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Od
Redakcji
współpracy w tworzeniu kolejnych wydań Gazety Ogrodzienieckiej. Liczymy
także na młodych Czytelników, którzy
wniosą nowe pomysły i ciekawe treści
w materiały zamieszczane na naszych
łamach.
Jesteśmy otwarci na uwagi (również
te krytyczne) oraz sugestie ze strony
odbiorów. Będą one niezwykle cenne i
pomocne w kreowaniu dalszego wizerunku Gazety Ogrodzienieckiej.
Dziękujemy wszystkim naszym Czytelnikom i tym stałym, i tym okazjonalnym. Spotykamy się zawsze z miłym
przyjęciem i życzliwością na terenie
całej Gminy i nie tylko. Gazeta jest wy-
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za unijne
pieniądze
Redakcja
Gazety Ogrodzienieckiej

syłana do różnych instytucji w całym
kraju, m.in. do Biblioteki Narodowej,
bibliotek akademickich, muzeów oraz
zainteresowanych osób, byłych mieszkańców. Poprzez elektroniczną wersję,
która zamieszczana jest na stronach internetowych Gminy dociera do bardzo
szerokiego kręgu odbiorców. Otrzymujemy sygnały, że GO czytana jest w
Ameryce, czy Australii...
Pozdrawiamy wszystkich naszych
Czytelników, a z okazji zbliżających się
świąt Wielkiej Nocy życzymy dużo radosnych i pogodnych chwil w gronie
rodziny i przyjaciół i oczywiście miłej
lektury z GO.

Mieszkańcom Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia dużo
zdrowia, spokoju ducha, wiary w dobro i ludzi

W tym roku Gmina Ogrodzieniec była na
targach MIPIM w Cannes wśród:
•
•
•
•

24 200 uczestników
3,100 wystawców ze 100 krajów
51 stoisk z Polski w tym 12 miast i gmin
5 tys. inwestorów z całego świata
cd na str. 3

Rozmowy o Ogrodzieńcu z Tadeuszem Kościńskim,
Wiceministrem Przedsiębiorczości i Technologii oraz
Mateuszem Rykałą, Wiceprezesem KSSE

Drodzy Czytelnicy
Pełnych spokoju i miłości
Świąt Wielkanocnych
spędzonych w gronie najbliższych, dużo
optymizmu, energii i nadziei
na lepszą przyszłość

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Andrzej Mikulski
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Podsiadło
Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
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Oddajemy Wam do rąk, drodzy Czytelnicy, kolejne, 254 wydanie Gazety Ogrodzienieckiej
w nowej szacie graficznej. Dotychczasowa forma naszej gazety funkcjonowała od kilku lat
i postanowiliśmy, korzystając z wszechstronnych możliwości obecnej sztuki poligraficznej
odświeżyć nieco layout.
Zaprojektowaliśmy nową winietę
na stronie pierwszej oraz dokonaliśmy
modyfikacji układu rubryk na poszczególnych stronach. Zmieniliśmy dominujący kolor na niebieski i granatowy.
Mamy nadzieję, że zmiany spodobają
się Państwu i zyskają Waszą akceptację.
Pragniemy nadal zwracać uwagę
na ważne wydarzenia w naszej lokalnej
społeczności, pisać o sprawach bliskich
każdemu z nas, dzielić się spostrzeżeniami na temat tego, co się dzieje w
Gminie. Robimy to już przez blisko 28
lat, gdyż od listopada 1990 roku jesteśmy z Wami – Czytelnikami.
Zachęcamy Państwa do podjęcia
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Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Ogrodzieńcu zaprasza na V Turniej Tenisa Stołowego Strażaków Ochotników

o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Rozgrywki odbędą się w dniu 7 kwietnia 2018 roku (sobota) w remizie OSP Ryczów. Start godz. 9.00
Zapraszamy do kibicowania!
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RADNI pytają
Na sesji Rady Miejskiej w dniu 20.02.2018r. wpłynęły następujące zapytania
i interpelacje radnych:
Mieszkańcy Mokrusa zwracają się z prośbą o interwencje w
sprawie psów jednego z mieszkańców, które stwarzają realne
zagrożenie dla ludzi, głównie dla
dzieci idących do szkoły.
W grudniu i styczniu były składane interpelacje odnośnie dodatkowego oświetlenia na Zakościelu w Gieble – mieszkańcy pytają
kiedy zostanie zamontowane.

Na Markowiźnie końcówka drogi
jest w bardzo złym stanie, podobnie jak ulice Stawowa i Żabia
– prośba o wykonanie napraw
dróg, gdy miną mrozy.
Prośba do dyrektora ZGK w
Ogrodzieńcu o wykonanie melioracji ulicy Kolejowej.
Co z kapliczką w Podzamczu?
Kiedy będzie studium zagospodarowania przestrzennego ?

Co z dodatkową lampą uliczną
na ul. Bonerów w Podzamczu?
Burmistrz w odpowiedzi na interpelacje poinformował:
W związku z interwencjami
mieszkańców w sprawie braku
opieki właściciela psów w Mokrusie została ona przekazana
na Policję. Czynności zostały już
podjęte. Zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami obowiązkiem
właściciela zwierząt jest zapewnienie takich warunków, aby nie
stwarzały zagrożenia dla osób
postronnych.
Firma Tauron będzie wykonywać
modernizację oświetlenia w naszej gminie i przy tej okazji postaramy się wykonać oświetlenie
w Gieble na tzw. Zakościelu.
Drogę na Markowiznę oraz Stawową naprawimy, jak tylko warunki atmosferyczne pozwolą.
Melioracja ulicy Kolejowej w Fugasówce – jest to droga powiatowa i odwodnienie jest w gestii
zarządcy drogi. We własnym zakresie naprawimy progi zwalniające.
Jesteśmy w trakcie składania
wniosku do sądu o zasiedzenie
działki, gdzie stoi kapliczka w

Podzamczu. Mam nadzieję, że
uda nam się uregulować prawnie
i dokonać niezbędnych prac naprawczych tego zabytku. Obiekt
potrzebuje gospodarza i pomocy ze strony gminy.
W tym tygodniu poprawione
dokumenty projektu studium zagospodarowania przestrzennego zostały przesłane do Urzędu
Marszałkowskiego. Musieliśmy
je dostosować do zastrzeżeń i
uwag, które były powodem negatywnego uzgodnienia wcześniejszej wersji studium. Jest realna szansa, że na następną sesję
przygotujemy projekt uchwały.
Oświetlenie na ul. Bonerów w
Podzamczu, podobnie jak w
przypadku Zakościela wniosek w
tej sprawie przekażemy do Tauronu.

dyrektor ZGK w Ogrodzieńcu
Grzegorz Wałek, Komendant Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu
asp. sztab. Grzegorz Olechnowicz
wraz z Dzielnicowym sierż.sztab.
Sebastianem Molikiem oraz Stanisław Orman. Z Zarządu Miejsko-

-Gminnego przybyli: komendant
Henryk Kracz oraz dh Grzegorz
Żak i dh Jan Chudek. Zebranie
prowadził Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Mikulski, który pełni
funkcję Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego OSP Ogrodzieniec.

Druhowie

podsumowali rok
Joanna Piwowarczyk

W sobotę, 3 marca br. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Ogrodzieniec.
Druhny i druhowie podsumowali rok 2017 i udzielili zarządowi absolutorium.
Strażaków udekorowano odznakami za wysługę lat oraz medalami za zasługi
dla pożarnictwa. Jednostka otrzymała na wyposażenie uniwersalny opryskiwacz
spalinowy o dużym zasięgu i dużej wydajności.

