyjaźni między mieszkańcami, które są
kontynuowane. Na płaszczyźnie lokalnej obie gminy
korzystają z wzajemnych
doświadczeń samorządowych. Trwa wymiana kulturalna. Na początku lipca
br. nasza młodzież i dzieci
z zespołu mażoretek i orkiestry dętej przebywały na
koloniach w Bogacsu, a
teraz oczekujemy gości z
zaprzyjaźnionej gminy.
Joanna Piwowarczyk
Na zdjęciach od góry:
Występ KGW Ryczów na festiwalu międzynarodowym w
Mezokovesd w sierpniu 1995r.
Wizyta delegacji węgierskiej w
Ogrodzieńcu – Zamek Ogrodzieniecki wrzesień 1994r.
Wizyta delegacji z Ogrodzieńca w gminie Bogacs w dniach
29-31 sierpnia 1994r.
Młodzież węgierska na koloniach letnich w Ogrodzieńcu
– lipiec 1997r.
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Jak to było ...,

czyli początki współpracy gmin
Ogrodzieniec-Bogacs
Z Sailaj Sandorem spotkaliśmy się w sierpniu 1994r.
Tak, już upłynęło 20 lat, jak
zachwyciliśmy się swoimi
miastami, a przede wszystkim ludźmi w nich mieszkającymi. Węgrzy i Polacy od
wieków są pełni wzajemnej
serdeczności, gościnności i braterstwa spisanego
wspólną historią.
Byłem wtedy czwarty rok
burmistrzem Ogrodzieńca,
a Sandor już ze dwadzieścia lat gospodarzył Bogacsem. Pokazał mi małe,
urocze miasteczko, którego

mieszkańcy od dawna żyli z
turystyki. Natura obdarzyła
ich gorącymi źródłami wód
termalnych i piękną, górzystą okolicą obfitą w bukowe
lasy, pełne dzikiej zwierzyny. Miasto zainwestowało
w oczyszczalnię ścieków,
kanalizację, telekomunikację, telewizję kablową…
słowem to była wielka budowa, z której końcem nadeszła nadzieja na wzrost
ruchu turystycznego, a tym
samym dochodów dla gminy i jej mieszkańców. My w
tym czasie dzięki Zamkowi

w Podzamczu mieliśmy
ponad 100tys. turystów
rocznie, ale brak miejsc
noclegowych, parkingów,
gastronomii
skutecznie
zniechęcał ich do zatrzymania się na dłużej.
Przez te 20 lat przyjaźni

Ogrodzieniec podbija Bogacs!
W dniach od 30 czerwca do 5 lipca bieżącego roku grupa Mażoretek
Fantazja oraz Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta miała okazję
gościć w węgierskim Bogacs’u, a to za sprawą 20-lecia współpracy
pomiędzy naszymi gminami. Wyjazd był częściowo dofinansowany
przez Fundusz Wyszehradzki.
Przez pierwsze dwa dni
odpoczywaliśmy,
zażywając kąpieli w basenach
termalnych, które nie tylko
są chlubą gminy Bogacs,
lecz także przyciągają do
niej turystów z całej Europy. Kompleks basenów
ze zjeżdżalniami, biczami
wodnymi, a także licznymi
stoiskami z napojami, czy
lodami był z pewnością
idealnym miejscem na spędzenie dwóch dni upałów.
Jednakże po dwóch dniach
musieliśmy porzucić tę sielankę na rzecz realizowania
projektu. W środę 3 lipca
dołączyły do nas grupy
czeska i słowacka. Wieczorem zorganizowano spo-

tkanie, na którym wszystkie
4 grupy (słowacka, czeska,
węgierska i polska) przedstawiły się i powiedziały
coś o sobie. Kolejny dzień
minął nam na zwiedzaniu
zabytkowego miasta Eger.
Zwiedziliśmy m.in. minaret
oraz bazylikę, pod którą
nasza orkiestra dała koncert. Integracji ciąg dalszy nastąpił przy ognisku,
gdzie mogliśmy spróbować
narodowych węgierskich
potraw przy akompaniamencie muzyków ze Słowacji. Wreszcie nadszedł
ostatni dzień projektu, jego
podsumowanie, czyli występ na terenie termów. Po
paradzie ulicą Bogacs’a

wszystkie grupy zaprezentowały się przed sporą
publicznością.
Zarówno
Fantazja jak i orkiestra,
mimo upału, dały z siebie
wszystko i zaprezentowały
się na wysokim poziomie.
Występy zostały odebrane
gorąco i nagrodzone wielkimi brawami, a dla nas było
to niesamowite przeżycie i
pierwszy wspólny występ
za granicą. Dalsza część
projektu będzie realizowana w Ogrodzieńcu. Goście
z Czech, Węgier i Słowacji
zachwycą swoimi występami na święcie gminy – czekamy z niecierpliwością.
Gabriela Kosińska

zyskały obydwie strony.
Staliśmy się ambasadorami
Bogacsa w Polsce. To dzięki naszej promocji i współpracy zwiększyła się ilość
chętnych do wyjazdu na
Węgry do „ciepłych wód”
i urokliwych piwniczek z

młodym winem i wspaniałą,
skoczną muzyką. Ogrodzieniec przykładem Bogacsa
powiększył swoją ofertę
turystyczną poprzez organizację masowych imprez:
koncertów
muzycznych,
turniejów rycerskich, którym towarzyszy wspaniała kuchnia regionalna, a
zmęczeni goście mają do
dyspozycji noclegi w kwaterach prywatnych, pensjonatach i hotelach trzy i czterogwiazdkowych.
Dzięki
temu turyści nie traktują już
Ogrodzieńca jako kolejnego
punktu w drodze do większych atrakcji i zatrzymują
się tu na dłużej.
Obecnie dla mnie Bogacs
to przede wszystkim zwy-
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czajne, wieloletnie, szczere
przyjaźnie
mieszkańców
naszych miast, które przetrwały do dzisiaj. I tak niech
pozostanie, bo takie więzi
to coś pięknego i warto je
pielęgnować – tak wspomina początki współpracy
były burmistrz Ogrodzieńca Jarosław Ciszewski,
który w dniu 29 września
1994 roku podpisał z ówczesnym burmistrzem Bogacsa - Sailaj Sandorem
umowę partnerską między
gminami.
Na zdjęciu:
Uroczyste podpisanie umowy
partnerskiej między gminami
Ogrodzieniec-Bogacs w dniu
29 września 1994r. w Urzędzie
Miasta i Gminy Ogrodzieniec
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Uwaga!

