
Trzydniowe obchody rocznicowe rozpo-
czął w piątek przemarsz młodzieży i miesz-
kańców ulicami Ryczowa. Wystawione 
fotogramy, upamiętniające miejsca i ofiary 
tragedii, rozświetliły znicze. Okolicznościo-
wy koncert muzyki patriotycznej i autorskiej 
zjednoczył miejscową społeczność. 
Sobota, 22 lutego, była dniem refleksji i za-
dumy nad losem ofiar i osadzonych w obo-
zie koncentracyjnym w Płaszowie. Spacer 
historyczny, z przewodnikiem Jarosławem 
Wesołowskim, wiejskimi opłotkami, posłu-
żył młodemu pokoleniu, turystom i przy-
byszom spoza Ryczowa, za niecodzienną 
lekcję historii.
W niedzielę 23 lutego główne uroczystości 
rozpoczęły się w kościele pw. Nawiedze-

nia NMP koncelebrowaną  mszą świętą 
w intencji ofiar Pacyfikacji, sprawowaną 
przez miejscowego proboszcza, ks. Mar-
ka Łabudę i franciszkanina ks. Bartłomieja 
Cholewę. Homilia księdza proboszcza na-
sycona wątkami patriotycznymi zapadła w 
pamięć uczestniczących w liturgii. 
Po mszy św. uformował się pochód z 
pocztami sztandarowymi, za nimi kompa-
nia honorowa żołnierzy 16 Batalionu Po-
wietrznodesantowego im. gen. M. Zdrzałki 
z orkiestrą wojskową. Szli przedstawiciele 
kombatanckich organizacji, harcerze, stra-
żacy, zaproszeni goście i miejscowi miesz-
kańcy.
Przy Pomniku-Mogile Poległych na Skale 
uczestnicy ceremonii wysłuchali okoliczno-

ściowych przemówień. Świadek i uczest-
nik Pacyfikacji, Stefan Kajdan, dzielił się z 
zebranymi przeżyciami z tamtego tragicz-
nego dnia i z czasu pobytu w obozie w Pła-
szowie. Kulminacyjnym punktem uroczy-
stości był apel poległych i honorowa salwa 
na cześć ofiar pogromu.  Pomnik-Mogiłę 
Poległych pokryły wieńce od przedstawi-
cieli Parlamentu RP, samorządów, instytucji 
publicznych, delegacji środowisk komba-
tanckich i osób prywatnych.
W remizie OSP Ryczów uczestnicy uro-
czystości wysłuchali m.in. relacji kierowni-
ka Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej w 
Michniowie, Stanisława Krogulca. Mówca 
przybliżył zebranym wojenne wydarzenia 
michniowskie i swoją działalność na rzecz 

Siedemdziesiąt lat temu wojenny pogrom przeszedł przez wieś Ryczów. Pamięć o 
tragedii 21 lutego 1944 roku, ciągle żywa wśród mieszkańców, w tym roku nabrała 
szczególnej wymowy. O piątej rano w niedzielę 23 lutego br. zawyły syreny OSP 
Ryczów, przypominając godzinę rozpoczęcia Pacyfikacji Wsi. 

powstającego Mauzoleum. Na ręce burmi-
strza Andrzeja Mikulskiego przekazał ma-
teriały i publikacje, opisujące wydarzenia z 
okresu II wojny światowej na ziemi święto-
krzyskiej.  
Młodzież Szkoły Podstawowej w Ryczowie 
z uczniami innych szkół zaprezentowała 
montaż słowno-muzyczny nawiązujący do 
tamtych tragicznych wydarzeń. Członkinie 
Zespołu Ryczowianki przypomniały starą 
Pieśń o tragedii Ryczowa. Refleksje nad 
wojennymi losami ryczowian zawarte były 
w lirycznych wersach Zofii Adamusińskiej i 
Alicji Kmity-Żak.
Podsumowaniem refleksji i zadumy był ma-
teriał filmowy „Oni chcieli być wolni” i pre-
zentacja okolicznościowego wydawnictwa 
pt. „... a miały być wesela”. Rzecz o trage-
dii wsi Ryczów w książkowym wydaniu jest 
nie tylko dowodem pamięci o niewinnych 
ludziach, którzy oddali swoje życie w imię 
wolności następnych pokoleń, ale i zapi-
sem wojennego czasu małej społeczności 
wiejskiej w sześcioletnią historię II wojny 
światowej. Jest też dokumentem, że wieś 
Ryczów obok innych wsi polskich, trwała w 
dążeniu do niepodległości.

Alicja Kmita-Żak
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UWAGA! Konkurs Wielkanocny na pisankę!

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu zaprasza dzieci  
i młodzież do udziału w konkursie na najładniejszą pisankę. 

Tradycyjnie wykonane pisanki, kraszanki oraz jajka (wydmuszki,  
formy styropianowe,  plastikowe,  itp.) wykonane samodzielnie przez  
indywidualnych autorów można przynosić do MGOK do 10 kwietnia br.  
Prace należy podpisać (imię,  nazwisko,  wiek autora) i zadbać o bezpieczne  
ich dostarczenie. Zapraszamy do udziału w naszym konkursie i czekamy na ciekawe,  
oryginalne i pomysłowe pisanki. Na autorów najciekawszych prac czekają nagrody!

Wielkanoc tuż,  tuż, a więc do dzieła...



2 GAZETAo g r o d z ien ie cka
MARZEC 2014

Radni pytają
Na sesji Rady Miejskiej 
w dniu 12 lutego br. 
wpłynęły następujące 
interpelacje i zapytania 
radnych:
Gmina Ogrodzieniec 
przystąpiła do projektu 
w ramach RPO WSL nr 
05.03.00-108/11. Projekt 
przewidywał zakup i mon-
taż instalacji solarnych w 
prywatnych domostwach z 
czego 85% miało być do-
finansowane ze Środków 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w 
ramach Działania 5.3 Czy-
ste powietrze i odnawialne 
źródła energii Priorytet V 
Środowisko Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego 
na lata 2007-2013. Projekt 
nie został zakwalifikowany. 
Projekt Gminy Ogrodzieniec 
znalazł się na 73 pozycji li-
sty rezerwowej. W związku 
z powyższym zwracam się 
do Pana Burmistrza o po-
danie nazwy firmy, która 
przygotowała projekt oraz 
jakie były koszty sporzą-
dzenia projektu. Dlaczego 
projekt Gminy Ogrodzieniec 
uzyskał w procesie rekru-
tacyjnym tak małą liczbę 
punktów (26.12)? Jaka 
kwota została zebrana od 
mieszkańców na ten cel 
oraz co się stało z tymi pie-
niędzmi?
Czy został ogłoszony prze-
targ na opracowanie stu-
dium do zmiany  planu 
zagospodarowania prze-
strzennego – ilu mieszkań-
ców zwróciło się z prośbą o 
przekwalifikowanie działek?
Od kiedy wycofano z do-
wozu dzieci gimbusa?
Panie Burmistrzu pro-
szę aby Pan nie drwił z 
mieszkańców takimi od-
powiedziami, że gmina 

plan zagospodarowania 
przestrzennego posiada, 
ponieważ w czasie opra-
cowywania tego planu ja i 
mieszkańcy gminy zwracali 
się z prośbą przy wyłożeniu 
planu o zmiany działek rol-
nych na budowlane, jednak 
Pan tego nie uwzględnił, 
chcąc pokazać gawiedzi 
kto tu rządzi i pokazał Pan, 
że plan jest taki jak Pan 
chciał, a nie jakiego chcie-
li mieszkańcy. Oczekuję 
na odpowiedzi w terminie 
określonym w paragrafie 56 
pkt1 Statutu Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec.

W związku ze stałym zanie-
pokojeniem mieszkańców 
zagrożeniem bezpieczeń-
stwa dzieci i utrudnieniami 
spowodowanymi brakiem 
miejsc parkingowych przy 
Zespole Szkolono-Przed-
szkolnym w Ogrodzieńcu, 
przed planowanym remon-
tem wojewódzkiej ulicy 
Kościuszki zwracam się z 
prośbą do pana Burmistrza 
o rozpatrzenie skrócenia 
skarpy przy ogrodzeniu 
szkolnym, co umożliwiłoby 
uzyskanie miejsca wzdłuż 
ulicy Szkolnej, która jest na-
szą drogą gminną.

Na komisjach omawiana 
była sprawa prowadzo-
nych prac nad programem 
„Gminnej Ewidencji Za-
bytków”. Radni otrzymali 
wykaz zabytków po inwen-
taryzacji, w którym figurują 
również budynki prywatne 
i czy te budynki ujęte są 
tyko w naszej gminnej ewi-
dencji, czy znajdą się też 
w ewidencji konserwatora 
zabytków. Byłoby błędem, 
aby gmina zatwierdziła listę 
z prywatnymi budynkami, 
mamy wiele innych budowli 

i miejsc publicznych np. ko-
ścioły, kapliczki, które moż-
na zaewidencjonować jako 
zabytki. Należałoby prze-
redagować listę i wyłączyć 
z niej prywatne budynki, 
gdyż mieszkańcy mieliby 
problemy np. podczas re-
montowania wymagana 
jest zgoda konserwatora 
zabytków na każdorazową 
ingerencje w obiekt uznany 
za zabytek. 

Mamy nowy ładny chod-
nik wraz z szeroką ulicą 
(1 Maja), ale niestety ten 
chodnik rozsypuje się i czy 
w ramach reklamacji (nie-
dawno to zadanie było wy-
konane ) można ten chod-
nik poprawić.

Na Markowiźnie jest roz-
walony główny pojemnik 
na śmieci i jest tam totalny 
bałagan, wszystkie śmieci z 
pojemnika rozsypały się po 
okolicy. 
W imieniu mieszkańców 
ul: Mickiewicza, Kolejowa, 
Żabia i Reja z Fugasów-
ki, zwracam się do Pana 
Burmistrza o zorganizo-
wanie zbiorki śmieci oraz 
uporządkowanie poboczy. 
Mieszkańcy już wielokrotnie 
o to prosili, może gmina, 
mimo że są to drogi powia-
towe uporządkuje ten teren. 