Ubiegły rok był pracowity dla
naszej jednostki. We wszystkich
pomieszczeniach remizy wymieniliśmy oświetlenie wraz z instalację
elektryczną. W sierpniu obchodziliśmy 100 lecie OSP, a jednostka została odznaczona Złotym Znakiem
Związku, który z dumą nosimy na
naszym sztandarze – informował
w sprawozdaniu za rok 2017 dh
Łukasz Marczyk, prezes OSP Ogrodzieniec.
Ogrodzieniecka jednostka rozpoczęła także starania o uzyskanie
statusu organizacji pożytku publicznego. Prezes Łukasz Marczyk
przybliżył druhom cele i zadania
OPP, która ma szereg szczególnych uprawnień oraz obowiązków
w porównaniu do innych organizacji pozarządowych

Druhowie w roku ubiegłym wyjeżdżali 88 razy do akcji ratowniczo-gaśniczych, w tym 23 razy do
pożarów i 65 razy do miejscowych
zagrożeń np. kolizje i wypadki drogowe, poszukiwania osób zaginionych, wypompowanie wody z piwnic, usuwania gniazd owadów, itp.
Wyjeżdżamy do akcji także poza
teren gminy. Kierowcy utrzymują
przez cały rok samochody w gotowości bojowo-ratowniczej – poinformował druh naczelnik Michał
Mikoda w sprawozdaniu bojowym.
Przy jednostce działa Grupa
Ratownictwa Wysokościowego i
Poszukiwawczego, która liczy 12
wyszkolonych i doświadczonych
ratowników. Grupa uczestniczy w
akcjach poszukiwawczych np. zaginionych osób oraz w zdarzeniach,

gdzie wykorzystuje się techniki
alpinistyczne. Strażacy-ochotnicy
udzielają pomocy podczas wypadków w jaskiniach, interweniują także, gdy do studni wpadnie jakieś
zwierzę. W planach jest wymiana
podstawowego sprzętu tj. liny,
które z biegiem lat sie zużywają i
nie mogą dłużej być wykorzystywane ze względu na bezpieczeństwo.
Szefem Grupy jest dh Grzegorz
Karcz, który przedstawił sprawozdanie za rok 2017.
W ubiegłym roku nastąpił w
powiecie zawierciańskim około
trzydziestoprocentowy
wzrost
zdarzeń w porównaniu z rokiem
2016. Nie są to pożary, ale tzw.
zdarzenia II kategorii, czyli miejscowe zagrożenia, np. połamane
drzewa na skutek obfitych opadów śniegu, wichury (orkany), które przeszły przez nasz teren, itp.
OSP w Ogrodzieńcu nigdy nas nie
zawiodła, pomagając nam w działaniach, wymagających dużych
umiejętności i doświadczenia mówi mł. bryg. Krzysztof Szczerba
z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu,
który podziękował druhom za
pomoc w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście m.in: Zygmunt
Podsiadło - przewodniczący Rady
Miejskiej oraz radni: Jolanta Ciołczyńska, Małgorzata Janoska,

Wybory
uzupełniające do
Rady Miejskiej
w Ogrodzieńcu
W dniu 18 marca br. w okręgu wyborczym nr 5 przeprowadzone
zostały wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu.
Frekwencja w tym dniu wyniosła 37,80%. O 1 mandat radnego ubiegało
się 3 kandydatów zgłoszonych na 3 listach kandydatów przez 3 komitety
wyborcze.
Radną została wybrana:
Anna Jolanta Pilarczyk-Sprycha - lista nr 2 KWW Przedsiębiorczy
Ogrodzieniec z wynikiem 93 głosy
Pozostali kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
Jerzy Adam Kołodziej - lista nr 1 KWW Jerzy Kołodziej– 54
Marek Leszek Trzepla - lista nr 3 KWW Nasza Wspólna Sprawa– 40
Więcej na BIP Ogrodzieniec.
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za unijne pieniądze
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
dr inż. Andrzej Mikulski

Gmina Ogrodzieniec wzięła udział w Międzynarodowych
Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes (Francja)
- największym i najbardziej prestiżowym wydarzeniu na rynku
nieruchomości w Europie. Biorą w nich udział deweloperzy, agenci,
doradcy, architekci, władze miast oraz przedstawiciele funduszy
inwestycyjnych ze wszystkich kontynentów.
MIPIM (Le marché international des professionnels de l’immobilier) w Cannes to
wiodąca na świecie wystawa nieruchomości,
która odbywa się zawsze w marcu i gromadzi najbardziej wpływowe osoby ze wszystkich międzynarodowych sektorów nieruchomości w tym biurowych, mieszkaniowych,
handlowych, opieki zdrowotnej, sportowej,
logistycznej i przemysłowej. Oferuje im dostęp do największej liczby projektów rozwo-

Poznań, Wrocław, Katowice, Gdynia, Sopot,
Pruszcz Gdański.
Na naszym stoisku targowym inwestorzy
zapoznawali się nowymi terenami inwestycyjnymi Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ogrodzieńcu. Rozdawaliśmy
przygotowane w kilku językach ulotki i foldery, prowadziliśmy rozmowy i prezentacje
oraz zachęcaliśmy do inwestowania w naszej
gminie. We wtorek, 13 marca nasze stoisko

Stoisko Ogrodzieńca w Cannes

jowych i źródeł kapitału na całym świecie.
Wydarzenie ma na celu ułatwienie prowadzenia interesów i współpracy pomiędzy
inwestorami, użytkownikami końcowymi,
władzami lokalnymi i deweloperami. W tym
roku targi odbywały się w dniach 13-16 marca, a wśród wystawców swoje stoisko miała
również Gmina Ogrodzieniec. Zaprezento-

Rozmowy z niemieckim inwestorem

Każdy z nas, kto sprzedawał działkę wie jak
trudno o dobrego kupca, jak długo trwają
negocjacje. Rozmowy z innymi miastami o
tym jak skutecznie promować swoje tereny,
jak szukać inwestorów, jak ich zachęcić do
inwestowania w gminie są bezcenne. Nie
ma prostej recepty na znalezienie inwestora
dla gminy – to kwestia dobrego przygotowania oferty i doświadczenia.
Wyjazd na targi MIPIM do Cannes był
możliwy dzięki pozyskaniu przez gminę do-

Spotkanie z Tadeuszem Kościńskim, Wiceministrem Przedsiębiorczości i Technologii

odwiedził Wiceminister Przedsiębiorczości i Technologii, Pan Tadeusz Kościński, z
którym rozmawialiśmy o przyszłości gospodarczej i szansach na rozwój naszej gminy
mającej przygotowane tereny przemysłowe.
Minister bardzo życzliwie wypowiadał się o
naszej gminie i wyraził chęć pomocy i wsparcia. Zaprosiliśmy go do Ogrodzieńca, więc

chce i umie się promować. Obecność na
targach dała nam cenne doświadczenia. Z
pewnością wykorzystamy je w przyszłości, a
już teraz bez żadnych kompleksów gotowi
jesteśmy na udział w dowolnym międzynarodowym wydarzeniu. Gmina Ogrodzieniec
została bardzo dobrze oceniona przez Organizatorów targów, co również wpływa po-

tacji unijnej na promocję naszych terenów
w wysokości 85% kosztów. Wyjazd bez dofinansowania nie byłby możliwy. Można w tym
miejscu powiedzieć tak jak w tytule: „promocja za unijne pieniądze”. Jestem pewien, że
udział w tym międzynarodowym wydarzeniu
zaprocentuje pozyskaniem odpowiedniego
inwestora do naszej strefy ekonomicznej.