Ostatnie wolne miejsca na kurs kwalifikacyjny
opiekun medyczny.
Zapisy i szczegółowe informacje w biurze MGOK
lub pod numerem telefonu 32 67 32 044.

SKUP AUT
SPRZEDAŻ CZĘŚCI
OGRODZIENIEC, KOŚCIUSZKI 107 E
BIURO: (32) 67-32-148
CZĘŚCI: 601-422-448
CZĘŚCI: 601-440-161

* WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ
* NAJLEPSZE CENY
* TRANSPORT GRATIS
* NAJWIĘKSZY WYBÓR CZĘŚCI

Dom Pogrzebowy
G. Wałek, M. Bodziony

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

BART-POL

Najtańsze kompleksowe usługi pogrzebowe
Zasiłek pogrzebowy wypłacany od ręki
Sala pożegnań
Bezpłatna chłodnia
Kopanie grobów, wykonywanie piwniczek

USŁUGI
ASENIZACYJNE
wywóz nieczystości płynnych

Ryczów ul.Ogrodzieniecka 7

tel. 500 709 342
Obsługujemy gminy:
Ogrodzieniec, Łazy, Zawiercie,
Pilica, Klucze

Z A K Ł A D

P O G R Z E B O W Y

CHARON
JA R OSŁ AW LIBERSK I - ADMINISTR ATOR CMEN TARZ A W OG ROD Z IE ŃCU

G WA R A N T U J E N A J N I Ż S Z E C E N Y
NA KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
Zasiłek pogrzebowy na miejscu, od ręki
Własna bezpłatna chłodnia
Kaplica pożegnalna
Groby ziemne i murowane
Wiązanka na trumnę i wieniec - gratis!
NAGROBKI GRANITOWE - n i s k i e

c e n y

TEL. CAŁODOBOWY 602 106 837; 32 67 32 451
OGRODZIENIEC UL. PADEREWSKIEGO 4

Do każdego badania zestaw prezentów niezbędny
dla Twojego samochodu.
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Święto Ani

2 sierpnia br. w Restauracji „Sportowa” w Zawierciu odbyło się doroczne
Zawierciańskie Święto Ani.
Organizatorką i gospodynią tej imprezy, która miała charakter charytatywny,
była Anna Nemś, posłanka
na Sejm RP obecnej kadencji. Tym razem zebrane
środki z licytacji różności
rękodzieła artystycznego
oraz biograficznych książek
o Annie Jantar i Annie Dymnej przeznaczone zostały
dla Ani, podopiecznej sto-

warzyszenia „Daj Szansę”.
Licytacja przeplatana była
występami artystycznymi.
Miło odnotować, że znaleźli
się tu artyści współpracują-

cy z MGOK w Ogrodzieńcu. Barbara Rymarowicz
śpiewała piosenki Anny
German, natomiast Alicja
Kmita-Żak zaprezentowała zebranym swoje wiersze oraz okolicznościowy
utwór napisany specjalnie
dla pani poseł Anny Nemś
pt.„Ot, Anka”. Obu paniom
akompaniował na gitarze
Krzysztof Dreliszek – członek zespołów działających
przy MGOK w Ogrodzieńcu. W serdecznej atmosferze zabrzmiało „100 lat”,
był toast, miłe rozmowy, a
co najważniejsze nie zapomniano o tych, którzy potrzebują serca i materialnego wsparcia.
Joanna Piwowarczyk

Na spotkaniu „Zawierciańskiego Święta Ani”, którego gospodarzem była pani poseł Anna Nemś
nie zabrakło przedstawicieli z Ogrodzieńca, m.in. Alicji Kmity-Żak, Barbary Rymarowicz i Krzysztofa
Dreliszka
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Ogólnopolski sukces Klaudii
Klaudia Szwaja to młoda siatkarka, która wraz z koleżankami z drużyny MKS Dwójka Zawiercie zdobyła tytuł Mistrzyń Polski w kategorii trójek, podczas XX Finału
Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Kinder+Sport, rozegranego w dniach 3-6
lipca br. w Drzonkowie (woj. lubuskie). Klaudia wybrana została także najlepszą
siatkarką turnieju.

Klaudia Szwaja (12 lat) jest mieszkanką
naszej gminy, wraz z rodziną mieszka w
Fugasówce. Od września uczęszczać
będzie do klasy VI Szkoły Podstawowej nr 5 w Zawierciu. Trenuje w MKS

Dwójka Zawiercie pod kierunkiem Wacława Gębarskiego.
Zamiłowanie do sportu zaszczepił w
niej dziadek Edward Nieroda (były prezes KS Budowlani), który obserwując
rozwój wnuczki stwierdził, że ma ona
doskonałe warunki fizyczne szczególnie
od uprawiania piłki siatkowej. Namówił
rodziców Klaudii, aby zachęcili ją do
treningów.
Klaudia swój sukces zawdzięcza ciężkiej pracy i uporowi. Ta młoda dziewczyna trzy razy w tygodniu jeździ na
treningi. W ciągu roku szkolnego w
weekendy wyjeżdża z drużyną i trenerem na obozy sportowe, turnieje. W
tym roku przed Mistrzostwami Polski
w Drzonkowie uczestniczyła w Mistrzostwach Śląska w Mikołowie, gdzie jej
drużyna zdobyła I miejsce. Wcześniej
triumfowała na turniejach w Czeladzi,
Krakowie, Miliczu i Zawierciu, gdzie
też była niepokonana. Pracowity, ale
równie obfity w sukcesy był rok ubiegły. Wakacje to też czas wytężonej pracy – zawody i kolejne treningi, z krótką
przerwą na rodzinny wyjazd. W tej pasji
wspomagają ją rodzice i dziadek, którzy
wożą ją na treningi i wiernie kibicują. My
też za Klaudię trzymamy kciuki, gratulujemy dotychczasowych sukcesów i
życzymy wielu kolejnych.
Joanna Piwowarczyk

Podziękowanie

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszego sklepu.
Ogrodzieniec. Plac Wolności 1 (naprzeciw Biedronki).