Odpowiedzi burmistrza:
W ogłoszonym przez Za-
rząd Województwa Ślą-
skiego w 2011 roku kon-
kursie na dofinansowanie 
projektów ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w 
ramach Działania 5.3. Czy-
ste powietrze i odnawialne 
źródła energii , Priorytet V. 
Środowisko Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na 
lata 2007 - 2013 staraliśmy 
się o dotacje na budowę 
instalacji solarnych w bu-

dynkach prywatnych.  Na 
organizowanych w każdej 
miejscowości spotkaniach 
informowaliśmy zaintereso-
wanych beneficjentów, że 
przystąpienie do projektu 
jest dobrowolne i jedyne 
ryzyko jakie ponosi to przy-
padający udział w kosztach 
opracowania dokumentacji 
projektowej, którą musimy 
zlecić specjalistycznej firmie 
zewnętrznej. Kwota przy-
padająca na jedną instala-
cję domową wynosiła 80 zł. 
Na ogłoszony konkurs Wo-
jewództwo  Śląskie prze-
znaczyło ok. 44 mln zł  dla 
wszystkich gmin, powiatów, 
spółek komunalnych oraz 
zakładów budżetowych 
w całym województwie.  
Wpłynęło  179 projektów 
na łączną kwotę dofinan-
sowania  ok.558 mln zł,  z 
czego do dofinansowania 
do chwili obecnej wybrano 
tylko 46 projektów na kwo-
tę ok.150 mln.zł. Oczywiste 
jest, że wielu wnioskodaw-
ców, w tym również Gmina 
Ogrodzieniec , rozczarowa-
nych było takim rozwojem 
sytuacji.  Powodem niskiej 
punktacji naszego wnio-
sku w stosunku do wybra-
nych do dofinansowania  
był mały efekt ekologiczny 
przedsięwzięcia. Wynika 
to z tego, że prawie cała 
nasza gmina jest zgazyfi-
kowana, więc zmniejszenie 
zanieczyszczenia atmos-
fery przy zmianie paliwa 
gazowego  na energię sło-
neczną jest niewielkie w 
porównaniu z gminami, w 
których nie ma sieci gazo-
wej i wdrożenie projektu 
spowodowało likwidację 
palenisk węglowych do 
przygotowania ciepłej wody 
użytkowej. Przy przygoto-
waniu dokumentacji aplika-
cyjnej korzystaliśmy z usług 
renomowanej firmy Altima z 
Katowic. 

Przetarg na opracowanie 
studium zagospodarowa-
nia przestrzennego nie zo-
stał jeszcze ogłoszony. W 
obecnym czasie przygo-
towujemy dokumenty, jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, to nastąpi to w 
marcu-kwietniu lub najpóź-
niej w maju.

Gimbus był eksploatowany 
do roku 2011, gdy dzieci do 
szkół dowoził PKS Zawier-
cie, a później PKS Mysz-
ków. Oba przedsiębiorstwa 
zostały zlikwidowane. Od 
roku 2012 dowóz dzieci jest 
zabezpieczony przez firmy 
prywatne, które przewożą 
uczniów własnymi autobu-
sami.

Gmina posiada plan zago-
spodarowania przestrzen-
nego, obejmujący cały 
teren gminy Ogrodzieniec. 
Każda działka na tere-
nie gminy Ogrodzieniec 
jest objęta planem. Panie 
Radny Podsiadło, pragnę 
oświadczyć, że sformuło-
wanie „ (...) proszę aby Pan 
nie drwił z mieszkańców 
takimi odpowiedziami, że 
gmina plan zagospodaro-
wania przestrzennego po-
siada, ponieważ w czasie 
opracowywania tego pla-
nu ja i mieszkańcy gminy 
zwracali się z prośbą przy 
wyłożeniu planu o zmiany 
działek rolnych na budow-
lane, jednak Pan tego nie 
uwzględnił, chcąc pokazać 
gawiedzi kto tu rządzi i po-
kazał Pan, że plan jest taki 
jak Pan chciał, a nie jakiego 
chcieli mieszkańcy (...)” jest 
zupełnie nie na miejscu. 
Owszem, zwracał się Pan 
o przekwalifikowanie dział-
ki rolnej przy ul.Zuzanka 
w Podzamczu na działkę 
budowlaną, a nie zostało 
to pozytywnie załatwione. 
Powodem tego był wyłącz-
nie fakt, iż pański grunt w 

studium uwarunkowań i 
kierunków rozwoju prze-
strzennego położony jest na 
obszarach przeznaczonych 
do produkcji rolnej, a nie na 
terenach pod budownic-
two. Podobnie było z inny-
mi negatywnie załatwionymi 
wnioskami - jeśli w studium 
miały przeznaczenie jako 
działki rolne lub leśne, to 
nie można było zmieniać 
ich funkcji na budowlaną 
w opracowywanym miej-
scowym planie zagospo-
darowania przestrzenne-
go. Obydwa dokumenty: 
studium i plan muszą być 
spójne i zgodne. 

Czekamy na opinię ze sta-
rostwa w sprawie pielę-
gnacji i wycinki drzew na 
skarpie przy ulicy Szkolnej. 
Po jej uzyskaniu rozważymy 
utworzenie miejsc parkin-
gowych w tym miejscu. 

W rejestrze zabytków pro-
wadzonym przez Woje-
wódzki Urząd Konserwacji 
Zabytków wpisane mamy 
cztery zabytki: Zamek Bo-
nerów w Podzamczu, ko-
ściół romański w Gieble, 
barokowy kościół w Ogro-
dzieńcu i kaplicę przy rynku 
w Podzamczu. Inne obiekty 
mogą mieć cechy zabyt-
ków, ale nie są zabytkami 
wpisanymi do rejestru. Od 
właściciela danego obiek-
tu zależy, czy zwrócić się z 
wnioskiem do konserwato-
ra o wpisanie do listy zabyt-
ków. 

Chodnik na ulicy 1 Maja 
- sprawdzimy jego stan i 
zwrócimy się do zarządcy 
drogi, gdyż powinien być 
on jeszcze na gwarancji.
Sprawę nieporządku na Fu-
gasówce przekażę do ZGK 
w Ogrodzieńcu. Jest to dro-
ga powiatowa, ale postara-
my się o uporządkowanie 
terenu.

W ostatnich miesiącach coraz popularniej-
sze stają się umowy dotyczące przewłasz-
czenia na zabezpieczenie nieruchomości 
powiązane z uzyskaniem pożyczki.  Osoba 
zainteresowana pożycza pieniądze, a za-
bezpieczeniem spłaty jest przewłaszczenie 
na zabezpieczenie nieruchomości. 
Co kryje się pod tym pojęciem? 
Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest 
formą zabezpieczenia kredytu, pożyczki, 
czy innego rodzaju należności.
Jakie są skutki przewłaszczenia na zabez-
pieczenie?
Z chwilą zawarcia umowy przewłaszcze-
nia na zabezpieczenie zabezpieczającego 
pożyczkę, własność nieruchomości prze-
chodzi z właściciela pierwotnego na oso-
bę, czy podmiot pożyczający pieniądze. 

W przypadku spłaty pożyczki w terminie, 
własność nieruchomości „wraca” do wła-
ściciela nieruchomości. 
 Jakie są skutki niespłacenia pożyczki w 
terminie?
- utrata własności nieruchomości (wła-
sność nieruchomości „nie wraca” do wła-
ściciela pierwotnego),
- należy spłacić pożyczkę,
- może być naliczony czynsz za korzysta-
nie z utraconej nieruchomości przez wła-
ściciela pierwotnego po upływie terminu 
spłaty pożyczki,
- spłata pożyczki i czynszu może nastąpić 
po sprzedaży przez osobę, czy podmiot 
pożyczający pieniądze, nieruchomości,
- eksmisja właściciela pierwotnego z utra-
conej nieruchomości.

Może się więc okazać, że właściciel pier-
wotny nieruchomości nie tylko traci swój 
dom, działkę, ale zadłuża się, jest eksmi-
towany z utraconego domu i musi szukać 
„dachu nad głową”.
Przewłaszczenie na zabezpieczenie nie jest 
samo w sobie czymś złym. W niektórych 
sytuacjach pomoże uzyskać pożyczkę, 
czy kredyt. Od wielu lat taka forma zabez-
pieczenia jest stosowana przez banki przy 
pożyczkach na zakup samochodów i prze-
właszczenie dotyczy właśnie samochodu.
Należy mieć świadomość skutków takiej 
formy zabezpieczenia pożyczki, kredytu, 
czy innego zobowiązania, gdyż niespłace-
nie należności może prowadzić do osta-
tecznej utraty nieruchomości, czy innego 
rodzaju przedmiotu. 

W przypadku wątpliwości dotyczących 
umowy przewłaszczenia na zabezpiecze-
nie nieruchomości  należy skontaktować 
się ze stowarzyszeniem konsumenckim, 
rzecznikiem praw konsumenta, adwoka-
tem, czy radcą prawnym.
W każdej sytuacji należy dokonać  rozsąd-
nej kalkulacji możliwości i zagrożeń.
Warto też pamiętać o czterech zasadach 
przy zaciąganiu bezpiecznej pożyczki opi-
sanych na stronie www.zanim-podpiszesz.
pl:
Sprawdź wiarygodność firmy.
Policz całkowity koszt pożyczki.
Dokładnie przeczytaj umowę.
Nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz.

Dariusz Ptaś 
Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Przewłaszczenie na zabezpieczenie – szansą na kredyt czy zagrożeniem utraty majątku?
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Gminne Centrum Informacji 
w Ogrodzieńcu zaprasza 
uczniów szkół z terenu Gmi-
ny Ogrodzieniec do udziału 
w Turnieju Wiedzy o Unii 
Europejskiej 2014.

Tematem przewodnim 
XI edycji będzie 20 LAT 
WSPÓŁPRACY POLSKO-
-WĘGIERSKIEJ GMIN 
OGRODZIENIEC I BOGACS 
W LATACH 1994-2014.

Honorowy Patronat:
- prof. dr hab. Jerzy Buzek 

– poseł do Parlamentu 
Europejskiego, Premier 
RP w latach 1997-2001, 
Przewodniczący Par-

lamentu Europejskiego 
2009-2012

- dr Iván Gyurcsík – Am-
basador Węgier w War-
szawie

- Andrzej Gościniak – Prze-
wodniczący Sejmiku 
Województwa Śląskiego

- Csendesné Farkas Edit 
– Burmistrz (Polgárme-
ster) węgierskiej Gminy 
Bogács 

Tegoroczny konkurs od-
będzie się w formie kon-
kurencji drużynowych  w 

dniach: 12 maja 2014 
roku (gimnazjum) oraz 13 
maja 2014 roku (szkoły 
podstawowe) – szczegóły 
w regulaminie przekaza-
nym do szkoły.