Wspolne zdjecie z Severine Menut, Dyrektorem MIPIM

Rozmowy ze szkockim inwestorem

waliśmy się wyjątkowo dobrze, choć byliśmy
najmniejszą gminą z Polski. Pozostałe polskie stoiska samorządowe miały duże miasta
takie jak: Warszawa, Gdańsk, Kraków, Łódź,

strowi osiągnięcia Strefy w tworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Według
dziennika The Financinal Times KSSE od
kilku lat jest najlepszą strefą ekonomiczną w
Europie.
Udział w międzynarodowych targach to
bardzo ważny element budowy dobrego
wizerunku gminy. W czasie targów wielokrotnie spotkaliśmy się z komplementami i
wyrazami życzliwości. Przedstawiciele polskich miast obecni na targach z uznaniem i
podziwem wypowiadali się o Ogrodzieńcu,
jako niewielkim jurajskim miasteczku, który

być może uda się spotkać ponownie. W rozmowach uczestniczył również Pan Mateusz
Rykała, Wiceprezes Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, który przybliżył mini-

zytywnie na nasz wizerunek.
Udział w targach takich jak MIPIM to okazja do wymiany doświadczeń, bo znalezienie
dla gminy inwestora nie jest prostą sprawą.

Dzięki temu gmina będzie się mogła jeszcze
lepiej rozwijać, a zyskają na tym najbardziej
mieszkańcy. Będą nowe miejsca pracy oraz
większe dochody w gminnej kasie.
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Halowy

turniej strażaków
Joanna Piwowarczyk

W sobotę, 3 marca br. w hali sportowej
Gimnazjum w Ogrodzieńcu odbył się
V Turniej Halowej Piłki Nożnej OSP
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Ogrodzieniec zorganizowany przez Zarząd
Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP
w Ogrodzieńcu.

Tadeusz Klimarowski i Konrad Bilnik - najstarszy i
najmłodszy zawodnik turnieju

W rozgrywkach wzięły
udział drużyny wszystkich
gminnych jednostek OSP
– Ogrodzieniec, Ryczów,
Ryczów Kolonia, Giebło,
Mokrus, Gulzów, Kiełkowice, Podzamcze. Najlepszym
strzelcem turnieju, podobnie jak w roku ubiegłym,
został druh Kacper Motyka z
OSP Ryczów, natomiast najlepszym bramkarzem druh
Michał Węglarz z OSP Gulzów. Najmłodszym zawodnikiem był Konrad Bilnik, a
najstarszym Tadeusz Klimarowski – druhowie z OSP
Mokrus. Turniej rozegrany
został w siedmiu kolejkach,
w każdej po cztery mecze.
Zwycięstwo przypadło drużynie OSP Gulzów, drugie
miejsce OSP Giebło, a trzecie OSP Kiełkowice.
Mecze sędziowali: Sandra Szczepanek, Adam
Głąb i Dawid Szymusik. Nad
punktacją czuwała komisja
sędziowska w składzie: druh

Powrót do korzeni

Iwona Rajca
fot. Iwona Rajca

Na spotkanie przybyli
Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław
Dąbrowa, Burmistrz Miasta
i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski, Przewodniczący Rady Miejskiej w
Ogrodzieńcu Zygmunt Podsiadło, Radna i Sołtys Ryczowa-Kolonii Beata Jakacz,
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu Dorota Cygan oraz
członkowie Zespołu.
Podczas spotkania członkowie otrzymali album
promocyjny POWRÓT DO
KORZENI poświecony Zespołowi Folklorystycznemu

„WRZOS”, a wydany ze
środków Województwa Śląskiego i Gminy Ogrodzieniec.
Wiele ciepłych słów i
uznania przekazał Wicemarszałek Stanisław Dąbrowa, który już kilkakrotnie
gościł w sołectwie podczas
wydarzeń i rocznic prezentujących nasz rodzimy regionalizm oraz pamięć o
przeszłości.
Natomiast Burmistrz Andrzej Mikulski przypomniał
sylwetkę pana Janusza Kopcia, byłego Naczelnika Miasta i Gminy Ogrodzieniec,
a zarazem znawcę folkloru

i działacza kultury, który
współpracował z zespołem,
był autorem widowisk ludowych wystawianych przez
formację. Wspomina go
również w samym albumie
pisząc:
Pan Janusz miał rację –
coraz rzadziej dziś można
usłyszeć oryginalne przyśpiewki i melodie albo zobaczyć autentyczne, dawne
zwyczaje i obrzędy ludowe.
Choć w przypadku muzyki nie jest aż tak źle, bo
jest obecna na różnych uroczystościach, to znacznie
trudniej o obrzędy i dawne
wiejskie sceny. Pokazywanie
ich nie jest łatwe, bo wymaga od zespołu umiejętności
aktorskich, a to w przypadku ruchu amatorskiego jest
dużym wyzwaniem. Niewiele zespołów ma w swoim
dorobku taką twórczość,
dlatego cieszę się, że jednym z nich jest ZF „Wrzos”
z Ryczowa-Kolonii, niewielkiego sołectwa w Gminie
Ogrodzieniec. – podkreślając jednocześnie dorobek
kulturalny „Wrzosu”.

Andrzej Żak z OSP Ryczów
i druh Jan Chudek z OSP
Kiełkowice. Do finalistów
trafiły puchary oraz medale,
pozostali uczestnicy zostali obdarowani statuetkami.
W ceremonii wręczania nagród uczestniczyli: Burmistrz
Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski, Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Podsiadło, Komendant Powiatowy PSP
w Zawierciu mł. bryg. Artur
Łągiewka, Komendant Miejsko-Gminny Henryk Karcz.
Burmistrz Andrzej Mikulski pogratulował wyników
zwycięzcom oraz podziękował wszystkim za aktywność
i sportową rywalizację. Zwracając się do Komendanta
Henryka Karcza Burmistrz
podziękował organizatorom
oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie piątego turnieju
na hali Gimnazjum w Ogrodzieńcu.
Organizatorzy
zadbali
również o poczęstunek dla
zawodników, którzy częstowani byli gorącymi kiełbaskami i pysznym żurkiem,
przygotowanym przez kuchnię strażacką.
Gratulujemy wyników i
ducha walki – wszyscy zawodnicy spisali się na medal.

I miejsce OSP Gulzów

II miejsce OSP Giebło

III miejsce OSP Kiełkowice

W piątek, 16 lutego 2018 roku w siedzibie Zespołu w remizie
w Ryczowie-Kolonii odbyło się spotkanie z członkami
Zespołu Folklorystycznego „Wrzos” z Ryczowa-Kolonii.
Swoje uznanie dla zasług
Zespołu wyraziła również
etnolog i etnograf pani Dobrawa
Skonieczna-Gawlik
współpracująca z gminą i
Zespołem przy rekonstrukcji
stroju: Członkowie Zespołu
Folklorystycznego „Wrzos”
są znakomitym łącznikiem
pomiędzy obrzędami, tradycjami rodzinnymi i kulinarnymi, rzemiosłem, pieśniami
i muzyką (współpraca z Kapelą Ludową „Stanisław”)
oraz pamięcią o przeszłości

a pasją i miłością do polskiej
tradycji.
W 2017 roku Gmina
Ogrodzieniec wzięła udział
w konkursie „Piękna wieś
województwa śląskiego” organizowanym przez Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego w kategorii
najlepsze przedsięwzięcie
popularyzujące tradycje, ob-rzędy i zwyczaje poprzez
zgłoszenie do konkursu
„OBGRYWOJEK STANISŁAWA – ludowego zwyczaju