Oferujemy Państwu szeroki asortyment elektronicznych papierosów,
akcesoriów do nich a także skórzane
obuwie od polskich producentów oraz
alkomaty.
Czynne
pon.-pt. 10.00-18.00,
sobota 9.00-15.00

W imieniu swoim i całego Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Ogrodzieńcu
składam serdeczne podziękowania Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzejowi
Mikulskiemu, Przewodniczącej Rady Miejskiej Marii Lipce-Stępniewskiej, całej Radzie za
środki finansowe na zakup sprzętu, umundurowania i pucharów na Zawody Sportowo-Pożarnicze w dniu 27.07.2014r.
Składam podziękowanie również naszym darczyńcom i osobom niosącym pomoc naszemu Związkowi:
Krystianowi Jurkowi –Skład Opału Rodaki-Sprzedaż Węgla, Rafałowi Chmielewskiemu
– Naprawa i Legalizacja Gaśnic – Zawiercie – Borowe Pole, Szczepanowi Plutce – Centrum Handlowe Eurokesz w Ogrodzieńcu, Michałowi Półkoszkowi – Firma Remontowo
Budowlana W Ryczowie, Pawłowi Kajdanowi – nowo powstała Stacja Kontroli Pojazdów
w Ogrodzieńcu – Firma Martex, Januszowi Grzesiakowi –PHU Capital w Ryczowie, Tomaszowi Osysowi – PPHU Tom-Pol w Ogrodzieńcu, Wojciechowi Pietrzykowskiemu –
Piekarnia Podpłomyk w Gieble, Adamowi Miśkiewiczowi – Sp. J. Dymek w Ogrodzieńcu,
Grzegorzowi Wałkowi – Zakład Pogrzebowy w Ogrodzieńcu, Andrzejowi Żakowi – Prezesowi OSP Ryczów Kolonii, Grażynie i Marianowi Kowalczykom – Sklep Wielobranżowy w
Gieble EMIX, Włodzimierzowi Dziubałtowskiemu – PPHU Ogro-Car Stacja Paliw w Ogrodzieńcu, Konradowi Knop – Park Wodny Jura w Łazach, Kierownikowi Sp. z o.o. Remondis – Janowi Kwietniowi, Wojciechowi Jaśko – Firma Remontowo Budowlana Ryczów
Kolonia, Adamowi Głąbowi – Prezesowi Klubu Sportowego w Gieble, Zbigniewowi Baranowi i całej Orkiestrze, Joannie Piwowarczyk – Redaktor Naczelnej Gazety Ogrodzienieckiej, Tomaszowi Skipirzepie – Firma Budrem z Zawiercia, Iwonie Pakule-Błoch – Prezes
Spółki Zamek w Ogrodzieńcu, Dyrekcji Hotelu Centuria, Dyrekcji Hotelu Poziom 511 w
Podzamczu, Dorocie Cygan – Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu, Dorocie Supkowskiej, Wojciechowi Jagielskiemu, Markowi Grabosiowi – Auto Handel w Ogrodzieńcu, Marcie Ross, Bożenie Kołodziej –Pawłowskiej, Jolancie Gąkowskiej,
Dominikowi Puckowi –Dj Domson, Tomaszowi Wrzeciono –Firma Kadimex, Iwonie Rajcy,
Urszuli Roli za opiekę medyczną, Markowi Gąkowskiemu, Arturowi Mysiorowi, Cezaremu
Barczykowi –Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Grupa Działania Perła Jury z siedzibą w
Łazach, Dyrekcji Hotelu Fajkier w Lgocie Murowanej, Jerzemu Janosce – Szefowi Parku
Miniatur, Parku Rozrywki I Domu Strachów w Podzamczu
Najserdeczniejsze podziękowania za włożony trud i pracę w przygotowanie tych zawodów i festynu Prezesom, Naczelnikom i wszystkim Druhom.
Komendant Miejsko-Gminnego Zarządu OSP RP w Ogrodzieńcu
Henryk Karcz
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Wakacje w Kiełkowicach
„Sportowo, bajkowo, kolorowo, tanecznie i bezpiecznie –
czyli wakacyjne zajecia kulturalne w Kiełkowicach”
W dniach 14-25 lipca 2014r.
odbyły się wakacyjne zajęcia kulturalne dla dzieci i
młodzieży z sołectwa Kiełkowice. Ten kolejny – już
6 raz, cyklicznych zajęć w
okresie letnim dla najmłodszych, to nie tylko sposób
na miłe i pożyteczne spędzenie wolnego czasu, ale
i wielka dawka lokalnej inicjatywy mieszkańców oraz
integracji tej niedużej społeczności.
W zajęciach wzięło udział
49 uczestników, którzy bardzo chętnie rysowali, malowali, wycinali i wyklejali,
tańczyli Zumbę i trenowali
Nordic Walking. Podczas
zajęć poznali tajniki gry na
gitarze klasycznej, własnoręcznie wykonali koszulki,
biżuterię i kolorowe słoiczki,
zaznajomili się z zasadami

bezpiecznego poruszania
się po drogach i obejrzeli
dokładnie jak wygląda i w
co jest wyposażony policyjny radiowóz. Wśród najmłodszych wielką sympatię
wzbudzili goście specjalni
zajęć edukacyjnych – lekarze weterynarii, panie Anna
Chłosta i Emilia Lubieniecka, młoda suczka Hababa, dzięki której dzieci poznały zasady zachowania
w obecności psa. Jakich
sytuacji i zagrożeń unikać,
jak nie prowokować niebezpiecznych sytuacji oraz
jakie obowiązki ma opiekun
w stosunku do czworonoga
– te i inne dylematy rozstrzygnięte zostały podczas bardzo ciekawej „pogadanki”.
W czasie naszego „turnusu” odbył się też bajkowy
bal, na którym królewny,