Zapraszamy do udziału.

z notatnika burmistrza...

Na wiosnę Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu 
oferuje swoim czytelnikom następujące NOWOŚCI książkowe. 

Pierwsza z nich to najnowszy bestseller Dana Browna „Inferno”.
Architektura i sztuka jeszcze nigdy nie kryły w sobie tak przerażających zagadek. Robert 
Langdon musi je rozwiązać, zanim na Ziemi rozpęta się piekło… „Inferno”, najnowszy 
apokaliptyczny thriller najpopularniejszego pisarza na świecie, w ciągu trzech tygodni od 
publikacji sprzedał się w nakładzie 9 milionów egzemplarzy.
Robert Langdon, światowej sławy specjalista w dziedzinie symboli, budzi się w zupełnie 
obcym miejscu w szpitalnym łóżku. Nie pamięta, jak i dlaczego znalazł się w szpitalu, ani 
skąd się wziął tajemniczy przedmiot, który znajduje w swojej marynarce. Nie ma jednak 
czasu na rozmyślania. Ledwie odzyskuje przytomność, już ktoś usiłuje go zabić. Boha-
ter w pośpiechu opuszcza szpital w towarzystwie młodej lekarki. Ścigany przez wro-
gów przemierza uliczki Florencji, próbując rozwikłać tajemniczą zagadkę. Podąża śladem 
wskazówek zawartych w słynnym poemacie Dantego...
Czy wiedza o tajemnych sekretach, które skrywa historyczna fasada miasta wystarczy, by 
Langdon umknął przed nieznanymi oprawcami? Czy zdoła uratować świat przed śmier-
telnym zagrożeniem?
„Inferno” Dana Browna to podróż w głąb tajemniczego królestwa, pełnego kodów, sym-
boli i sekretnych przejść.

Kolejną naszą propozycją jest książka jednej z najpopularniejszych polskich pisarek  
Katarzyny Michalak „Ogród Kamili”.
Kamila marzy o prawdziwej miłości, własnym domu i ogrodzie różanym. 
Jednak los nie jest dla niej łaskawy. Ukochany mężczyzna niespodziewanie znika, zosta-
wiając po sobie pustkę, ból i tajemnicę, zamiast domu jest małe mieszkanko, a ogród 
kwitnie tylko w wyobraźni. Przed pogrążeniem się w rozpaczy ratują Kamilę ukochana 
ciocia i wiara w to, że marzenia się spełniają.
Kamila, bliska utraty nadziei, że kiedyś i dla niej zaświeci słońce, otrzymuje niespodziewa-
ny dar od losu. Przedwojenna willa z uliczki Leśnych Dzwonków jest miejscem, o jakim 
marzyła. Zupełnie jakby ktoś czytał jej w myślach… 
Ogród Kamili to pierwsza powieść z „kwiatowej serii”. 
Już niedługo przeczytacie kolejne piękne opowieści o przyjaźni, miłości 
i przebaczeniu: „Zacisze Gosi” i „Przystań Julii”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do odwiedzania naszej biblioteki
i zapoznania się z naszą ofertą książkową.

108 – to liczba gospodarstw rolnych o powierzchni  
powyżej 1 ha na terenie naszej gminy. 

 
Według stanu na dzień 1 stycznia 2014 roku na podstawie danych ewidencji podatkowej 
Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec liczba gospodarstw rolnych w poszczególnych miej-
scowościach rozkłada się następująco:
 

Miasto Ogrodzieniec – 107
Sołectwo Fugasówka (Fugasówka i Markowizna) – 50
Sołectwo Giebło – 113
Sołectwo Giebło Kolonia – 74
Sołectwo Gulzów – 69
Sołectwo Kiełkowice – 151
Sołectwo Mokrus – 83
Sołectwo Podzamcze – 126
Sołectwo Ryczów – 211
Sołectwo Ryczów Kolonia – 68
Sołectwo Żelazko (Żelazko i Śrubarnia) – 56

KONKURS DLA MIESZKAŃCÓW 
GMINY OGRODZIENIEC

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec ogłasza konkurs na najlepszy artykuł pod tytułem: 
„Jak pozytywnie zmieniło moje życie wprowadzenie nowego systemu odbierania od-
padów komunalnych”. Prace w formie wydruku komputerowego oraz zapisu na płycie 
CD   należy przesyłać lub składać osobiście do Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec, 
Plac Wolności 25, pokój 35 w zapieczętowanej kopercie opisanej tytułem artykułu oraz 
danymi składającego (imię, nazwisko, adres). Artykuł należy napisać czcionką Times 
New Roman 12 ze standardowymi ustawieniami marginesów i powinien on zajmo-
wać maksymalnie 1 stronę A4. Artykuły można składać  w dniach od 28.03.2014 r. 
do 11.04.2014 r. Prace oceni jury złożone z osób wyznaczonych przez organizatora. 
Wyniki zostaną podane w terminie do 18.04.2014 r. na stronie internetowej organiza-
tora: www.ogrodzieniec.pl.  Trzy najlepsze prace zostaną opublikowane w kolejnych 
numerach „Gazety Ogrodzienieckiej”, a ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe. W 
konkursie mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy Gminy Ogrodzieniec. Szczegółowy 
regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej www.ogrodzieniec.pl

BIBLIOTEKA POLECA NA WIOSNĘ

7 lutego w Urzędzie Miasta 
i Gminy podpisano umowę 
na I etap przebudowy Pla-
cu Piłsudskiego w Ogro-
dzieńcu. Po przeprowa-
dzonym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia pu-
blicznego przetarg wygrała 
firma AD6 z Krakowa za 
kwotę ok. 600 tys.zł. W ra-
mach robót przebudowana 
zostanie główna płyta placu 

oraz wykonany zostanie 
mały amfiteatr. Jeszcze w 
tym roku wykonany zosta-
nie również II etap, który 
obejmuje zagospodarowa-
nie skarpy, przylegającej 
do ul. Kościuszki od strony 
kościoła. 

18 lutego w Starostwie 
Powiatowym w Zawierciu 
odbyła się narada roczna 
Komendy Powiatowej Po-
licji, podsumowująca rok 
2013, w której uczestniczył 
Zastępca Śląskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego 
Policji insp. Roman Rabsz-
tyn. Na spotkaniu omówio-
no stan bezpieczeństwa na 
terenie powiatu zawierciań-
skiego oraz  bieżące spra-
wy dotyczące współpracy 
Policji z gminami. 

21 lutego w sali Bibliote-
ki Miejskiej w Pilicy odbyła 
się uroczysta sesja z okazji 
20-lecia odzyskania praw 
miejskich przez miasto 
Pilica. Wśród zaproszo-
nych gości na sesji obecni 
byli między innymi: Wice-
wojewoda Śląski Andrzej 
Pilot, Członek Zarządu 
Województwa Śląskiego 
Stanisław Dąbrowa, rad-
ni wojewódzcy, wójtowie i 
burmistrzowie gmin powia-
tu zawierciańskiego oraz 
radni poprzednich kadencji 
Rady Miejskiej w Pilicy. 

21-23 lutego trwały uro-
czystości z okazji 70. rocz-
nicy Pacyfikacji Ryczowa. 
Więcej na stronie 1,6,7.

22 lutego w Szkole Pod-
stawowej w Gieble odbył 

się I Turniej Tenisa Stoło-
wego o Puchar Prezesa 
Zarządu Miejsko-Gminne-
go oraz Komendanta Miej-
sko-Gminnego. Zwycięzcą 
zawodów został dh Adam 
Rozlach z OSP Gulzów.

24 lutego w Urzędzie 
Marszałkowskim została 
podpisana umowa po-
między Województwem 
Śląskim a Gminą Ogro-
dzieniec na dofinansowa-
nie przebudowy Placu Pił-
sudskiego w Ogrodzieńcu 
ze środków  Programu 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007-2013. Dotacja 
pozyskana przez gminę 
na inwestycję wynosi 350 
tys. zł.

1 marca w hali sportowej 
przy Gimnazjum w Ogro-

dzieńcu odbył się I Turniej 
Halowy Piłki Nożnej stra-
żaków z gminy Ogrodzie-
niec. W tym roku zwycięz-
cą została drużyna z OSP 
Gulzów, drugie miejsce za-
jęła OSP Giebło, a miejsce 
trzecie - OSP Kiełkowice. 
Następny, drugi turniej 
zaplanowano na pierwszą 
sobotę marca 2015 roku.

12 marca odbyło się po-
siedzenie Rady Społecznej 
SPZOZ w Ogrodzieńcu. 
Na spotkaniu zatwierdzo-
no sprawozdanie z pracy 
placówki za rok 2013 oraz 
przyjęto plan pracy na 
rok 2014. Jednym z pod-
stawowych zadań na rok 
bieżący jest stałe dosko-
nalenie poziomu świad-
czonych przez zakład 
usług medycznych oraz 
dalsze prace przy zago-
spodarowaniu otoczenia 
wokół przychodni.
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Podczas słuchania opo-
wieści pana Krzysztofa w 
pierwszej chwili można 
było odnieść wrażenie, że 
gdzieś główny wątek spo-
tkania zniknął. Nic bardziej 
mylnego. W każdym wspo-
mnieniu z wypraw można 
było wysłuchać  takie złote 
myśli, których zastosowanie 
można odnaleźć w życiu 
codziennym. Ale od począt-
ku. Pan Krzysztof  opowie-
dział słuchaczom o swoich 
wyprawach, a wspomnienia 
wzbogacała imponująca 
galeria fotografii z podróży. 
Wielicki jako piąty człowiek 
na Ziemi, jest zdobywcą 
Korony Himalajów oraz 
Karakorum. Jako pierwszy 
człowiek zimą wszedł na 
Lhotse, Kangczendzon-
gę oraz Mount Everest. Z 
Nepalu pan Krzysztof ma 
niezwykłe wspomnienia, 
ponieważ na szczycie Lhot-
se samotnie stanął w noc 
sylwestrową, jeszcze w 
gorsecie usztywniającym, 
po uszkodzeniu kręgosłu-
pa właśnie w górach. W 
Nowy Rok zszedł południo-
wą ścianą. Jak podkreśla 
himalaista, do samotnego 
wejścia na szczyt trzeba 
dorosnąć, dojrzeć mental-
nie. Samotnie wspiął się 
również na Shisha Pangme, 
Dhaulagiri, Gasherburm II, a 
świadkami samotnego wej-
ścia na Nanga Parbat, jedną 
z największych ścian świa-
ta, byli jedynie pakistańscy 
pasterze, obserwujący jego 
wyczyn z oddalonych łąk. 
Brał udział w czterech wy-
prawach na K2 i dopiero 
w 1996 roku udało mu się 
wejść na szczyt filarem pół-
nocnym. 
W czasie wykładu pan 
Krzysztof wielokrotnie pod-
kreślał jak ważny w tym 
sporcie jest umysł, poukła-
danie sobie wszystkiego 
w głowie oraz cierpliwość, 
której często nam brakuje. 
Wyprawy nauczyły go tole-
rancji, a przebywanie z róż-
nymi ludźmi uczy różnorod-
nego spojrzenia na świat i 
poznania złożoności pojęcia 