obchodzenia imienin Stanisława w regionie ryczowskim
w Gminie Ogrodzieniec”
prezentowanego przez Zespół Folklorystyczny WRZOS
z Ryczowa-Kolonii. W ramach
konkursu otrzymała nagrodę
– wyróżnienie w wysokości
1500,00 zł na wydatki na terenie nagrodzonego sołectwa.
Wyróżnienie postanowiono
przeznaczyć na wydanie materiału promocyjnego dla
Zespołu Folklorystycznego
„Wrzos” z Ryczowa-Kolonii.
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Biblioteka
poleca
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu ma
do zaoferowania swoim czytelnikom niniejsze propozycje
książkowe.
Pierwsza z nich to „Wielka Encyklopedia Pszczelarstwa”
autorstwa Mateusza Morawskiego i Lidii Moroń-Morawskiej.
Książka adresowana jest zarówno do osób posiadających już
pewne doświadczenie w pszczelarstwie, jak również do osób
planujących taką działalność. Encyklopedia zawiera liczne,
ciekawe fotografie, wiele praktycznych wskazówek a także
informacje dotyczące życia i biologii pszczół. Dzięki swojej
przystępnej formie może być ciekawą lekturą dla osób
zainteresowanych tematyką pszczelarstwa.
Następną propozycją jest thriller psychologiczny
„Zniknięcie” Caroline Eriksson. Powieść opowiada historię
Grety, która wraz z mężem i córką wypływa na jezioro,
nazywane przez mieszkańców Marą. W pewnym momencie
bohaterka zasypia w łódce, kiedy się budzi nie może
odnaleźć swojej rodziny. Na policji dowiaduje się, że nie ma
męża i nigdy nie miała córki.
„Bon czy ton savoir-vivre dla dzieci”, której autorem
jest Grzegorz Kasdepke to pozycja skierowana do młodszych
czytelników. Humorystycznie przedstawiona wiedza o
dobrym wychowaniu, o tym jak powinno się zachowywać w
różnych sytuacjach.
Serdecznie zapraszamy do biblioteki.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
pragniemy złożyć serdeczne życzenia radości płynącej
ze Zmartwychwstania Pańskiego, zdrowia oraz
miłości. Niech świąteczne dni upłyną
w przyjemnej, rodzinnej atmosferze.
Wesołego Alleluja!
Dyrektor i Pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Ogrodzieńcu

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Gieble oraz Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia
szkoły w Gieble zwraca się z prośbą do Czytelników „Gazety Ogrodzienieckiej” i innych osób
zainteresowanych o pomoc w organizacji obchodów 100-lecia naszej szkoły.
Prosimy Państwa o:
1. Udostępnianie zdjęć
- w formie elektronicznej (proszę wysyłać na adres stolat.szkolywgieble@gmail.com ),
- lub papierowej, (które po zeskanowaniu zostaną niezwłocznie zwrócone)
WAŻNE! Wraz ze zdjęciami prosimy przekazać zgodę właściciela na ich opublikowanie

2. Spisanie wspomnień z lat pobytu w Szkole Podstawowej w Gieble własnych lub swoich przodków:
- w formie elektronicznej (proszę wysyłać na adres stolat.szkolywgieble@gmail.com ),
- lub w formie papierowej (proszę przekazać do sekretariatu szkoły)
WAŻNE! Do wspomnień należy dołączyć zgodę właściciela na wykorzystanie informacji zawartych we wspomnieniach
lub opublikowanie wspomnień bez autoryzacji. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru informacji, skracania i
przeredagowywania.
3.Wypożyczenie pamiątek związanych z historią naszej szkoły (pamiątki zostaną zwrócone po zakończeniu uroczystych
obchodów 100-lecia szkoły).
Na wspomnienia i zdjęcia czekamy do końca kwietnia 2018r.
Ponadto wszystkich zainteresowanych obchodami 100-lecia szkoły w Gieble zachęcamy do kontaktu telefonicznego
w godzinach 8.00-15.00 pod numerem 326734003 lub mailowo stolat.szkolywgieble@gmail.com Wszelkie sugestie i
pomysły związane z obchodami mile widziane.
Osoba do kontaktu: Izabela Łypaczewska. Uroczyste obchody 100-lecia szkoły w Gieble odbędą się w październiku
2018 roku.

6

OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE

MARZEC 2018

ARKADIA
DOM POGRZEBOWY
rok założenia 1993

TEL. 695 729 499
jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę

Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 42

OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE

www.arkadia-ogrodzieniec.com.pl

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.
Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość,
pokój oraz wzajemną życzliwość.
Maria Milejska
Członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego
Radna Rady Powiatu Zawierciańskiego
Designed by Freepik

Prezes Zarządu MG OSP w Ogrodzieńcu
Andrzej Mikulski
Komendant MG OSP w Ogrodzieńcu
Henryk Karcz
Designed by Freepik

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi wyróżnienie dla osób, które przeżyły
co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim (art. 19 Ustawy z dnia 16 października
1992 r. o orderach i odznaczeniach, [Dz.U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.]). Medal przyznaje
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody za pośrednictwem Burmistrza.
Inicjatywa wszczęcia procedury nadania Medalu należy do małżonków, obchodzących
jubileusz. W 2018 roku chcielibyśmy sporządzić wnioski i przesłać je do Wojewody
najpóźniej w maju, zatem uprzejmie prosimy o zgłaszanie się par małżeńskich, które zawarły
małżeństwo w roku 1968 lub wcześniej do Urzędu Stanu Cywilnego w Ogrodzieńcu (pok.23,
tel. 326709718) z dowodami osobistymi w terminie do 20 kwietnia 2018r.
Czas oczekiwania na przyznanie medalu przez Prezydenta RP (od momentu przesłania
wniosków do Wojewody) wynosi ok. 4-5 miesięcy.
Pary małżeńskie świętujące 60-tą rocznicę pożycia małżeńskiego, prosimy o zgłoszenie
chęci uczestniczenia w uroczystości jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego w
terminie do 31 sierpnia 2018r.
Urząd Stanu Cywilnego w Ogrodzieńcu

Dziękuję wszystkim Mieszkańcom okręgu numer 5 za oddanie głosów podczas
wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu w dniu 18 marca 2018r.
Dziękuję za dobre słowa, wsparcie i Państwa gościnę, kiedy odwiedzałem Was
w Waszych domach.
Marek Trzepla

Zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
smacznego jajka i mokrego dyngusa
Mieszkańcom Miasta i Gminy Ogrodzieniec
życzą Sołtysi

OGŁOSZENIE PŁATNE

Pełnych zdrowia, uśmiechu i życzliwości
świąt Wielkanocnych,
smacznego jajka i obfitości przy wspólnym stole
oraz wiosennego nastroju
w gronie rodziny i przyjaciół
wszystkim Druhnom i Druhom OSP
i Ich Rodzinom życzą

INFORMACJA
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Spokojnych i zdrowych
Świąt Wielkanocnych

życzy Kons-Dach

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ INFORMUJE:

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej dla mieszkańców
Gminy Ogrodzieniec przyjmowane
są pod numerami telefonu:
poniedziałek - piątek
do godziny 14:00
tel. nr: 32 67-32-081
poniedziałek – piątek
po godzinie 14:00
oraz w soboty, niedziele i święta
tel. nr 516 - 047 - 017
Kasa ZGK czynna:
poniedziałek 8-16
środa 6-13
piątek 6-13

OGŁOSZENIE PŁATNE

Designed by Freepik

WIĘŹBY DACHOWE
TARCICA

-korzystania z możliwości przesyłania
zeznań podatkowych, deklaracji podatkowych
i ich korekt drogą elektroniczną poprzez
www.portalpodatkowy.mf.gov.pl. Gwarantuje
to: ograniczenie formalności do minimum,
ograniczenie kosztów opłat pocztowych,
oszczędność czas, szybszy zwrot nadpłaty,
- skorzystania od 15 marca z usługi
wstępnie wypełnionego zeznania
podatkowego (PFR) PIT-37 i (PFR) PIT-38 za
rok 2017 oraz z usługi tzw. PIT-WZ (wniosek
o sporządzenie zeznania podatkowego)
przygotowanej przez Ministerstwo Finansów,
którą udostępnia wyłącznie na stronie:
www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
oraz informuje, iż w dniach
26, 27 kwietnia 2018r.
Urząd będzie czynny w godzinach
od 7.00 do 18.00.