Podziękowania
Organizatorzy zajęć wakacyjnych w Kiełkowicach
składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom,
instytucjom i przedsiębiorcom zaangażowanym
w realizację programu zajęć dla dzieci w dniach 14-25
lipca 2014r. w Kiełkowicach:
Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec – panu Andrzejowi Mikulskiemu, pani Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu Dorocie Cygan
oraz wszystkim instruktorom prowadzącym zajęcia;
Fundacji „Stara Szkoła” w Ryczowie, panu Markowi
Wilskiemu z firmy F.H.U. „Wilmar”, panu Robertowi
Drążkowi z Zawiercia,
Gabinetowi Weterynaryjnemu „Biały Kruk”
z Ogrodzieńca, Komendantowi i Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu, strażakom z OSP w Kiełkowicach, panu Leszkowi Czerwińskiemu, panu Jerzemu
Janosce, panu Pawłowi Skórze, pani Iwonie Rajcy
i panu Wojciechowi Jagielskiemu.
Szczególne podziękowania dla pań: Hanki Kocowskiej
- Ciemniewskiej, Elżbiety Radosz, Joanny Ludwin,
Joanny Chudek, Stefanii Szlachty, Małgorzaty Jurczak,
Anety Szlachty z Kiełkowic, Annie Białej.
Elżbieta Stanek i Anna Szlachta

Wystawa „Natura 2000
w województwie śląskim”
Hotel POZIOM 511 zaprasza na wystawę
plenerową, na którą składa się 30 wielkoformatowych fotografii, wykonanych przez
15 fotografików przyrody na Śląsku. To, co
często niewidoczne dla oka lub niezauważane
w codziennym biegu, zostaje zaprezentowane
w dużym przybliżeniu, z niezwykłą spostrzegawczością i wrażliwością. Prezentowane na
wystawie fotografie pokazują, że wiele miejsc
w naszym regionie pozostaje dzikich, tajemniczych, dających schronienie różnym gatunkom zwierząt i roślin.

rycerze, diabły, księżniczki z
różnych stron świata i inne
baśniowe postaci mogły
popisać się swoimi tanecznymi talentami.
Były też piesze wycieczki, wspólnie odwiedziliśmy
Wioskę Indiańską w Kiełkowicach, Parki: Miniatur,
Doświadczeń Fizycznych,
Rozrywki, Legend i Strachów w Podzamczu. Wakacje w Kiełkowicach zakończyły się grillowaniem na
Fermie Strusi Afrykańskich
w Kiełkowicach.
Zajęcia edukacyjno – kulturalne odbyły się dzięki inicjatywie pani Anny
Szlachty – Sołtysa Kiełkowic i pani Elżbiety Stanek
– Radnej Rady Miejskiej w
Ogrodzieńcu. Zajęcia finansowane były z Funduszu
Sołeckiego. Przychylność

sponsorów pozwoliła na
słodkie „co nieco” podczas
zajęć i zapewniła wszystkim
dostateczną ilość wody i
napojów, tak potrzebnych
podczas tegorocznych upałów.
Drugą część zajęć przygotowali i poprowadzili instruktorzy Miejsko – Gmin-

nego Ośrodka Kultury w
Ogrodzieńcu. Zajęcia prowadzone były także przez
Fundację „Stara Szkoła”
oraz trenerów panią Agatę
Wdowik i Jarosława Wesołowskiego.
Opiekę nad dużą grupą
dzieci sprawowali rodzice
i dziadkowie uczestników,

którzy wcześniej zadeklarowali pomoc w organizowaniu zajęć. Byli rewelacyjni,
niezastąpieni i „niezmordowani”.
Mam nadzieję, że te miłe,
letnie wrażenia będziemy
wspominać aż do następnych wakacji.
Dorota Supkowska

W roku szkolnym 2013-2014 Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec we współpracy z firmą Argo-Film z Tarnowa organizował akcję „Zbieramy zużyte baterie”.
Baterie zbierane były do pojemników ustawionych w budynkach Urzędu Miasta
i Gminy i Biblioteki. W konkursie uczestniczyły również Gimnazjum z Ogrodzieńca oraz Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz z Podzamcza.

Zbieramy zużyte baterie finał konkursu
W czasie akcji wspólnie zebraliśmy
141 kg zużytych baterii. Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Gminy
Ogrodzieniec, dzięki którym udało się
zebrać powyższą ilość, jednocześnie
informujemy, że wszystkie zebrane
baterie zostały przekazane do utylizacji, a co za tym idzie nie będą zanieczyszczać środowiska.
Za uzyskane pieniądze zakupiono
nagrody, które zostały wręczone na
uroczystościach zakończenia roku
szkolnego uczniom, którzy zebrali
największą ilość baterii.
Z Gimnazjum w Ogrodzieńcu nagrodzeni zostali:
I miejsce – Dominik Pater 790 sztuk
zebranych baterii,
II miejsce – Oliwia Banach 622 sztuki
zebranych baterii,
III miejsce – Michał Połeć – 363 sztuki
zebranych baterii.
Ze Szkoły Podstawowej Fundacji Elementarz w Podzamczu nagrodzeni
zostali:
I miejsce – Dawid Piwowarczyk – 78
sztuk zebranych baterii,

II miejsce Miłosz Miśta – 64 sztuk zebranych baterii,
III miejsce Anna Bladon – 50 sztuk zebranych baterii.
Zużyte baterie mogą być szkodliwe
dla zdrowia. Zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska wynika przede
wszystkim z faktu, iż w niektórych
rodzajach baterii znajdują się metale ciężkie: ołów, kadm i rtęć a także
inne związki, które mogą być szkodliwe, jeśli dostaną się do organizmu w
większych stężeniach.
Wyrzucanie baterii do śmieci komunalnych, powoduje, iż trafiają one na
wysypisko odpadów razem z innymi

odpadami. Na składowisku śmieci ze
skorodowanych baterii uwalniane są
metale ciężkie oraz kwasy i przenikają
do ziemi i wód gruntowych. np. jedna bateria guzikowa srebrowa może
skazić 1 m3 gleby lub zatruć 400 litrów wody.
Pamiętajmy, że baterie są niezwykle
szkodliwe dla środowiska i nie należy
ich wyrzucać razem z innymi odpadami powstającymi w gospodarstwie
domowym.
Na zdjęciu wręczenie nagród w
Szkole Podstawowej Fundacji Elementarz w Podzamczu
Ewa Marzecka
UMiG Ogrodzieniec
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Posesja wśród kwiatów