prawd. Bo tak naprawdę nie 
ma jednej prawdy, każdy z 
nas ma swoją prawdę, swo-
je spojrzenie na życie. Na 
pytania słuchaczy dlaczego 
wybrał taki sport – odpo-
wiada, że nie można tego 
opisać słowami. To jest ad-
renalina, pewnego rodzaju 
podniecenie, radość z tego 

co się osiągnęło. Zdobywa-
nie szczytów działa jak mo-
tor napędowy, pomaga w 
rozwiązywaniu problemów 
życia codziennego. 
Podczas spotkania padły 
również pytania o wypadki 
w górach. Wielicki odpo-
wiedział:
„To nie góry zabijają ludzi, 
tylko zawodzi czynnik ludz-
ki”.  

Po oficjalnym zakończeniu 
spotkania nasz gość podpi-
sywał indeksy i odpowiadał 
na dalsze pytania naszych 
słuchaczy. Przedstawiciel-
ce GO udało się namówić 
Krzysztofa Wielickiego na 
rozmowę:

Himalaizm to według 
Pana sport ekstremalny, 
czy sztuka życia?
Według mnie himalaizm to 
zarówno sport i taka sztuka 
życia, z tym, że my alpiniści 
nazywamy go wyborem na 
całe życie. Mówiąc zarówno 
o amatorskim alpinizmie, jak 

i tym profesjonalnym, to wy-
maga decyzji życiowej, że 
człowiek wybiera taką dro-
gę. To nie jest hobby, hobby 
można zostawić, zająć się 
czymś innym. Alpinizm pod-
daje się pasji.

Jakie bodźce powodują, 
że człowiek decyduje się 

na taki wybór, na alpi-
nizm? 
Góry odgrywają tą najważ-
niejszą rolę, dają szczegól-
ne natchnienie. Są wysokie, 
dalekie i człowiek ma natu-
ralną potrzebę zdobywania 
czegoś niedostępnego. 
Można się poczuć „przete-
stowanym” przez góry. Alpi-
nizm jest rodzajem hazardu, 
ponoszenia ryzyka. Próbą, 
jak daleko można i ile moż-
na osiągnąć. Wydaje mi się, 
że ludzie głodni sukcesu 
idą w góry, po to żeby się 
zrealizować i spełnić swo-
je marzenia, zapisać się na 
kartach historii. To taki sport 
dla wojowników. Trzeba być 
wojownikiem, żeby iść w 
góry.

Jakie cechy powinien 
mieć alpinista?
- Alpinizm nie leży w mię-
śniach tylko w głowie, jak 
my to mówimy. W mojej 
opinii to korelacja psycho-
fizyczna, zależność między 
fizykalnością i psychiką 

człowieka. Jeżeli mówimy 
o psychice to taka umie-
jętność pojmowania przez 
człowieka, że wysiłek daje 
radość, że cierpienie może 
dawać radość, boli, ale 
mnie to cieszy. Druga ce-
cha, która jest niezmiernie 
ważna w himalaizmie to 
logika, umiejętność poukła-
dania sobie wszystkiego w 
głowie, umiejętność plano-
wania, takiej sztuki inżynier-
skiej. I trzecia istotna potrze-
ba - zapisanie się w historii. 
Trudno nam to opowiedzieć 

słowami, bo jak człowiek raz 
się tym zarazi, to już nie ma 
odwrotu. Z moich obserwa-
cji wynika, że ludzie, którzy 
załapali tego przysłowiowe-
go bakcyla, obojętnie na 
jakim poziomie, uprawiają 
ten sport  przez całe życie. 
Niewielu znam ludzi, którzy 
zrezygnowali z tej drogi.

Czy czuje się Pan speł-
niony?
Z jednej strony mam jeszcze 
kilka celów do osiągnięcia, 
ale z drugiej strony wiem, że 
już coś zrobiłem. Mam takie 
poczucie, że kawałek hi-
storii polskiej i tej światowej 
zapisałem. Może to trochę 
próżne, ale skoro się uda-
ło, to dlaczego się tym nie 
pochwalić. Polacy nie gęsi 
swój język mają – ten pa-
triotyzm taki głęboki w nas 
jest i flagę biało-czerwoną 
wszędzie tam gdzie udało 
się nam dotrzeć, zawsze 
zostawialiśmy. Jak coś czło-
wiek zrobi, osiągnie, lepiej 
mu się żyje. 

Pierwsze myśli, jakie ma 
Pan w głowie po wejściu 
na szczyt?
Żeby jak najszybciej zejść. 
Może to się wydaje śmiesz-
ne, ale tak jest. Tam na gó-
rze jest bardzo mało czasu. 
Zejście jest najtrudniejsze, 
właśnie wtedy zdarza się 
najwięcej wypadków.

Rozmawia Pan z górami?
Raczej nie, aczkolwiek nie 
traktujemy ich przedmioto-
wo tylko podmiotowo. To 

nie tylko kamienie i warstwa 
śniegu. Trzeba podchodzić 
do nich z dystansem i sza-
cunkiem. Jak już wielokrot-
nie podkreślałem na dzisiej-
szym wykładzie, to nie góry 
zabijają, tylko czynnik ludzki 
zawodzi. Jeśli już to rozma-
wiamy z pogodą, żeby wa-
runki atmosferyczne nam 
pomagały, a nie przeszka-
dzały.

Woli się Pan wspinać w 
grupie czy solo?
Powiem tak, wspinałem się 
na różnych poziomach i w 
grupach dużych  i małych, 
w pojedynkę. Wszystkie 
formy mi odpowiadają. Ale 
muszę podkreślić, że nigdy 
na wyprawę nie wyjechałem 
sam, zawsze z grupą. Do-
piero kiedy dojeżdżaliśmy 
na miejsce czasem coś mi 
tam strzeliło do głowy i w 
góry wyruszałem samotnie. 

Jakich rad udzieliłby 
Pan młodym miłośnikom 
wspinaczki górskiej?

Co bym poradził? Więcej 
cierpliwości. To czego im 
brakuje, a nam w tamtych 
czasach nie brakowało. Bo 
dziś to wszystko takie szyb-
kie, lepiej iść na skróty. Ja 
to rozumiem, bo dzisiaj są 
takie czasy, że ma się te 
pieniądze, paszport, łatwiej-
szy dostęp do gór. Nam 
wtedy było trochę trudniej, 
trzeba było uzyskać pozwo-
lenie. Dziś w ciągu dwóch 
tygodni można zrobić kurs, 
zorganizować wyprawę i 
ruszyć przed siebie. Ja ro-
zumiem okres młodości i 
jakimi rządzi się prawami, 
ale proszę mi uwierzyć, że 
cierpliwość w tym sporcie 
jest cechą najważniejszą. 
Góry zdobyte lub nie sto-
ją nadal, nie rozpadają się, 
dlatego do wszystkiego 
można dojść krok po kroku. 
Zacznij od mniejszych gór, 
potem przyjdzie czas na te 
większe. Najpierw zdobądź 
te bliższe, potem te dalsze. 
Nie przeskakujcie pewnych 
etapów.

Boi się Pan śmierci?
Nie dla nas alpinistów to py-
tanie. Śmierć jest przecież 
nieodłącznym elementem 
życia każdego człowie-
ka, natomiast jeśli chodzi 
o strach, to strach trzeba 
mieć, bez strachu nie byłoby 
alpinizmu. Proszę tego nie 
mylić z lękiem, bo lęk para-
liżuje, strach jest kreatywny 
zmusza do myślenia, prze-
widywania, planowania. 

Rozmawiała Marta Bejgier

Ps Dziewicze - nie zdoby-
te jeszcze zimą pozostały 
dwa ośmiotysięczniki – 
Nanga Parbat (8126 m) i 
K2 (8611 m).

4 GAZETAo g r o d z ien ie cka
Kilka pytań do...

MARZEC 2014

W czwartek, 20 lutego 2014r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kul-
tury odbył się kolejny wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Ogrodzieńcu. Tym razem prelekcję poprowadził Krzysztof 
Wielicki – słynny polski wspinacz, himalaista, alpinista i taternik. 
Tematem spotkania była „Filozofia życia według Krzysztofa Wielic-
kiego”.

Krzysztofa Wielickiego - wybitnego, polskiego himalaisty, piątego 
człowieka na Ziemi, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum.
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- Izba podjęła uchwałę w sprawie uczczenia 
pamięci wicemarszałka Sejmu II RP Macieja 
Rataja,
- Posłowie uczcili minutą ciszy pamięć wielo-
letniego senatora Zbigniewa Romaszewskie-
go,
- w związku z 10 rocznicą śmierci płk. Ryszar-
da Kuklińskiego Posłowie podjęli uchwałę w 
której określili go mianem jednego z bohate-
rów walki o niepodległości Polski oraz wielkie-
go patrioty, który dobrze zasłużył się dla Rze-
czypospolitej Polskiej,
- Posłowie oddali hołd ofiarom dramatycznych 
wydarzeń na Ukrainie.

7 luty- Sejm uchwalił nowelizację ustawy o 
podatku od towarów i usług oraz niektórych 
innych ustaw.
Przedsiębiorca prowadzący działalność go-
spodarczą i wykorzystujący do jej prowadze-
nia samochód o masie do 3,5 tony (tzw. auto z 
kratką) przeznaczony także do użytku prywat-
nego, będzie mógł odliczyć połowę podatku 
VAT na jego zakup oraz na koszty eksploata-
cyjne. Możliwość odliczenia podatku od pali-
wa ma wejść w życie w lipcu przyszłego roku. 
Pełne odliczenie podatku przysługiwać będzie 
przedsiębiorcy wtedy, gdy pojazd używany 
będzie wyłącznie do prowadzenia działalności 
gospodarczej. W tym przypadku konieczne 
będzie prowadzenie odpowiedniej ewidencji 
przebiegu pojazdu. Termin wejścia w życie 
nowelizacji planowany jest na 1 kwietnia 2014 
roku.