OGŁOSZENIE PŁATNE

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Zawiercie zaprasza do:
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Z zamiłowania do
modelarstwa

Władysław Gajda
fot. Joanna Piwowarczyk

W poprzednich wydaniach Gazety Ogrodzienieckiej prezentowaliśmy
modele okrętów wojennych wykonanych przez
pana Władysława Gajdę
z Ogrodzieńca. W styczniowym numerze GO
Czytelnicy zapoznali się z
historią modelu słynnego
okrętu flagowego admirała
Nelsona HMS Victory. W
wydaniu lutowym – pokazaliśmy okręt wojenny XVII
wieku nazwany przez wrogów „Zielonym” lub „Złotym Diabłem” Sovereign of
the Seas. W tym wydaniu
będzie o carskim okręcie
„Dwunastu Apostołów”.
Duma carskiej floty
imperialnej
zwodowany 15 czerwca 1841 roku

Dalekiej zaufać podróży
Alicja Żak – polonistka na emeryturze, pracowała w szkołach
podstawowych w Zawadzie Wodzisławskiej, Pradłach, Ryczowie,
Ogrodzieńcu i Liceum Ogólnokształcącym w Pilicy. Bliskie jej
sercu pozostają Ogrodzieniec, gdzie mieszka i Cieszyn – miasto
młodości, gdzie studiowała.

		

Od kilkunastu lat publikuje w Gazecie Ogrodzienieckiej
swoje utwory poetyckie i artykuły o tematyce lokalnej. W literackim podpisie używa nazwiska rodowego. Była aktywnym
członkiem kolegium redakcyjnego GO, a obecnie służy radą
i dobrym słowem. Poezja jest dla niej blaskiem życia, ciągle
poszukuje środków artystycznego wyrazu, którymi opisuje
swój bliski świat.
Zaangażowana w sprawy lokalne, m.in. w projekt „Wspólna pamięć - Wspólna fotografia” - inicjatywą społeczną,
której główną ideą było ukazanie historycznej przeszłości
miasta Ogrodzieniec i jego mieszkańców, ocalenie przed
zapomnieniem wspólnego dziedzictwa i kultury.
Na prośbę córki Agnieszki, pracującej w polskiej szkole w
Preston w Anglii napisała wiersze o wymowie patriotycznej
i nostalgicznej na 10-lecie istnienia tejże placówki. Uroczystość w Preston zbiegnie się z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Prezentowane utwory będą stanowiły jedność
duchową Ojczyzny z Polakami na uchodźctwie.

MY
Dłużnikom nadziei

My tu w kraju dzieciństwa w wieku dojrzałym
pogodzeni z decyzjami dzieci o nagłym wyjeździe,
bierzemy ciężar naszych dni i nocy, licząc
na lekkie i znośne obietnice każdego poranka.
Nie potrzeba nam anielskich skrzydeł, by wzlecieć
ponad przecinającymi się południkami i równoleżnikami.
Myśl sama biegnie naglona tęsknotą, uczuciem,
któremu słońca radości zabrakło, w zamian
słoneczkiem nazywając wnuka uśmiechniętego
na przysłanej, już kolejnej, bo lata lecą, fotografii.
Laptop, telefon ze Skype’m, obiecane odwiedziny
nic to, skoro i ta szczęśliwa chwila ma swój brzeg.
Wspólne co mamy, to dorodne marzenia,
istna gra w zielone: spełnią się, nie spełnią, bo
naszą pełnią zawsze tryb przypuszczający.
Jedno mgnienie czułości – laurek, kartek z życzeniami –
wielokroć odnawiane gorącym pragnieniem,
by czasem przyszłym wróciły godziny wspólnej obecności,
bo ileż jeszcze wigilijno-opłatkowych kolacji
można przeżyć, spoglądając mimo woli na puste
miejsce przy stole wypełnione wspomnieniami.
Alicja Kmita-Żak
Ogrodzieniec, styczeń 2018r.

okręt „Dwunastu Apostołów” jest arcydziełem
XIX- wiecznego przemysłu
stoczniowego. Budowę żaglowca rozpoczęto w 1838
roku w stoczni admiralicji w
Mikołajowie na Krymie.
Bogato wyposażony w
między innymi marmurowy
kominek, meble z czerwonego drewna oraz piękne dywany sprowadzane
z Turcji. Imponujące było
również uzbrojenie okrętu”
na dolnym pokładzie 28
dział (68-funtówki), środkowym 34 działa 36-funtowe,
górnym 34 działa 36-funtowe (karonady) i 24 karonady 24-funtowe w części
dziobowej i rufowej. Długość okrętu 64,36m szerokość 17,63m i wyporność

		

2848 ton. Powierzchnia
żagli około 4000m2, załoga
1000 osób. Liniowiec ten
z dwoma innymi zapewnił
Rosji dominację na Morzu
Czarnym. Zatopiony po
poddaniu się w obliczu
przeważającej siły eskadry francuskiej i brytyjskiej
podczas oblężenia Sewastopola w roku 1855 model w skali 1:100 długość
111cm wysokość 75cm szerokość 45cm, wykonałem w
okresie od lutego 2015 do
czerwca 2017 roku.
W następnym spotkaniu pokażemy państwu
unikatowy model majestatycznego okrętu „VASA”
szwedzkiej korony z 1628
roku, ale to dopiero w 2019
roku.

Do Wiktora
na 10-lecie polskiej szkoły w Preston

Ojczyznę wnuku, jeśli wejdziesz w sen miłości,
znajdziesz w sercach mądrych, dobrych ludzi.
Oni szkołę polską w Preston wznieśli
z dawnych wojów Pieśni,
by karmiła mową polską emigrantów dzieci.
Z niej wyrasta dom przodków ojczysty.
W nim Wisła i Odra, Śląsk i Małopolska,
Karpaty, Sudety, w locie orzeł biały.
Na masztach barwy znajome
nazwij i wrysuj w granice kraju serce.
Mowy polskiej dźwięki jak muzyka Szopena:
walce, polonezy, nokturny – mazowiecka ziemia.
Mazurki, oberki, kujawiaki – piosenka ludowa
radosnym echem z kraju
nadleci, rozkołysze i taktem ucieszy.
Wartka mowa krakowskich łąk nieopodal Rynku
z wieży Mariackiego Kościoła hejnałem się niesie,
Kopiec Kościuszki, wawelskie wzgórze z dzwonem
Zygmunta, ptaki, obłoki
rachunek wspomnień wypiszą z wesołym krakowiakiem.
Mowa przeszłości z dziejów historii wypływa.
Nią pisana Trzeciego Maja Jutrzenka Swobody
i Marsz I Brygady ku niepodległości Ojczyzny –
polskie wielkie rocznice
uczcij udziałem w uroczystościach szkolnych.
Alicja Kmita-Żak
Ogrodzieniec, styczeń 2018r.
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Ogrodzieniec
i okolice