Lubię zaglądać do ogródków, zwłaszcza
tych, które niosą jakąś magię kwiatową.
Idąc na spacer, zatrzymałam się dłużej z
Joanną Piwowarczyk przy ogrodzie pani
Wandy Nowak, dla której praca ogrodniczki to przyjemność i potrzeba serca.
Wystarczył jeden krok, by u stóp rozsypały się szeregi donic z kwiatami szczęścia i
wyhodowane z sadzonek wysokie begonie
o połyskujących liściach i drobnych kwiatuszkach. Balkon obficie umaiły dorodne
pelargonie. Wzdłuż ścieżki do ogrodu donice z kwitnącym kwieciem. Małe zacisze
z fuksjami, begoniami i pięknie rozłożoną
komarzycą stworzyło niesamowity nastrój.
Obok oleandry białe, różowe, czerwone z
aromatem pięknym jak ich barwy. W głębi
ogrodu byliny kwitnące od wiosny do jesieni, a wśród nich magnolie, hibiskusy, liliowce, fuksje, rododendrony albo różaneczniki
i dalie. Wśród tej powodzi kwiatów jedno
zmartwienie pani Wandy, bo siedemnaście
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Jurajskie śpiewanie
Za nami kolejna edycja muzycznej biesiady
zespołów
śpiewaczych
„Jurajskie Granie i Śpiewanie”. Impreza zorganizowana przez Miejsko
– Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu przy
współpracy z Kawiarenką
na Krępie, odbyła się 19
lipca 2014r. o godz. 17.00.
Na scenie zaprezentowały
się nasze gminne zespoły
oraz zaproszeni goście z
okolicznych gmin. Biesiadę rozpoczęli Seniorzy z
Ogrodzieńca, następnie
„Ryczowianki” z Ryczowa,
Zespół Echo z Ogrodzień-

ca, KGW „Marciszów”,
Zespół
Folklorystyczny
„Wrzos” z Ryczowa Kolonii, Zespół Folklorystyczny
„Bzowianie”,
„Karlinianie”, a na zakończenie
ludowej uczty muzycznej
Zespół
Folklorystyczny
„Tęcza” z Bzowa. Kolorowe i różnorodne stroje wesołe i z przytupem
utwory zgromadziły sporą
publiczność, która wspólnie biesiadowała. Było
dużo muzyki, śpiewu, tańca i humoru i z takim pozytywnym nastawieniem
weszliśmy w drugą część
imprezy. Nowość, ale

mamy nadzieję, że na stałe wpisze się w harmonogram imprez organizowanych przez MGOK - Jam
Sessions, czyli … śpiewać
(i grać) każdy może”. Na
scenie mógł wystąpić każdy miłośnik muzyki, śpiewający i grający, chętny do
wspólnej zabawy. Muzyczną niespodziankę sprawili
pracownicy MGOK, którzy
kilkoma akustycznymi „kawałkami” wprawili w niesamowitą, wręcz romantyczną atmosferę w blasku
księżyca i otoczeniu lasu.

wspaniałe show na wysokim, mistrzowskim poziomie. Muzyka, doskonała
choreografia i przepiękne,
kolorowe stroje zachwyciły będzińską publiczność.
Po występie nie zabrakło
próśb o autografy i pozowania do wspólnych zdjęć.
Na scenie obok naszych
mażoretek zaprezentowała

się także Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza oraz
zespół EnergyBand z Miejskiego Klubu im. J. Kiepury
w Sosnowcu.
Wśród atrakcji znalazły się
m.in. pokazy kawalerii konnej i władania bronią białą,
pokazy spadochronowe, a
przy ul. Sportowej można

było zobaczyć ciężki sprzęt
bojowy, m.in. czołg PT – 91
„Twardy” z Bumaru Łabędy
w Gliwicach, KTO Rosomak z WZM w Siemianowicach Śląskich, czołg T-34 z
Muzeum Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, pojazdy
Hummer i Honecker z jednostek wojskowych.
Marta Bejgier

M. Bejgier

krzaków hortensji, pięknych i zadbanych
nie ma kwiecia. Co przeszkadza - sąsiedztwo, gleba, wiosenne przymrozki? Razem
z nią poszukujemy odpowiedzi...
Umieć o każdej roślinie opowiadać tak jak
pani Wanda, to znaczy czuć sentyment do
natury i kochać kwiecie, bo to nie chciał rosnąć perukowiec, więc nasza ogrodniczka
kupiła drugi i nagle ten „zazdrośnik” zaczął
pięknie się krzewić. Trzeba podziwiać samozaparcie właścicielki ogrodu, która się
nie poddaje, mimo innych pilnych obowiązków i sił już nie takich, wolną chwilę
poświęca naturze, która odwzajemnia się
kwieciem w różnych kolorach, kształtach i
unoszących się zapachach.
Życzymy pani Wandzie sił i zdrowia przy
prowadzeniu kwietnego ogrodu, a natura
na pewno odwzajemni się swoją magią.
Alicja Kmita-Żak
Joanna Piwowarczyk

FANTAZJA na Święcie Wojska Polskiego
W sobotę, 9 sierpnia br. w
Sosnowcu i Będzinie odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta
Wojska Polskiego. Zespół
Mażoretek FANTAZJA (grupa juniorek) wzięła udział
w uroczystym przemarszu
głównymi ulicami Będzina.

O godz. 15.00 z placu 3
Maja kolumna na czele z
naszymi mażoretkami ruszyła w kierunku parku na
Dolnej Syberce. W przemarszu uczestniczyli również Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej
z Nowego Sącza, oddziały

reprezentacyjne wojska i
policji, samochody wojskowe, kawaleria konna, nie
zabrakło również postaci
marszałka Piłsudskiego.
Po przybyciu na miejsce
imprezy, zespół Mażoretek FANTAZJA wystąpił w
pięciu blokach prezentując
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Wszystko zaczęło się od listu, który otrzymałam w czerwcu tego roku, od nieznanego mi
wcześniej Władysława Rozlau z Warszawy,
emerytowanego oficera Wojska Polskiego.
Pan Władysław był w Ogrodzieńcu kilka dni
wcześniej. W poszukiwaniu swoich przodków dotarł do parafii, ale akurat w tym dniu
kancelaria parafialna była nieczynna. W Urzędzie Stanu Cywilnego został poinformowany,
że wiadomości historyczno – genealogiczne
można uzyskać ode mnie. Zadzwonił na numer podawany w Gazecie Ogrodzienieckiej,
ale nie zastał mnie w domu, bo akurat byłam
w Archiwum Państwowym w Katowicach.
Nie mieliśmy więc okazji się spotkać.
List Pana Władysława bardzo mnie zaintry-