19 luty-  wchodzi w życie ustawa umożliwia-
jąca wypłatę emerytur zawieszonych w latach 
2011-2012.
Osoby, które przeszły na emeryturę przed 
1 stycznia 2011 roku i jednocześnie po 30 
września 2011 roku kontynuowały pracę u 
dotychczasowego pracodawcy, będą mogły 
ubiegać się w swoim oddziale ZUS o wypłatę 
zawieszonej emerytury za okres trwający od 1 
października 2011 roku do 21 listopada 2012 
roku. 
 
21 luty- Sejm przyjął ustawę o funduszu so-
łeckim.
Zgodnie z założeniami około 70% gmin bę-
dzie mogło korzystać z funduszu sołeckiego. 
Zwiększeniu o 10% ulegnie dofinansowanie 
z budżetu państwa, w związku z czym zwrot 
kwot z budżetu państwa (w zależności od za-
możności gminy ) będzie wynosił 10, 20 lub 
30%. Środki pochodzące z funduszu będą 
mogły być przeznaczone na inwestycje o cha-
rakterze lokalnym np. parkingi, chodniki oraz 
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

Rada gminy nie będzie musiała co roku wy-
odrębniać funduszu sołeckiego, raz podjęta 
uchwała będzie obowiązywała aż do momen-
tu jej zmiany. Ustawa trafi teraz do Senatu.

21 luty- Posłowie uchwalili nowelizację ustawy 
o systemie oświaty.
W ramach realizacji projektu ,,Darmowy pod-
ręcznik dla pierwszaka”, minister edukacji 
narodowej będzie mógł zlecić opracowanie i 
wydanie podręcznika. Zgodnie z rządowym 
pomysłem darmowe podręczniki dla pierw-
szoklasistów mają być własnością szkoły i 
mają być wieloletniego użytku. Szkoła będzie 
je wypożyczać uczniom przez przynajmniej 
trzy roczniki. Nowe podręczniki opłacać bę-
dzie budżet państwa. Według wstępnych sza-
cunków ma to kosztować nie więcej niż 10 mi-
lionów złotych. Ustawa trafi teraz do Senatu.
21 luty- Sejm wprowadził zmiany do Kodeksu 
karnego oraz niektórych innych ustaw.
Nowelizacja przepisów ma na celu skutecz-
niejszą walkę z pornografią oraz prostytucją 
dziecięcą. Ofiarami przestępstw będą osoby, 
które nie ukończyły 18 roku życia  (dotychczas 
górna granica wynosiła 15 rok życia). Zgod-
nie z założeniami przedawnienie karalności za 
te przestępstwa nastąpi nie wcześniej niż po 
ukończeniu przez ofiarę 30 roku życia. Ponad-
to kandydatem na wychowawcę lub kierowni-
ka wypoczynku dzieci i młodzieży nie będzie 
mogła zostać osoba karana w przeszłości za 
przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. 
Ustawa trafi teraz do Senatu.
21 luty- Posłowie uchwalili nowelizację usta-
wy o izbach rolniczych oraz niektórych innych 
ustaw.
Termin do otrzymania dotacji z budżetu pań-
stwa na dofinansowanie składek dla orga-
nizacji rolniczych reprezentujących interesy 
zawodowe rolników wobec instytucji UE zo-
stał wydłużony do końca roku 2014. Dotacja 
będzie dotyczyła kosztów poniesionych od 1 
stycznia bieżącego roku. Ustawa trafi teraz do 
Senatu.

5 marca- odbyło się dodatkowe posiedzenie 
Sejmu poświęcone wydarzeniom na Ukrainie.
Posłowie przez aklamację podjęli uchwałę, w 
której solidaryzują się z narodem ukraińskim. 
Izba podkreśliła niezależność, suwerenność, 
integralność, nienaruszalność granic Ukrainy 
oraz poparła demokratyczne zmiany zacho-
dzące w tym państwie.

Więcej informacji na stronie internetowej: 
www.sejm.gov.pl

Poseł na Sejm RP
Anna Nemś

Wydarzenia z Sejmu

Ruszył remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu

W piątek, 14 lutego br. w 
MGOK odbył się wernisaż 
wystawy poplenerowej Ko-
sewo 2013 pt. „Zakochaj 
się w Mazurach”. Wzięły w 
nim udział przedstawicielki 
Częstochowskiego Sto-
warzyszenia Plastyków im. 
Jerzego Dudy-Gracza: Ewa 
Powroźnik – prezes, Mał-
gorzata Sętowska, Majka 
Bobczak i Małgorzata Che-
bel z Regionalnego Ośrod-
ka Kultury w Częstochowie. 

Wśród artystek, uczestni-
czek pleneru malarsko-fo-
tograficznego w Kosewie 
była również nasza Dorota 
Supkowska. Zgromadzone 
fotografie odzwierciedlają 
dziesięciodniowy czas spę-
dzony w pięknej scenerii 
Krainy Tysiąca Jezior. Za-
prezentowane na wystawie 
obrazy oddają subiektywny 
obraz Mazur. Faktura obra-
zów jest swobodna, wyko-
nanie śmiałe, a kolory żywe. 

Z myślą o paniach ogro-
dzieniecki zespół Marzenie 
przygotował koncert pt. 
„... bo bez bab jest jeszcze 
gorzej”. Skąd taki tytuł? 
Prowadzący koncert, Ma-
rek Woźniak, przypomniał, 
że to fragment rozmowy 
Kwicoła z Pyzdrą z seria-
lu „Janosik”. A jak górale 
mówią o kobietach, to całą 
prawdę i szczerze. Zresztą 
małe co nieco o prawdzi-
wej kobiecie przewijało się 
cały czas w sali MGOK-u 
dnia 6.03.2014r. Weźmy 
np. okolicznościową deko-
rację. Prawdziwa kobieta 
pracy się nie boi i zakłada 
fartuszek. Modny ciuszek i 

szykowny kapelusz ma na 
wyjątkowe okazje. Ubiera 
balową suknię, bo lubi to-
warzystwo i dobrą zabawę. 
Tym razem muzyczną za-
bawę sprawili paniom pa-
nowie – instruktor muzycz-
ny MGOK, Marek Woźniak, 
ze swoimi utalentowanymi 
uczniami, Sebastianem 
Nawarą i Krzysztofem 
Dreliszkiem. Była wśród 
nich kobieta, bo przecież 
bez „baby” nie ma dobrej 
zabawy. Wszak kobieta 
to nie „puch marny”, ale 
anioł, co wyraźnie zosta-
ło podkreślone i spotkało 
się z odzewem z widowni. 
Solistka zespołu Barbara 

Rymarowicz, śmiało sięga 
po światowe hity. Nawet te 
trudniejsze zabrzmiały w jej 
wykonaniu lekko i przyjem-
nie. 
Zaskoczeniem dla mnie 
była prośba o bis – utwór 
z żelaznego repertuaru ze-
społu. Zespół Marzenie, 
wychowuje słuchaczy na 
poezji śpiewanej i został 
o taki utwór poproszony, 
mimo że coś ze Starego 
Dobrego Małżeństwa w 
koncercie się przewijało. 
Moim zdaniem jest to wy-
mowne świadectwo, że 
Marzenie wpisało się już w 
tradycję i ma swoich fanów.

Alicja Kmita-Żak

Mazury, Mazury Łatwo zauważyć, że artyst-
ki czerpały przyjemność z 
barw i gry świateł w naturze 
i delikatnym muśnięciem 
pędzla oddawały urok nie-
powtarzalnego mazurskie-
go świata. 
W naszej miejscowości nie 
mamy aż tak wiele moż-
liwości spotkań z malar-
stwem, czy ze sztuką w 
ogóle. Każdą więc okazję 
trzeba wykorzystać, odda-
jąc się wrażeniom i nastro-
jowi przyjemnej chwili.

Alicja Kmita-Żak

Marzenie na Dzień Kobiet
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Mieszkańcy Ryczowa oraz rodziny pomordowanych podczas pacyfi-
kacji Ryczowa składają gorące podziękowania Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Ogrodzieniec panu Andrzejowi Mikulskiemu za zorgani-
zowanie niezwykłej uroczystości z okazji 70 rocznicy pacyfikacji 
Ryczowa. Dziękujemy za pamięć, wspaniałą oprawę i łączenie się  

w bólu z rodzinami po stracie ukochanych.
Dziękujemy również Komitetowi Organizacyjnemu i wszystkim, 

którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości  
pełnej zadumy i powagi.

Podziękowania składają również radni:
Zofia Adamusińska 

Janusz Grzesiak 
i sołtys Ryczowa Stefan Biedak

Obchody 70. Rocznicy Pacyfikacji Ryczowa. F o t o r e l a c j a

fot. M
ariusz Jeziorko, w

w
w

.barw
nie.com

IMIONA

Pozostały ich imiona
i pieśń gminna zrodzona z bólu 
drobny szczegół wojennego pogromu 
modlitwa i westchnienie.

Nie razem leżą ich ciała,
choć jedna była godzina grozy i ognia
weselnej muzyki pęknięty dźwięk.
Pamiętasz naówczas szesnastoletni, 
nieświadom historii co wieś Ryczów
świstem kul obiegła i wykuła
żywą ranę pamięci.

Pozostały ich imiona, 
w przekazach ustnych żywot krótki,
mrocznego czasu jedna z polskich dróg.

Milczeniem obejmujesz świadku Skałę  
rozstrzelani śpią w pancerzu ziemi.
Myśl biegnie śladami uśmiechów zgasłych,
łza żalu w oku świeci.
Im starszy, tym inaczej wspominasz,
świadom, że innej nagrody chcieli
nieba wiosennych łąk
wolności przyszłych pokoleń.