Marek Trzepla
fot. Mariusz Jeziorko

W południowej Polsce, na północ od doliny dolnej Wisły znajduje się obszar Wyżyn Polskich,
podzielony na mniejsze jednostki.
Na zachodzie znajduje się Wyżyna
Śląska, granicząca od wschodu z
Wyżyną Krakowsko - Częstochowską.
Granicą między wyżynami: Krakowsko – Częstochowską i Śląską
jest tzw. górnojurajski próg denudacyjny, widoczny w terenie jako
zbocze o wysokości przeważnie 25
– 40 m i nachyleniu do 30°.
Ciągłość progu przerywają poprzeczne doliny, wąwozy i obniżenia. Takie miejsca są dogodnym
wejściem na Wyżynę Krakowsko
– Częstochowską od zachodu. Na
jednym z takich obniżeń leży miasto Ogrodzieniec.
Podobne położenie ma kilka
obecnych i dawnych, małych miast
między Krakowem a Częstochową. Wyznaczają one dawny, ważny
szlak z Krakowa do Kalisza, Gniezna i Gdańska. Szlak ten biegł skrajem Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej, suchszej i nie tak gęsto
zalesionej jak Wyżyna Śląska. Jednocześnie prowadził niedaleko od
licznych źródeł wypływających u
podnóża górnojurajskiego progu
denudacyjnego, utworzonego z
wapieni, leżących na nieprzepuszczalnych mułowcach. Szlak Kraków
– Kalisz w XIV wieku biegł równolegle do zachodniej granicy Kró-

lestwa Polskiego. Król Kazimierz
Wielki, przez budowę wzdłuż szlaku nowych warowni, powiększanie
starych, budowę murów miejskich,
stworzył system obronny osłaniający Polskę od strony Czech. Warownie zlokalizowane są w pobliżu dogodnych wejść na Wyżynę
Krakowsko – Częstochowską. Do
każdego zamku przypisane były
mniejsze warownie (strażnice).
Zamek ogrodzieniecki miał dwie
strażnice: w Ryczowie i w Wiesiółce. Droga do Wiesiółki to obecna
szosa z Podzamcza do Łaz.
Miasta leżące w pobliżu zamków pełniły funkcję usługową dla
okolicznych wsi i zamku. Były też
ośrodkami parafii założonych w
połowie XIV wieku.
Najstarsza część Ogrodzieńca
(rejon dawnego rynku i okolice kościoła) leży na Wyżynie Krakowsko
– Częstochowskiej, tuż nad krawędzią progu denudacyjnego, który
na tutaj wysokość zaledwie 5 m i
nachylenie 3°.
Obszar osadniczy był ograniczony z trzech stron:
• od północy przez kilkumetrowej głębokości wąwóz
(obecnie częściowo zasypany), biegnący na północ
od cmentarza – od kapliczki do zbiegu ulic: Wodnej i
Sienkiewicza
• od południa przez dolinę
wodącą, biegnącą wzdłuż

drogi z Ryczowa i obecnej ulicy Mostowej
• od zachodu przez niewysoki próg denudacyjny.
Nie było to oczywiście poło-

Wspomnienie

o Stefanie Kajdanie
Redakcja Gazety Ogrodzienieckiej

Stefan Kajdan (z lewej) podczas obchodów 70 rocznicy pacyfikacji Ryczowa

żenie obronne o znaczeniu wojskowym lecz ułatwiało ochronę
zagród przed dzikimi zwierzętami i włóczęgami o niecnych
zamiarach. Niewysoki i łagodny
próg denudacyjny zapewniał ła-

twy dostęp do źródlanej wody.
Okresowe źródła pojawiały się
też (najczęściej wiosną lub po
letnich ulewach) w dolinach na
północ i południe od Ogrodzieńca.

W dniu 14 marca br. zmarł po walce z ciężką chorobą pan Stefan Kajdan - kombatant,
społecznik, inicjator wielu przedsięwzięć i wydarzeń patriotycznych. Pochodził z Ryczowa
z jednej z największych ryczowskich rodów i tam spędził dzieciństwo i wczesną młodość.
Urodził się 7 sierpnia 1928 roku jako syn Piotra i Katarzyny ze Sprężaków. Jego beztroskie
życie przerwały tragiczne wojenne wydarzenia, w tym „krwawy poniedziałek” 21 lutego
1944 roku, gdy do wsi wtargnęły hitlerowskie oddziały żandarmerii i dokonały pacyfikacji
miejscowości. Zginęło wtedy 17 młodych mężczyzn, a pozostałych schwytanych osadzono
w obozie koncentracyjnym w Płaszowie koło Krakowa. Wśród wywiezionych do obozu
był Stefan Kajdan, wówczas niespełna szesnastoletni chłopiec. Szczęśliwie udało mu się
przeżyć i po wojnie wrócił do Ryczowa. W roku 1949 założył rodzinę i wyprowadził się do
pobliskiego Kwaśniowa, skąd pochodziła jego żona Janina z domu Jurczyk. Miał dwoje
dzieci, Bożenę i Jerzego. Pracował w Fabryce Papieru w Kluczach, a później w GS Klucze aż
do emerytury. W latach 1949-52 odbył służbę wojskową. Pan Stefan był najdłużej żyjącym
świadkiem i uczestnikiem pacyfikacji Ryczowa. Choć wyprowadził się z Ryczowa, to na każdą
rocznicę przyjeżdżał wraz z rodziną i oddawał hołd poległym mieszkańcom i współbraciom.
Wspomnieniami chętnie dzielił się z młodzieżą, podczas akademii szkolnych i wieczornic.
O panu Stefanie można przeczytać w broszurze pt. „... a miały być wesela” – publikacji
dokumentującej tragedię wsi Ryczów, wydanej w 70. rocznicę wydarzeń z 21 lutego 1944
roku. Z Jego udziałem powstał także film o Ryczowie i pacyfikacji pt. „Oni chcieli być
wolni”. Jest on dostępny pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=_krDrabMyj4
W sierpniu skończyłby 90 lat. Msza pogrzebowa odbyła się w poniedziałek,
19 marca br. w kościele parafialnym w Kwaśniowie Górnym. Pan Stefan został pożegnany
przez rodzinę, znajomych, lokalne władze oraz środowiska kombatanckie. W ostatnim
pożegnaniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski oraz
mieszkańcy Ryczowa.
Z wielkim bólem żegnamy pana Stefana Kajdana, człowieka o wielkim sercu,
kochającego Ojczyznę i Ziemię Ryczowską, z której się wywodził. W naszej
pamięci pozostanie zawsze jako pogodny, uśmiechnięty, miły człowiek, który mimo
traumatycznych przeżyć w młodości, zawsze emanował optymizmem i entuzjazmem do
życia. I takiego go zapamiętamy.
Cześć Jego pamięci!