urodzony w 1800r., oprócz nich było jeszcze
ośmioro dzieci, ale niektóre zmarły w dzieciństwie.
Bonawentura był synem Jakuba, wnukiem
Marcina i prawnukiem Jędrzeja, który w
1689 roku ożenił się z Anna Imielą. Jan Rozlał i Katarzyna Sikora mieli sześcioro dzieci.
Wincenty urodzony w 1838 roku w Ogrodzieńcu, został księdzem, był m.in. proboszczem w Leszczynach koło Kielc, zmarł
24.11.1911 roku w Kielcach.
Julianna, ur. 1843 roku, wzięła ślub z Janem
Kozakiem w 1860 roku.
Piotr, urodzony w 1845 roku, zawarł ślub z
Katarzyną Piwowarską w 1865 roku.
Franciszek urodzony 1848 roku, Magdalena

dysław – Antonii jest bohaterem dzisiejszej
gawędy. Był wojskowym walczącym na różnych frontach I wojny światowej, a wsławił się
podczas wojny polsko- bolszewickiej.
Hrebionka (Hrabionka, Grebionka) to wieś na
Białorusi na północ od drogi łączącej Ihumen
z Mińskiem. W lipcu 1920 roku ofensywa Armii Czerwonej na Białorusi zmusiła do odwetu 4 Armię Wojska Polskiego przed zacierającymi siłami radzieckiej XVI Armii, na południu
Grupa Polesie walczyła z Grupą Morską.
Polskie oddziały XII Brygady Piechoty zostały
9 lipca 1920 roku okrążone pod Hrebionką. Dostrzegając krytyczny moment bitwy,
czasowo dowodzący 4 Pułkiem Ułanów
Zaniemeńskich rotmistrz Władysław Rozlau nakazał wykonanie siłami szwadronu
technicznego i plutonu z 2 szwadronu pułku, gwałtownej szarży w szyku konnym na
rozwinięte tyraliery sowieckiej piechoty. Bohaterskie uderzenie ułanów doprowadziło do
paniki w szeregach bolszewików, po czym
rozbiciu uległy 70,71, i 72 pułki strzeleckie.
Polskie zwycięstwo było całkowite. Oddziały
XII Brygady Piechoty mogły się wycofać bez
przeszkód. Straty radzieckie co najmniej 127
zabitych i wielu rannych, a polskie to 6 ułanów zabitych w tym jeden oficer, 3 rannych i
padłych 11 koni.
Bibliografia – „Zarys historii wojennej 4- go
Pułku Ułanów Zaniemeńskich” – por. Stefan
Bayer Warszawa 1929
„Wojna polsko – bolszewicka 1919-1920” –

Obraz J. Kossaka - Szarża pod Grebionką

urodzona 1853 roku i Aleksander urodzony
1859 roku ożenił się z Marianną Tercelarz pochodzącą z Jurkowa koło Wiślicy. Zarówno
ks. Wincenty jak i Aleksander zapisywani byli
po opuszczeniu Ogrodzieńca jako Rozlau.
Nazwisko Rozlał występowało tylko w Ogrodzieńcu i wszyscy Rozlałowie, a sądzę, że
znaczna część Rozlau, wywodzą się z jednego pnia.
W tej chwili nazwisko Rozlał występuje w kilku miejscach w Polsce, a osób je noszących
jest zaledwie 34 i wszyscy to „nasi”.
Jakim sposobem Aleksander znalazł się tak
daleko od domu i gdzie poznał swoją żonę
(może był w wojsku? może wędrował za
pracą? może był u brata – księdza?) na razie
jeszcze nie wiemy. Aleksander miał czwórkę
dzieci – 3 synów i 1 córkę, a wśród nich Władysława – Antoniego urodzonego 12 maja
1884 roku, ojca Władysława – Jana i to Wła-

G. Łukomski, M. Wrzosek Koszalin 1990
W okresie międzywojennym ten czyn rotmistrza Władysława Rozlau’a był szeroko znany. Za wojnę polsko – bolszewicką otrzymał
Order Virtuti Militari oraz 4- krotnie Krzyż Walecznych. Pod koniec grudnia 1920 roku już
jako podpułkownik, jego dywizjon w składzie
1 i 2 szwadronu z półszwadronem karabinów maszynowych został skierowany nad
granicę polsko – radziecką, gdzie stacjonował do czerwca 1923 roku.
23 czerwca 1923 roku płk Władysław Rozlau
zostaje dowódcą 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich, którym dowodzi do 12 czerwca
1929 roku.
Na jego piersi widzimy zarówno Order Virtuti
Militari jak i Krzyż Walecznych.
Order Virtuti Militari (łac. męstwu wojskowemu – (cnocie) dzielności żołnierskiej) to
najwyższe polskie odznaczenie wojskowe

Szwadron 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich- na czele (z szablą) rtm. Władysław Rozlau. Litwa 1919r.

gował, ponieważ było oczywiste, że rodzina
Rozlau wywodzi się z Ogrodzieńca, a dziadek pana Władysława – Aleksander urodził
się w Ogrodzieńcu i był synem Jana i Katarzyny z Sikorów.
W indeksach małżeństw, które sporządziłam
z akt parafialnych jakieś 7 lat temu wynikało,
że pobrali się oni w 1834 roku, numer aktu
10. Jeszcze tego samego dnia w księgach
parafialnych na plebanii ustaliłam (dziękuję
księdzu Proboszczowi za życzliwość), że Jan
był synem Bonawentury Rozlała i Konstancji
Dobosz.
W tym momencie „byłam już w domu”, bo
Bonawentura i Konstancja to moi praprapradziadkowie, których pierwszym dzieckiem był Ignacy urodzony w 1799 roku (mój
prapradziadek), a trzecim dzieckiem był Jan