Luty 2014r.
Alicja Kmita-Żak



Pracując nad materiałami 
do publikacji „... a miało być 
wesele” i dokumentu fimo-
wego „Oni chcieli być wol-
ni” poszukiwaliśmy wszel-
kich możliwych informacji, 
którymi moglibyśmy uzu-
pełnić i poszerzyć wiedzę 
na temat przebiegu wyda-
rzeń w Ryczowie w dniu 21 
lutego 1944 roku. Dzięki 
zaangażowaniu rodzin ofiar 
i uczestników pacyfikacji, 
mieszkańców Ryczowa i 

zespołu pracującego nad 
wydawnictwem, udało się 
odnaleźć i pokazać ma-
teriały dotychczas szerzej 
nieznane.
Podczas badania historii 
sprzed 70 lat dotarliśmy 
również do ciekawych in-
formacji, dotyczących bez-
pośrednich uczestników 
wydarzeń. Jednym z nich 
jest pan Stefan Grzanka, 
90-letni mieszkaniec Ry-
czowa. On i pan Stefan 

Kajdan to ostatni żyjący 
uczestnicy pacyfikacji wsi 
Ryczów. Historia p. Stefana 
Grzanki niestety nie została 
zamieszczona w wydaw-
nictwie „... a miały być we-
sela”. Stało się tak ponie-
waż wiedzę na ten temat 
pozyskaliśmy już po zło-
żeniu i skierowaniu książki 
do druku. W następnym 
numerze GO chcielibyśmy 
opowiedzieć historię p. 
Stefana Grzanki i dokonać 
w ten sposób suplementu 
do naszej książki.

Dorota Cygan

7GAZETAo g r o d z ien ie cka
MARZEC 2014

Suplement

ROZPACZ MATKI NA „SKALE”

Tu rosną kasztany, jesiony i lipy
Tu jest mogiła mojego syna
Matczyne serce pyta dlaczego
Taka tragedia dotknęła jego?
Nie! Nie tylko jego
Są groby innych!
Wielu zabito.
Wszystkich niewinnych.
Ranni konali w wielkich cierpieniach.
Palono żywych w strasznych płomieniach.
I za co? Pytam!
Brak odpowiedzi
Bezkarny zbrodniarz za miedzą siedzi.
Ten kwiat młodzieńczy był synem, 
bratem, mężem i wnukiem.
Ojcem tych małych i tych maluczkich
nienarodzonych.
Po tej tragedii płakały żony, 
Płakały matki, płakały dzieci w kołyskach.
Dzisiaj gorzkie wspomnienie 
każdemu z mieszkańców Ryczowa,
łzy z oczu wyciska.
Żal i tęsknota w sercach pozostały
Oby już nigdy Boże mój, takiej
tragedii  dzieci nie zaznały.
Niech pamięć i modlitwa będzie zawsze żywa.
Niech ten kwiat Ryczowa w pokoju spoczywa.
O spoczywających w Pilicy, Chechle i Cieślinie
Pamięć w naszych sercach nigdy nie zaginie.

Zofia Adamusińska
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Dom Pogrzebowy

tel. całodobowy 603 337 500
Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 42 

(naprzeciw Kościoła)

G. Wałek, M. Bodziony

Najtańsze kompleksowe usługi pogrzebowe
Zasiłek pogrzebowy wypłacany od ręki

Sala pożegnań
Bezpłatna chłodnia

Kopanie grobów, wykonywanie piwniczek

CHARON
Z A K Ł A D  P O G R Z E B O W Y

J A R O S Ł AW  L I B E R S K I  -  A D M I N I S T R ATO R  C M E N TA R Z A  W  O G R O D Z I E Ń C U

G WA R A N T U J E  N A J N I Ż S Z E  C E NY
NA KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

 Zasiłek pogrzebowy na miejscu, od ręki

 Własna bezpłatna chłodnia

 Kaplica pożegnalna

 Groby ziemne i murowane

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

Do każdego badania zestaw prezentów niezbędny 
dla Twojego samochodu.

MARZEC 2014

P O Ż YC Z K I
SZYBKO i UCZCIWIE

Zadzwoń: 692 130 735

ELASTYCZNA POŻYCZKA DO 25 TYSIĘCY
DOGODNA WYSOKOŚĆ RAT
MINIMUM FORMALNOŚCI

* opłata wg taryfy operatora

USŁUGI
ASENIZACYJNE

tel. 500 709 342

wywóz nieczystości płynnych

Ryczów ul.Ogrodzieniecka 7

Obsługujemy gminy:
Włodowice, Łazy, Zawiercie, 
Ogrodzieniec, Pilica, Klucze

1% dla organizacji działających na terenie gminy
Informacja o możliwości wsparcia organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Ogrodzieniec.

W celu wsparcia organizacji należy wpisać w zeznaniu podatkowym za 2013 rok numer KRS i cel szczegółowy.

Dla Nikoli Matczuk z Ogrodzieńca - Regionalna Fundacja Osób Niewidomych – Nr KRS 0000018926
 Cel szczegółowy 1% – na leczenie i rehabilitację NIKOLI MATCZUK
Dla Majki Ryłko z Ogrodzieńca - Fundacja Wcześniak Rodzice – Rodzicom – Nr KRS 0000191989
Cel szczegółowy 1%  - Maja Ryłko 
Dla Oli Biedak z Ogrodzieńca - FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z PRZEPUKLINĄ OPONOWO-RDZENIOWĄ SPINA – Nr KRS 
000029741
Cel szczegółowy 1%  - Dla Aleksandry Biedak

Dla Emilki Krzykawskiej - Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” – Nr KRS 0000037904
Cel szczegółowy 1% – 11208   Krzykawska Emilia Patrycja

Dla Gabrysi Szczepary pochodzącej z Gulzowa – Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” – Nr KRS 0000037904
Cel szczegółowy 1% – 21781 Gabriela Szczepara

Dla Igora Gieszczyka z Ogrodzieńca – Fundacja Iskierka – Nr KRS 0000248546
Cel szczegółowy 1% – Igor Gieszczyk

Dla Mateusza Śliwy z Ryczowa - STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ORAZ ICH RODZI-
NOM „Z DOBREGO SERCA” Nr KRS 0000331807
Cel szczegółowy 1% – Mateusz Śliwa

Dla Mariana Wojciechowskiego z Ogrodzieńca – Fundacja Zielony Liść – Nr KRS 0000052038
Cel szczegółowy 1% – Marian Wojciechowski

Klub Sportowy Giebło – Nr KRS 0000136686

Dla Szkoły Podstawowej w Gieble – Fundacja Studencka „Młodzi-Młodym” – Nr KRS 0000270261
Cel szczegółowy 1% – SP Giebło 1435

Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Ogrodzieniec – Nr KRS 0000116212
Cel szczegółowy 1% – OSP Giebło, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gieble
Cel szczegółowy 1% – OSP Gulzów, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulzowie
Cel szczegółowy 1% – OSP Kiełkowice, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kieł-
kowicach
Cel szczegółowy 1% – OSP Mokrus, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrusie
Cel szczegółowy 1% – OSP Ogrodzieniec, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Ogrodzieńcu
Cel szczegółowy 1% – OSP Podzamcze, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pod-
zamczu
Cel szczegółowy 1% – OSP Ryczów, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczowie
Cel szczegółowy 1% – OSP Ryczów Kolonia, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Ryczowie Kolonii

Związek Gmin Jurajskich – Nr KRS 0000246370

Zespół Folklorystyczny WRZOS – Nr KRS 0000 215 720
Cel szczegółowy – WRZOS

Fundacja Wspierania Aktywności Twórczej i Regionalnej „STARA SZKOŁA” Ryczów gm. Ogrodzieniec –  
Nr KRS 0000 215 720
Cel szczegółowy – STARA SZKOŁA
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Dzień dobry. Nazywam się 
Michał Wojciechowski Mam 
27 lat, jestem synem Maria-
na Wojciechowskiego i Te-
resy Wojciechowskiej. Mam 
jeszcze brata Łukasza. Od 
17 lat moja rodzina mieszka 
w Ogrodzieńcu. Ja od 5 lat 
mieszkam i pracuję w War-
szawie. Pragnę opowiedzieć 
historię choroby mojego 
sparaliżowanego od szyi w 
dół taty i jego walkę o powrót 
do sprawności. Walkę, któ-
ra trwa, która z góry wydaje 
się być skazana na poraż-
kę, ale walkę którą pomimo 
wielu przeciwności z wiarą i 
nadzieją od dwóch lat pro-
wadzimy.  

Tata przez wiele lat był pra-
cownikiem firmy „AWBUD”. 
27.02.2012r. w drodze do 
pracy uległ wypadkowi. W 
busa, w którym jechał jako 
pasażer, uderzył samo-
chód osobowy.  W efekcie 
zderzenia pojazdów tata 
uszkodził odcinek szyjny 
kręgosłupa c3-c4. Dopiero 
potrójna reanimacja ratowni-

ków medycznych pozwoliła 
wyczuć u niego puls. Został 
zaintubowany i przewieziony 
helikopterem do szpitala w 
Lublinie. Tam stwierdzono u 
niego uszkodzenie rdzenia 
kręgowego, stłuczenie płuc 
i obrażenia wielonarządowe. 
Został zacewnikowany, prze-
szedł tracheotomię – zabieg 
pozwalający mu oddychać. 
Ale przez to nie mógł mó-
wić przez kilka miesięcy. 
Przez ponad miesiąc był 
podpięty do respiratora. Na 
Oddziale Intensywnej Terapii 
przebywał prawie trzy mie-
siące. Tam zaraził się choro-
bą bakteryjną KCP – 50 % 
śmiertelności. Przeszedł też 
zapalenie płuc.  Później trafił 
na Oddział Rehabilitacyjny. 
Kilkumiesięczna rehabilitacja 
pozwoliła na wyczucie śla-
dowych ilości ruchów. Po 
siedmiu miesiącach trafił do 
Górnośląskiego Centrum 
Rehabilitacyjnego REPTY w 
Tarnowskich Górach. Tam 
z racji wyczerpania dofinan-
sowania z NFZ, które obej-
mowało tylko 5,5 miesiąca 
leczenia, zmuszeni byliśmy 
sami opłacać rehabilitację 