10

MARZEC 2018

Wielkanocne zwyczaje
Maria Lipka-Stępniewska

Nadchodzi Wielkanoc,
najważniejsze święto chrześcijaństwa. Szósta niedziela
Wielkiego Postu, która rozpoczyna Wielki Tydzień, nosi
nazwę Niedzieli Palmowej.
Kościół w tym dniu obcho-

dzi pamiątkę
uroczystego,
opisanego w
Ewangelii wjazdu Pana Jezusa
do
Jerozolimy. „Ludzie,
którzy wielkim
tłumem przybyli na święto,
usłyszawszy, że
Jezus zbliża się
do Jerozolimy,
pobrali gałązki
palmowe i wybiegli mu naprzeciw wołając: „Hosanna,
błogosławiony,
który
przychodzi w imię
Pańskie.” Tamto wydarzenie
odtwarzane po wiekach na
polskiej ziemi, jako procesje
z „palmami”, do dzisiaj stanowi silny element tradycji
wielkanocnych. Palmowe
gałązki zerwane w jerozolimskich ogrodach musiała

zastąpić nasza wierzbina z
białymi kosmatymi „kotkami”, a lud polski wymyślił,
że po poświęceniu „kotki”
należało połknąć, by gardło
od choroby przez cały rok
uchronić.
Zaniknął zwyczaj obchodzony w Wielki Czwartek,
czyli przepędzanie Judasza.
„A we czwartek z rana
sprzedał Judasz Pana” –
śpiewano przy wtórze drewnianych kołatek klekocących
w rękach chłopców, wlokących kukłę Judasza po ulicach, okładających ją kijami.
Pozostałe z niej resztki palono lub wrzucano do rzeki.
O nastroju Wielkiego Piątku
decydowały Groby w kościołach. Położone w ciemnicy, były jak najwspanialej
przyozdobione, stróżowane
i gromadnie nawiedzane
przez pobożny lud wiejski i
miejski.
W Wielką Sobotę gotowano, wypiekano, barwiono
jajka, bo przecież w połu-

dnie trzeba było poświęcić
pokarmy, a potem już radość
i świętowanie Dnia Zmartwychwstania.
Dzisiejszą gawędę ozdabiam kilkoma pocztówkami,
pierwsza – to modlitwa przy
Grobie Chrystusa, druga –
autorstwa Zofii Stryjeńskiej
(wysłana aż do Tallina) przedstawia poświęcenie stołu z
pokarmami, trzecia – wysłana 26.03.1921r., z silnymi
elementami patriotycznymi,
żołnierz w mundurze paradnym z orzełkiem na czaku
(przecież zaledwie kilka miesięcy wcześniej skończyła się
wojna) i czwarta – śmigus-dyngus, to już sama radość
i zabawa.
W ten nadchodzący czas
życzę Wam wielu radości
w sercu, nadziei na dobre
wydarzenia w Waszym życiu, ufności w pomyślność i
opiekę. A poza tym..., idzie
wiosna!
Pozdrawiam serdecznie
M.L-S.

Dzień kobiet
w MGOK

Święta
Wielkanocne
Wiosna do nas zawitała,
Ludziom w serca radość wlała;
Każdy czuje się radośnie,
A dlaczego? Dzięki wiośnie.

Joanna Piwowarczyk

Wiosną, o tak pięknej porze.
Cud ukazał się wspaniałyZmartwychwstał Pan Jezus Chrystus
Pełen miłości i chwały.

W czwartkowe popołudnie, 8 marca br. w Domu
Kultury odbyło się spotkanie z okazji przypadającego
w tym dniu Święta Kobiet. Dyrektor MGOK Dorota
Cygan w imieniu organizatorów zaprosiła do wspólnej
zabawy członków zespołów artystycznych z naszej
gminy: Zespół Folklorystyczny Wrzos z Ryczowa Kolonii,
Zespół Ryczowianki z Ryczowa, Zespół Echo, Seniorzy z
Ogrodzieńca oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
wraz z sekcją literacką. Każdy zespół przygotował na tę
okazję swój repertuar – były piosenki biesiadne, rozrywkowe,
a także repertuar klasyczny, operowy. Sekcja literacka UTW
zaprezentowała okolicznościowe wiersze, fraszki i aforyzmy.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Maria
Milejska - Członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego, Maria
Lipka-Stępniewska – Starosta UTW w Ogrodzieńcu, Zygmunt
Podsiadło - Przewodniczący Rady Miejskiej, Andrzej Mikulski
– Burmistrz Miasta i Gminy. Były życzenia, kwiaty i czekolady
dla wszystkich pań. Wieczór upłynął w miłej i radosnej
atmosferze, a całe grono uczestników biesiadowało przy
kawie i słodkim poczęstunku.

Dinozaury
prosto
z pracowni
Marta Bejgier

Przez ostatnie tygodnie w Pracowni Artystycznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury powstały kolorowe i dość
oryginalne dinozaury metodą papier mache. Dzieciaki zostały podzielone na grupy. Pierwszym etapem zajęć było wykonanie konstrukcji dinozaura, do tego dzieciaki wykorzystały zbędne butelki plastikowe, kartony, rolki po ręcznikach
toaletowych. Następnie metodą papier mache czyli nakładania na siebie warstw papieru i kleju formowały postać.
Ostatnim etapem było ozdabianie przy użyciu farb. Mimo,
że proces powstawania prac trwał kilka tygodni, zabawy
było co nie miara. Dodatkowo praca w grupach zintegrowała małych artystów, a „burza mózgów” zaowocowała kolorowymi i bardzo kreatywnymi pracami.

Zmartwychwstał Pan – dnia trzeciego,
Aby odkupić człowieka każdego;
By każdy mógł normalnie żyć,
Jak również szczęśliwym być.
Niechaj radośnie rozbrzmiewa Alleluja
Niech pieśń miłości płynie wśród nas;
Bo przecież nadszedł czas miłości,
Aby jej nigdy nie zabrakło wśród nas.
Aby te święta miłości pełne,
Przyniosły radość każdemu z nas;
By każdy człowiek czuł się potrzebny,
Przecież miłości nadszedł czas.
Niechaj nas łączy miłość braterska,
Jesteśmy przecież Polakami...
Trzeba nam służyć Ojczyźnie swej,
Ojczyznę jedną tylko mamy.
Oby nam wszystkim szczęście dopisało,
Niech uśmiech na ustach zawsze tkwi;
By każdy z nas mógł być szczęśliwy,
Aby nastały piękniejsze dni.
Zenona Fiutak
13.03.2018r.
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100 Lat Niepodległej

Oni walczyli o niepodległość
Maria Lipka-Stępniewska

Dzisiejsza opowieść jest
pierwszą z cyklu planowanego w kolejnych numerach
Gazety Ogrodzienieckiej, o
naszych mieszkańcach, którzy wywalczyli dla nas Wolną Polskę, a o których nikt,
poza najbliższą rodziną nie
wiedział. Będzie opowieść o
żołnierzu Legionów Polskich
marszałka Józefa Piłsudskiego, będzie o uczestnikach
wojny polsko- bolszewickiej,
będzie o żołnierzach września 1939r. o żołnierzach
Armii Andersa, o tych poległych i tych, którzy przeżyli,
ale o swojej wojennej historii nie opowiadali, bo w powojennej Polsce było to źle
widziane. Przypadek sprawił, że poszukując potrzebnego mi zdjęcia, trafiłam
do naszej Biblioteki i tam
natknęłam się na 3 dokumenty, przekazane zapewne
przez rodzinę, dotychczas
nigdzie nie wykorzystane i
nieznane nikomu. Są to 3
zaświadczenia dla kanoniera
Piotra Stanka, wydane przez
dowódcę 7 baterii 1 Pułku
Artylerii Pol. Leg. i opinia
wydana przez dowódcę 1
Dyonu 3 pułku artylerii ciężkiej. Zainteresowało mnie
zwłaszcza zaświadczenie z
dn. 1 IV 1922r. o przebiegu
służby. Wynika z niego, że
kanonier Piotr Stanek służył w baterii 7 od dnia 26 IV
1919r., był na froncie Litewsko- Białoruskim od dnia 15
X 1919r. do dnia 28 IV 1920r,
a następnie uczestniczył w
ofensywie i defensywie Kijowskiej i ofensywie od dnia
15 sierpnia 1920r. przez Białystok, Sejny, Suwałki, Lidę,
aż do linii demarkacyjnej.
To cały szlak bojowy. Ale
co to znaczyło w rzeczywistości? Rozpoczęłam więc poszukiwania, i tak po nitce do
kłębka, dotarłam do pierwszej wiadomości, że przecież
Piotr Stanek to rodzony brat
Ignacego - dziadka mojego
męża. Tu już wiedziałam do
kogo się zwrócić i od kogo

uzyskać informacje. Zdałam
sobie też sprawę, jak niewiele wiem o całej wojnie
polsko - bolszewickiej. W
pamięci utrwalił się ”Cud
nad Wisłą”, zajęcie Kijowa,
kilka nazwisk dowódców.
Pokolenie dzisiejszych pięćdziesięciolatków, sześćdziesięciolatków tej wiedzy w
szkole nie uzyskało, bo było
pomijane ze względów ideologicznych.
Sięgnęłam więc do swojej biblioteki, powybierałam
odpowiednie książki i ruszy-