Pułkownik Władysław Antoni Rozlau

nadawane za wybitne zasługi bojowe. Jest
najstarszym orderem wojskowym na świecie, spośród nadawanych do chwili obecnej.
Ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 22 czerwca 1792 roku
w celu uczczenia zwycięstwa w bitwie pod
Zieleńcami.
Krzyż Walecznych ustanowiła Rada Obrony
Państwa 11 sierpnia 1920 roku, kiedy trwała
wojna polsko – bolszewicka, a Armia Czerwona dotarła już nad Wisłę. Odznaczenie zostało ustanowione „celem nagrodzenia czynów męstwa i odwagi wykonanych w boju”.
Nadawanie Krzyży Walecznych zakończono
w dniu 29 maja 1923 roku.
Nadanie tych odznaczeń dawało odznaczonemu szczególne przywileje, m.in. prawo do
pierwszeństwa przy przyjęciu do korpusu inwalidów, przy nadaniu ziemi, przy obsadzaniu
stanowisk w służbie państwowej i społecznej
(przy posiadaniu wymaganych kwalifikacji), a
także przy uzyskaniu stypendiów dla kształcenia dzieci. Ponadto każdy kawaler Orderu
Virtuti Militari otrzymywał dożywotnio roczną
pensję orderową w wysokości 300 zł i miał
prawo do honorów ze strony wojskowych
równych stopniem, a nie posiadającym orderów.
Opisuję te wydarzenia kilka dni przed 15
sierpnia – Świętem Wojska Polskiego, ustanowionym dla uczczenia „Cudu nad Wisłą”,
wielkiego zwycięstwa polskich żołnierzy i
odwrócenia losów wojny polsko – bolszewickiej. Poznanie historii swojego kraju jest obowiązkiem każdego jej obywatela. A czyż jest
lepsza metoda jak opisanie losów ludzi biorących udział w wielkich wydarzeniach? Historia staje się wtedy bliższa, bardziej zrozumiała, nabiera wymiaru możliwego do ogarnięcia
i zrozumienia.
Szukajmy więc razem tych bohaterów wywodzących się z Ogrodzieńca, bo przez lata nasze dzieje były białą plamą. Zadziwiające, jak
mało umieliśmy i niestety, nadal mało umiemy cieszyć się z sukcesów tych, którzy stąd
pochodzili. Mam nadzieję, że pamięć o nich
przetrwała chociaż w kręgu rodziny i zechcecie się Państwo podzielić tą wiedzą z nami.
Ważna jest każda informacja, bo można ją
zweryfikować, odszukać jakiś dokument.
Na liście poległych podczas wojny polsko
– bolszewickiej znalazłam Józefa Rozlała
kanoniera 7 pułku artylerii p.pl., który zginął
12.09.1920 roku w Kowelu. To musi być
„nasz Rozlał”, czy ktoś wie coś na ten temat?
Jak zwykle proszę o informacje, zdjęcia, mój
numer telefonu (32) 67 32 082.
Pozdrawiam serdecznie
Maria Lipka – Stępniewska
fot. www.dlabroni.pl
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Wydarzenia z Sejmu
10 lipca - Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz
niektórych innych ustaw.
W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2014 roku zniesiony
zostanie obowiązek ponoszenia opłaty za drugi kierunek studiów. Nowelizacja przewiduje
ściślejsza współpracę środowiska akademickiego z pracodawcami, która obejmie także
aspekty dydaktyczne oraz praktyczne. Uczelnie wyższe uzyskają możliwość zaliczenia na
poczet studiów, wiedzy i umiejętności zdobytych przez studentów w pracy zawodowej,
kursach oraz szkoleniach. Ustawa została przekazana do Senatu.
16 lipca - wchodzi w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym uległ skróceniu do 7 godzin 35 minut na dobę oraz 35 godzin w tygodniu.
18 lipca- wchodzi w życie ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.
Nowe przepisy znaczne upraszczają prowadzenie akcji charytatywnych. Zorganizowanie
zbiórki publicznej nie będzie wymagało uzyskania pozwolenia. Konieczne będzie dokonanie zgłoszenia drogą elektroniczną lub papierową. Podmiot prowadzący zbiórkę publiczną będzie zobowiązany do sporządzenia dwóch sprawozdań dotyczących m.in. wysokości i rodzaju zebranych środków oraz sposobu ich rozdysponowania. Informacje te
będą dostępne publicznie na portalu administrowanym przez Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji.
25 lipca - Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych
Cena przestanie być głównym kryterium rozstrzygania przetargów. W niektórych przypadkach zamawiający będzie mógł żądać od wykonawcy zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na podstawie umowy o pracę. Nowelizacja została przekazana do Senatu.
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25 lipca - Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego oraz
ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Zgodnie z założeniami nowelizacji, usprawnieniu ulegnie funkcjonowanie protokołu elektronicznego. Zapis dźwięku i obrazu z sali sądowej będzie udostępniany stronom na
wniosek. Jeżeli będzie to niemożliwe ze względu na ważny interes publiczny lub prywatny, wówczas zostanie udostępniony wyłącznie zapis dźwiękowy. W pisemnym protokole
skróconym znajdować się będzie także streszczenie postępowania dowodowego oraz
inne istotne okoliczności. Ustawa wejdzie w życiu po 30 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
25 lipca - wchodzi w życie ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług.
Sprzedawca zwolniony zostanie od obowiązku metkowania. Przedsiębiorcy stosować
będą wywieszki cenowe lub cenniki elektroniczne. W przypadku rozbieżności co do ceny,
konsument będzie mógł żądać sprzedaży towaru po cenie dla niego najkorzystniejszej.
26 lipca - wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
W przypadku gdy sąd państwa UE ogłosi upadłość przedsiębiorcy, a sąd polski podejmie
wtórne postępowanie upadłościowe ( dotychczas nie było ono przesłanką niewypłacalności) zwalniani pracownicy otrzymają zaległe świadczenia z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych.
29 lipca - wchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie
zdrowia
Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych zostaną zobowiązane do prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej od 1 sierpnia 2017 roku.
10 sierpnia - wchodzi w życie tzw. druga ustawa deregulacyjna
Ułatwieniu ulegnie dostęp do 91 zawodów ( 82 technicznych i 9 finansowych), w tym
architektów, inżynierów budownictwa, biegłych rewidentów.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.sejm.gov.pl
Poseł na Sejm RP
Anna Nemś

Tropem Kolberga
młodzi badacze z Ryczowa
wśród najlepszych”

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
W OGRODZIEŃCU
działający przy Miejsko – Gminnym
Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu
ogłasza nabór na rok akademicki 2014/2015
Zapraszamy nowych słuchaczy do zapisywania się na
UTW w Ogrodzieńcu. Prosimy dotychczasowych słuchaczy UTW o dokonywanie wpisów na nowy rok akademicki
2014/2015