taty – koszt 7 tysięcy złotych 
miesięcznie. W REPTACH 
udało się uzyskać poprawę 
w zakresie zginania kończyn. 
Obecnie  wynosi  ona 30 % 
w rękach i nogach. Na pew-
nym etapie rehabilitacji Ma-
rian Wojciechowski zaczął 
być pionizowany - przy uży-
ciu specjalnego podnośnika. 
Jednak fakt, że w szpitalach 
przebywał prawie 1,5 roku 
spowodował, że zaczął pod-
upadać psychicznie. Musie-
liśmy go zabrać do domu.  
Ojciec ciągle był zacewniko-
wany, ciągle wymagał stałej 
24 - godzinnej opieki i od-
powiedniej rehabilitacji. Gdy 
trafił do domu mama musia-
ła zwolnić się z pracy, żeby 
podjąć opiekę nad tatą. Od 
tego momentu przyjeżdżamy 
z bratem do domu co dwa 
dni, żeby pomagać mamie 
w opiece. Musieliśmy także 
nauczyć się żyć w domu z 
osobą sparaliżowaną czte-
rokończynowo. Organizm u 
takiej osoby jest szczególnie 
wyczulony na otoczenie, do-
tyk, choć w niektórych miej-
scach tato nie ma czucia. 
Spastyczność, a więc napię-

cie mięśniowe, która zaczęła 
się pojawiać już 4 miesiące 
po wypadku dokucza nie-
miłosiernie. Jest to uczucie 
jak podczas nagłego skur-
czu mięsni, z tym że u takiej 
osoby jak tata, ten skurcz 
obejmuje całe ciało, wypro-
stowując kończyny i poddu-
szając szyję. Temperatura w 
pokoju musi być odpowied-
nia. A dom dostosowany do 
osoby niepełnosprawnej. No 
i oczywiście karmienie, go-
lenie, czy mycie takiej osoby 
to nie lada wyzwanie. Ale po 
prostu musieliśmy się tego 
wszystkiego nauczyć. Poza 
tym wszystkim najważniejsza 
jest rehabilitacja. Nawet w 
warunkach domowych jest 
ona niezwykle kosztowna 
– 4,5 tys. złotych miesięcz-
nie. Do tego dochodzi cena 
lekarstw – 2,5tys. złotych 
miesięcznie.  A więc łączny 
koszt utrzymania takiej oso-
by w domu to 7 tys. złotych 
miesięcznie. Postępowanie 
sądowe przeciwko spraw-
cy wypadku trwa już 2 lata. 
Wszystko wskazuje, że w 
tym roku sprawa nie będzie 
zakończona. Ciągle nie uzy-
skaliśmy także pieniędzy od 
ubezpieczyciela sprawcy. 
Stąd moja gorąca prośba o 
przekazanie 1% podatku na 
rehabilitację taty. 
Jeśli chcesz pomóc, możesz 
to uczynić oddając  1% po-
datku na subkonto taty w 
FUNDACJI ZIELONY LIŚĆ 
- KRS 0000052038 z do-
piskiem MARIAN WOJCIE-
CHOWSKI
Bo póki jest nadzieja, będzie-
my walczyć,

Michał Wojciechowski

GMINNE INWESTYCJE – MARZEC 2014r.

MARZEC 2014

S E R W I S  O K N A 
przeróbka, regulacja, wymiana szyb i uszczelek.

Tel.662 072 186

Sprzyjająca pracom budowlanym aura pozwoliła na rozpoczęcie robót jeszcze przed 
astronomiczną wiosną. Na przełomie lutego i marca rozpoczęliśmy kolejne inwestycje, 
które otrzymały dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

I.   „Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia 
mieszkańców”. Wartość zadania wynosi ok. 400 tys.zł, z czego 150 tys.zł to pozy-
skana przez gminę dotacja z PROW 2007-2013. Wykonawcą jest SKANSKA S.A., 
zakończenie robót  - koniec czerwca br. 

II.  „Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu 
pobudzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb 
kulturalno-rozrywkowych – etap I” . Wartość zadania wynosi ok. 600 tys.zł, z czego 
pozyskana przez gminę dotacja z PROW 2007-2013 wynosi 350 tys.zł. Wykonawcą 
robót jest firma AD6 Sp. z o.o. z Krakowa. Przewidziany termin rzeczowego zakończe-
nia  zadania – do końca lipca 2014r. 

Ponadto 

III. Gmina Ogrodzieniec ogłosiła przetarg nieograniczony na „Budowę II etapu oczyszczal-
ni ścieków w Ogrodzieńcu”. Termin składania ofert na realizację   tego  zadania  upływa 
24 marca  br.

APEL

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi 
możliwości zakupu albumu „Wspólna pamięć, 
wspólna fotografia. Ogrodzieniec – portret mia-
sta i mieszkańców.”, informujemy, że prowadzi-
my zapisy osób chętnych na odpłatne nabycie 
tego wydawnictwa. Wszystkich zainteresowa-

nych zakupem prosimy  
o zgłoszenie tego faktu w MGOK w Ogrodzień-

cu osobiście lub telefonicznie, podając imię i 
nazwisko, adres oraz numer telefonu kontakto-

wego.
Warunkiem wykonania dodruku książki jest 

zebranie odpowiedniej ilości deklaracji zakupu. 

MGOK Ogrodzieniec
Tel. 326732044

e-mail:kultura@ogrodzieniec.pl

ZAPISY
Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu
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W dniach 22 lutego i 1 marca br. odbyły się, zgodnie z 
postanowieniem Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 
OSP w Ogrodzieńcu, zawody sportowe strażaków w te-
nisie stołowym oraz piłce halowej. Do I Turnieju Tenisa 
Stołowego zgłosiło się łącznie 35 zawodników z sześciu 
jednostek: OSP Giebło, OSP Gulzów, OSP Kiełkowice, 
OSP Ogrodzieniec, OSP Ryczów i OSP Ryczów Kolonia, 
którzy rozegrali mecze w sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej w Gieble. Najmłodszym uczestnikiem zawodów 
był 11-letni Mateusz Chudek z OSP Kiełkowice a najstar-
szym Edward Grzebieluch z OSP Giebło. Były też cztery 
druhny z OSP Giebło i OSP Kiełkowice. Turniej rozegrano 
bez podziału na kategorie wiekowe. Rywalizacja polegała 
na bezpośrednich pojedynkach między uczestnikami, po 
których zwycięzca kwalifikował się do dalszych gier, a po-
konany odpadał z rywalizacji. Najlepszym tenisistą turnieju 
oraz zdobywcą Pucharu Prezesa Zarządu Oddziału Miej-
sko-Gminnego OSP oraz Komendanta Miejsko-Gminnego 
OSP w Ogrodzieńcu został Adam Rozlach z OSP Gulzów, 
który pokonał w finale Stanisława Kaletę z OSP Kiełkowi-
ce. Trzecie miejsce zajął Patryk Małek z OSP Ogrodzie-
niec, miejsce czwarte  Sławomir Żak z OSP Ryczów.
W dniu 1 marca 2014 roku w Hali Sportowej w Ogrodzień-
cu odbyły się inne zawody sportowe strażaków - I Tur-
niej Piłki Halowej, w którym wzięło udział siedem drużyn 
spośród ośmiu jednostek, działających w naszej gminie. 
Mecze rozgrywane były w systemie „każdy z każdym”, 
czyli każda z drużyn rozegrała w całym turnieju sześć 10 
minutowych pojedynków sędziowanych przez p.Dawida 
Szymusika. Zwycięzca meczu otrzymywał 3 punkty, w 
przypadku remisu 1 punkt, a za porażkę 0. O zwycięstwie 
Turnieju decydowała suma punktów ze wszystkich spo-
tkań. 
Wyniki poszczególnych meczy
OSP Giebło - OSP Ryczów 6:0
OSP Kiełkowice - OSP Ryczów Kolonia 2:1
OSP Gulzów - OSP Ogrodzieniec 2:0
OSP Mokrus - OSP Ryczów 0:2
OSP Giebło - OSP Ryczów Kolonia 3:0
OSP Kiełkowice - OSP Gulzów 0:1
OSP Mokrus - OSP Ogrodzieniec 1:0
OSP Ryczów Kolonia - OSP Ryczów 4:0
OSP Gulzów - OSP Giebło 2:0
OSP Ogrodzieniec - OSP Kiełkowice  1:1 
OSP Mokrus - OSP Ryczów Kolonia 1:0
OSP Gulzów - OSP Ryczów 3:0
OSP Giebło - OSP Ogrodzieniec 1:0
OSP Kiełkowice - OSP Mokrus 1:0
OSP Ryczów Kolonia - OSP Gulzów 0:1
OSP Ogrodzieniec - OSP Ryczów 2:1
OSP Kiełkowice -  OSP Giebło 2:2
OSP Gulzów - OSP Mokrus 1:0 
OSP Ogrodzieniec - OSP Ryczów Kolonia 2:3
OSP Kiełkowice - OSP Ryczów 4:0 
OSP Giebło - OSP Mokrus 3:0. 

Ostateczna klasyfikacja Turnieju Piłki Halowej:
1 miejsce OSP Gulzów – 18 pkt
2 miejsce OSP Giebło – 13 pkt
3 miejsce OSP Kiełkowice – 11 pkt
4 miejsce OSP Mokrus – 6 pkt
5 miejsce OSP Ryczów Kolonia – 6 pkt
6 miejsce OSP Ryczów – 3 pkt
7 miejsce OSP Ogrodzieniec – 3 pkt
 
Każda z drużyn uczestnicząca w turnieju otrzymała dy-
plomy oraz pamiątkowe medale i puchary.  Zawody były 
możliwe do zorganizowania dzięki grupie aktywnych stra-
żaków.  
W imieniu Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP w 
Ogrodzieńcu pragnę bardzo serdecznie podziękować dh 
Kamilowi Żakowi z OSP Ryczów Kolonia oraz dh Michało-
wi Mikodzie z OSP Ogrodzieniec  za przygotowanie Turnie-
ju Tenisa Stołowego. Równie gorąco dziękuję dh Januszo-
wi  Łypaczewskiemu i dh Zbigniewowi Lataczowi z OSP 
Gulzów za zaangażowanie w przygotowaniach Turnieju 
Piłki Halowej. Dziękuję p. Dawidowi Szymusikowi, który był 
głównym sędzią zawodów w piłce halowej. Szczególne po-
dziękowania należą się również pomysłodawcy rozgrywek 
sportowych - Komendantowi Miejsko-Gminnemu ZOSP w 
Ogrodzieńcu dh Henrykowi Karczowi, który zadbał o spra-
wy organizacyjne oraz nagrody dla uczestników. Strażacy 
dziękują również p. Mirosławie Skwarek, Dyrektor Gimna-
zjum w Ogrodzieńcu za udostępnienie hali sportowej oraz 
p.  Izabeli  Łypaczewskiej,  Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Gieble za udostępnienie sali gimnastycznej. Wszystkim 
uczestnikom sportowych rywalizacji gratulujemy wysokie-
go poziomu i osiągniętych wyników. Następny turniej piłki 
halowej strażaków odbędzie się w pierwszą sobotę marca 
2015r., na który już serdecznie zapraszamy. II turniej teni-
sa stołowego odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 
przyszłego roku. O dokładnym  terminie Czytelników po-
informujemy.

Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP 
w Ogrodzieńcu

Dh Andrzej Mikulski

Zarząd Miejsko-Gminny ZOSP RP w Ogrodzieńcu oraz 
Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Ogrodzie-
niec składają serdeczne podziękowania dla:
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzeja Mi-
kulskiego, Komendanta Miejsko-Gminnego ZOSP w 
Ogrodzieńcu Henryka Karcza, Bogusława Sprężaka,  
PHU „Capitol” - Janusz Grzesiak, ZPUH iT ORSTAL- 
Stanisław Orman, Złoty Róg Całodobowe Centrum 
Handlowe PPHU EUROCASH s.j. -Szczepan Plutka, 
Firma Remontowo-Budowana - Michał Półkoszek, 
Przedsiębiorstwo Importowo-Eksportowe KEY-POL - 
Lida Fabiańska, Zakład Usługowo-Handlowy MIL-STAL 
Piotr Milewski, Skup-Przerób-Sprzedaż Złomu Stacja 
Demontażu Pojazdów - Jerzy Nocoń, ZPUH JANMAR - 
Jan Krzuś, Dom Pogrzebowy -Grzegorz Wałek
za wsparcie w organizacji turniejów  dla drużyn strażac-
kich w  dniach 22 lutego i 1 marca br. i pomoc w zaku-
pie medali, pucharów i dyplomów.

Sportowcy w strażackich mundurach
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Łyczakowski cmentarz zalicza się do jednych z najstar-
szych w Europie i ma charakter krajobrazowo – parkowy 
ze względu na malownicze położenie, falistą rzeźbę terenu 
o tarasowo spadających zboczach oraz znakomite zago-
spodarowanie przestrzeni.
W ponad dwustuletnich dziejach tej nekropolii pojawiło się 
wiele poezji nagrobnej. Oprócz zapisów stanów rozpaczy i 
bólu osieroconych rodzin, bardzo częstym elementem jest 
przywołanie cnót obywatelskich i patriotyzmu zmarłych. 
Przy głównych alejach grzebano ludzi zasłużonych dla kul-
tury, nauki, oświaty, polityki i gospodarki.
Wędrówka po tym cmentarzu to lekcja poglądowa historii 
naszego narodu.

Pod popiersiem Marii Konopnickiej umieszczono fragment 
jej wiersza
… proście wy Boga o takie mogiły, 
które łez nie chcą, ni skargi, ni złości 
lecz dają sercom moc czynu, zdrój siły 
na dzień przyszłości ….
„Na cmentarzu”

Na grobie gubernatora Galicji Franza von Hauera wskrze-
siciela w 1817r. galicyjskiego Sejmu Stanowego o nikłych 
kompetencjach zdominowanego przez arystokratów i zie-
miach Anonimowy rymotwórca pisał o nim:
Twoim to było dziełem, aby łudzić naród, 
zaprowadzić im stary, ten łupiestwa zaród. 
Te stany śmiechu godne, które nic nie znaczą, 
Grają komedyę w mieście, gdy wieśniacy płaczą, 
Tylko kilku próżniaków, zwanych deputatów, 
Biorąc darmo pieniądze krajowi wydarte 
Robią hańbę rodakom nigdy nie zatartą. 
Nie dość, że ty zdzierałeś jako prezes Stanów, 
Trzebaż było i <wice>, trzeba więcej panów, 
Aby każdy z łupiestwa narodu zyskiwał, 
A za twem przewodnictwem zręcznie oszukiwał.
Inskrypcję napisano w języku łacińskim. 
Jest to typowy przykład satyry na gubernatora i galicyjski 
Sejm Stanowy.

O właściwie wykonywanych obowiązkach zawodowych 
mówi wiersz zapisany na wysokim białym obelisku stoją-
cym na grobie znanego lekarza lwowskiego doktora Jana 
Chądzyńskiego:
Z żalem bój toczyć
Po cierpieniach kroczyć
Stąpać, upadać,
Szukać i badać, 
Śmierci nie wyrywać
Sobie … umierać
To jest nędzarza
Życie lekarza.

Ostrzeliwując się zza nagrobków zginął m.in. Jurek Bit-
schan – 14 – letni gimnazjalista, syn lekarza z Kulparkowa, 
jeden z najmłodszych uczestników walk o Lwów. 1918r.
Maciej Szukiewicz w wierszu – epitafium pisał:
W granatowym mundurku wątlejszy od chabin.
Nie pacholę, lecz dziecko, pomykał zaułkiem.
Gdzież ty wleczesz ten większy od ciebie karabin?
Dokąd chłopcze?
- Ze studenckim połączyć się pułkiem.
 Brat poszedł, tato poszedł i ja chcę tak samo.
 Tylkom się dłużej od nich żegnał z moją mamą.
 Płakała gdym odchodził.
Wróć wojna nie na żarty.
- Ja wrócę, proszę pana, ale jak do Sparty z tarczą, albo…
Cicho zamilcz, mrok się czarny wlecze.
Posłyszy cię nie w porę i jeszcze uciecze.
Powrócę!...
I powrócił, lecz nie z nią, a … na niej.

Powszechne dobro prawych jego chęci
Jednym było celem, zadaniem żywota.
I dopóki cześć winną będzie miała cnota
Trwać będzie imię Jego w narodu pamięci.
To patriotyczne epitafium znajdujemy na grobowcu pierw-
szego Polaka gubernatora Galicji i Lodomerii, poety, uży-
wającego pseudonimu „Wacław z Oleska” – Wacława Za-
leskiego (1799 – 1849).

Polsko (…) 
ty masz wyższy zakon boski
odbyć przed świata obliczem
nie przez martwe pisma głoski
ale życiem ofiarniczem.
Fragment mistycznego poematu „Posłanie do Polski” Mo-
rawskiego.

Przechodniu! Obyś w Polskę jak ten zmarły uwierzył!
Idź i czyń! Dobry przykład serce twe ośmieli:
twój brat wygnaniec, drogi sybirskie przemierzył,
prześladowanie cierpiał długo w cytadeli,
a przecież dobre serce w wichrach nie wychłódło
ani je południowe żary nie wypiekły.
Podziwiaj nieprzebrane cudowne tu źródło,
z którego myśli wzniosłe i łzy czyste ciekły!
A jeżeli już w Polskę zwątpiłeś do końca,
odejdź i cieniem swoim nie zasłaniaj słońca.
Teofil Lenartowicz
wiersz – epitafium

Sekcja literacka UTW
Fot. Hanka Kocowska-Ciemniewska

Zaduma i pamięć
Cmentarz Łyczakowski we Lwowie
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Nieomal wiosenna aura 
marca sprzyja pojawianiu 
się pierwszych w tym roku 
kwiatów w ogródkach. Ale 
nie tylko... Prawdziwy wy-
syp kwiecia można było 
obserwować na spotka-
niu kreatywnym z cyklu 
„Ładne kwiatki” zorgani-
zowanym w MGOK-u 10 
marca br. pt. „Kreacje na 
co dzień i od święta” przez 
kobiety, dla kobiet w dniu 
święta wszystkich pań. Na 
stołach pojawiła się kre-
pina, druciki, kleszczyki i 
kleje. Nie minęła chwila, 
a w sprawnych manualnie 
rękach pań z Ryczowa i 
Ogrodzieńca pojawiać się 
zaczęły bukieciki żonkili, 

krokusów, a nawet jesien-
nych róż. Pani Ewa, od-
grywająca rolę części mu-
zycznej, podawała tytuły i 
zachęcała: „Znacie słowa, 
no to śpiewamy”. Śpiew 
był tym bardziej równy i 
płynny, gdyż wśród obec-
nych były członkinie ze-
społów Seniora i Echa. 
Na akordeonie przygrywał 
pan Krzysztof Kwoczała. 
Na stołach pojawiała się 
pachnąca kawa i pyszne 
rogaliki. Rozmowy, po-
gawędki i wspólny śpiew 
sprawiły, że czas płynął w 
nastroju prawdziwie wio-
sennym. Przy okazji spo-
tkania gości z Ryczowa 
odżyły dawne wspomnie-

nia, znajomości i nawią-
zały się nowe. Bukiecik 
kwiatów, nie tylko w mo-
ich rękach, był wyrazem 
nastrojowych życzliwych 
chwil.
Gospodyniami spotka-
nia były: Dorota Cygan, 
dyrektor MGOK w Ogro-
dzieńcu i Dorota Supkow-
ska, reprezentująca Fun-
dację „Stara Szkoła”. „Z 
nieba nam spadła”, mó-
wiły panie z Ryczowa o D. 
Supkowskiej. Miło to było 
słyszeć. Życzymy wszyst-
kim paniom codzienności 
pełnej kwiecia i śpiewnej 
nuty łagodzącej obyczaje.

Alicja Kmita-Żak

26 lutego w Przedszkolu 
w Ogrodzieńcu zagościło 
planetarium objazdowe  
z seansem astronomicz-
nym  „Wszechświat na 
wyciągnięcie ręki”. Dla 
przedszkolaków była to 
rewelacyjna okazja do 
wysłuchania ciekawostek 
na temat zjawisk astrono-
micznych. Nadmuchiwa-

na kopuła stanowiła ide-
alną namiastkę kosmosu. 
Wewnątrz odbyła się 
ciekawa projekcja, dzięki 
której dzieci wysłuchały 
wiadomości dotyczą-
cych planet Układu Sło-
necznego, meteorytów, 
gwiazdozbiorów, które 
możemy zobaczyć na na-
szym nieboskłonie. Dzieci 

uczyły się także obser-
wacji nieba. Zaciemnione 
wnętrze zapewniło niepo-
wtarzalny klimat i umoż-
liwiło lepsze przeżycie 
multimedialnej projekcji. 
Przedszkolakom takie 
nietypowe zajęcia bardzo 
się podobały i sprawiły 
ogromną radość.

Aneta Filosek

Wiosenne nutki, kwiaty i kreacje

Podróż w przestworza