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Biura UTW
w siedzibie MGOK w Ogrodzieńcu:
poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek 12.00 – 20.00
środa 8.00 – 16.00
czwartek 12.00 – 20.00
piątek 8.00 – 16.00
lub pod numerem telefonu (32) 67 32 044
Prosimy również o propozycje utworzenia nowych sekcji

Śmierć ukochanej osoby stawia nas w obliczu bezsilności, która nas obezwładnia i zabiera w
nieznane. A kiedy pojawia się kradnąc ukochaną osobę, przeszywa serce bólem i odznacza w
nim swoje piętno, które przypomina nam stale, jacy jesteśmy wobec niej bezsilni.
Stanisławie Kuźniak
z powodu śmierci męża

śp. Bolesława Kuźniaka
z Ryczowa Kolonii

wyrazy najgłębszego współczucia składają:
Zespół Folklorystyczny „Wrzos” i Kapela Ludowa „Stanisław”

Wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych
mojego zmarłego Męża

śp. Bolesława Kuźniaka

składam serdeczne podziękowania
Stanisława Kuźniak z Rodziną

W tym roku mija 200 rocznica urodzin Oskara Kolberga – etnografa, folklorysty, kompozytora, badacza
i pasjonata kultury. Z tej okazji rok 2014 ogłoszony
został „rokiem kolbergowskim” i m.in. w ramach jubileuszowych obchodów Regionalny Ośrodek Kultury
w Katowicach i Muzeum Zagłębia w Będzinie pod
patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizuje projekt „Tropem Kolberga – etnograficzne badania terenowe Zagłębia Dąbrowskiego”.
Właśnie zakończył się „etap szkolny” tego projektu, w
którym wybrane z różnych miejscowości grupy składające się z dzieci i młodzieży szkolnej, miały przeprowadzić badania etnograficzne. Badania polegały
na przeprowadzeniu wywiadu w swojej miejscowości
z wybraną dorosłą osobą. Zebrane informacje należało wpisać do kwestionariuszy badawczych, których
treść dotyczyła różnych dorocznych zwyczajów i obrzędów (Wielkanocnych, Bożego Narodzenia, Ślubnych i Weselnych, Karnawałowych oraz zwyczajów,
obrzędów i wierzeń związanych z urodzeniem dziecka).
Do udziału w projekcie zaproszono Fundację „Stara
Szkoła”, która na grupę badawczą wybrała uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Ryczowie. Zespół młodych badaczy – etnografów w składzie: Kinga Żak,
Julita Kajdan, Katarzyna Oruba, Aleksandra Grzebieluch, Klaudia Motyka, Szymon Półkoszek, Bartosz
Żak, Piotr Gryga i Kamil Królikowski pod opieką mgr
Bożeny Feliszewskiej spisał się znakomicie. Jedną z dwóch indywidualnych nagród przyznawanych
przez Komisję Konkursową dla najlepiej złożonej
pracy otrzymał Kamil Królikowski. W ramach „etapu
szkolnego” projektu zostanie zorganizowany otwarty
wykład etnograficzny, który odbędzie się pod koniec
września w Ryczowie.
Zainteresowanych zapraszamy, młodym badaczom
składamy gratulacje i podziękowania za owocną
współpracę.
Fundacja „Stara Szkoła”
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20 lat

Wyszehradzkiej Współpracy
świętujemy
razem z Przyjaciółmi
20 év Visegrádi Együttműködés – Barátokkal együtt ünnepeljük
20 rokov Vyšehradskej spolupráce - oslavujeme s priateľmi
20 lat Visegrádské spolupráce – oslavujeme společně s přáteli

MGOK w Ogrodzieńcu ogłasza rekrutację do Dziecięcego Uniwersytetu, który rozpocznie działalność w roku szkolnym 2014/15. W Ogrodzieńcu działa już drugi rok Uniwersytet Trzeciego Wieku i chcielibyśmy
przedstawić także podobną ofertę najmłodszym mieszkańcom naszej
gminy. W programie przewidujemy 10 wykładów oraz ciekawe zajęcia i
warsztaty z różnych dziedzin nauki m.in.: fizyka, biologia, geografia, literatura, sztuka. Nad stroną dydaktyczną czuwać będzie Wyższa Szkoła
Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Stronę organizacyjną zapewnia MGOK.
Zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat.
Biuro Uniwersytetu Dziecięcego w Ogrodzieńcu
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu
Plac Wolności 24, 42-440 Ogrodzieniec
tel. 32/ 67 32 044, e-mail: kultura@ogrodzieniec.pl

22.08.2014r. (piątek)
20 lat Wyszehradzkiej Współpracy świętujemy razem z Przyjaciółmi
Ogrodzieniec, Plac Piłsudskiego
15.45 – 16.00 – formowanie korowodu
16.00 – korowód wyrusza na plac przedszkolny przy ul. Kościuszki 69 (trasa przemarszu: ul. Olkuska, Sobieskiego, plac
Wolności, 1 Maja, Słowackiego)
Ogrodzieniec, plac po byłym przedszkolu przy ul. Kościuszki 69
ok. 16.20 – powitanie korowodu na placu imprezy
16.30 – oficjalne otwarcie imprezy i wystąpienia zaproszonych
gości
16.45 – prezentacje grup dziecięcych i młodzieżowych z Polski,
Węgier, Czech Słowacji (Zespół Mażoretek FANTAZJA,
Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Ogrodzieńca, Mażoretki z Bogacsa, Terlickie Mażoretki,
Chór VILLA SAXORUM ze Spisskiego Podhradia,
Orkiestra Dęta z Uniejowa)
19.00 – koncert zespołu NA WCZORAJ
19.30 – koncert ACAPULCO show – przeboje lat 80. XX wieku.
20.45 – zabawa taneczna z zespołem Biały Miś
0.30 – zakończenie imprezy
Dodatkowo: wesołe miasteczko dla dzieci, mała gastronomia,
ogródki piwne dla dorosłych

WSTĘP

WOLNY

www.wsb.edu.pl/udo

50zł/rok
50zł/rok

Organizatorzy
GMINA OGRODZIENIEC

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Ogrodzieńcu
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