Dźwiną. Wiosną 1920r. wojska polskie przystąpiły do
umocnienia swoich pozycji
na linii: rzeka Uborć - JelskMozysz - Szaciłki nad Berezyną, a 8 marca zajęły Przeczycę nad Dnieprem. Boje
polsko - wołyńskie stanowiły
niejako część wstępną wielkiego przedsięwzięcia operacyjnego, które przeszło do
historii jako kijowska wyprawa wojsk polskich. Nie będę
opisywać działań ofensywy
wojsk polskich, która rozpoczęła się 25 kwietnia 1920r. i

ciwnika. Nastąpił czas krwawych bitew, dużych strat po
obu stronach. Na linii frontu
pojawił się nowy i niezwykle
groźny, nieznany wojskom
polskim przeciwnik. Była nim
konna armia Budionnego,
niezwykle zwrotne formacje
czyniły szybkie postępy i siały grozę na tyłach naszych
wojsk. Armia Czerwona
pod dowództwem Michaiła
Tuchaczewskiego parła do
przodu, nie udało się zatrzymać wroga na linii Bugu i
Narwi.

łam w podróż w czasie oddalonym o 100 lat.
Pierwszym zaskoczeniem
było uzmysłowienie sobie,
jak maleńka była Polska w
1919 roku w momencie odzyskania niepodległości. Popatrzcie na mapki, które tu
załączyłam. Na drugiej mapie widać ile terenu wywalczyli nasi żołnierze w wyniku
działań w 1919 roku (str. 12).
A teraz trochę wiadomości o tej zapomnianej nieco
wojnie (między innymi dlatego, że następna była okrutniejsza i bardziej tragiczna
dla Polski), dla zrozumienia
wielkiego bohaterstwa i patriotyzmu uczestników tej
kampanii.
Front Litewsko- Białoruski na początku listopada 1919r. ustalił się wzdłuż
Ubroci- Ptyczy- Berezyny, a
dalej na odcinku BerezynaLepel- Połock- Druja nad

rozwijała się pod osobistym
kierownictwem marszałka
Piłsudskiego. Dywizje generała
Rydza-Śmigłego,
kawaleria generała Romera
napierały na formacje Frontu Południowo - Zachodniego Armii Czerwonej i
powodowały wycofywanie
się bolszewików w kierunku Kijowa. W nocy z 5 na 6
maja siły polskie ruszyły do
natarcia. Trafiło ono wszakże w próżnię, ponieważ
przeciwnik zrezygnował z
obrony Kijowa i wycofał się
za Dniepr. Rankiem 7 maja
1920r. patrol polski zajechał
tramwajem do centrum
opuszczonego miasta, a w
parę godzin później pojawiły się w Kijowie oddziały 1
Dywizji Piechoty Legionów i
15 Dywizji Piechoty.
14 maja nastąpiło niespodziewane jeszcze w tym
czasie uderzenie wojsk prze-

10 sierpnia 1920 roku
zdecydowano o zmianie kierunku natarcia wojsk bolszewickich Frontu Zachodniego
i główna masa tych wojsk,
zdążających
dotychczas
wprost na Warszawę, skierowana została w kierunku
północno- zachodnim, to
jest na Modlin i na północ
od tej twierdzy.
W tym samym czasie
dojrzewał plan generalnego przeciwnatarcia wojsk
polskich. Przewodnią ideę
przypisuje się marszałkowi
Józefowi Piłsudskiemu, ale
szczegółowego opracowania dokonali generał Tadeusz Rozwadowski jako szef
Sztabu Generalnego, pułkownik Tadeusz Piskor jako
szef III Oddziału Sztabu Generalnego i kapitan Bronisław Regulski z tego właśnie
III Oddziału.
Pomińmy całe przemiesz-

czanie wojsk i bitwy stoczone w tym czasie (zainteresowanych odsyłam do licznych
opracowań i pamiętników).
W tym dniu 13 sierpnia
1920r. rozpoczęła się wielka
bitwa warszawska. Toczyła
się ona na szerokim froncie,
od Działdowa na północy
po Włodawę na południu.
W przebiegu tej wielkiej bitwy zaznaczyły się wyraźnie
trzy kompleksy wydarzeń, a
mianowicie:
- bój na przedmieściu
warszawskim
- zmagania nad Wkrą i na
północ od Modlina
- piorunujące uderzenie
znad Wieprza
Najcięższe boje toczyły się najpierw nad Wkrą,
a potem pod Pułtuskiem i
Serockiem. Uderzenia grupy
manewrowej znad Wieprza
rozpoczęło się 16 sierpnia
o świcie, nastąpił odwrót
Armii Czerwonej. Końcowa
faza działań pościgowych
przyniosła sporo dramatycznych wydarzeń. Doszło do
nich zwłaszcza w Białymstoku, gdzie 1 Dywizja Piechoty
Legionów odcinała odwrót
związków taktycznych wroga.
Zasadnicze
uderzenie
wojsk polskich rozpoczęło
się 23 września i doprowadziło do wielkiej bitwy nad
Niemnem.
Schyłkowym
akordem bitwy niemeńskiej
był bój stoczony pod Lidą,
gdy osaczone dywizje przeciwnika usiłowały wywalczyć
drogę odwrotu.
W wyniku długotrwałych
zmagań jesienią 1920r. ujawniło się obustronne dążenie
do zawarcia traktatu pokojowego. Jego preliminaria
podpisano 12 października
1920r., a dokumenty układu
pokojowego zostały podpisane w Rydze 18 marca
1921r. Oznaczało to rzeczywisty koniec wojny polsko-bolszewickiej.
Tyle historii i w tym
wrzącym kotle znalazł się,
jak dziesiątki tysięcy jemu
podobnych, chłopak z
Ogrodzieńca. Urodzony 13
czerwca 1898 roku, syn Jana
i Katarzyny Matysek, powołany do wojska, wcielony
zostaje do 7 baterii 1 Pułku
Artylerii Polowej Legionów
i zostaje artylerzystą. Kanonier Piotr Stanek, dwudziestolatek, ze spokojnego
miasteczka, trafia w październiku 191 roku na front
Litewsko-Białoruski, nie jest
to spokojne miejsce, trwają
walki, następnie 25 kwietnia
1920r. rusza ofensywa na
Kijów. On tam jest, bierze
udział w natarciu i potem w
odwrocie spod Kijowa i po-

tem już od 15 sierpnia 1920r.
(data tzw. Cudu nad Wisłą)
znowu w walce z wycofującą
się Armią Czerwoną przez
Białystok, Sejny, Suwałki,
Lidę (czyli do wielkiej bitwy
nad Niemnem). Może ktoś
policzy ile kilometrów przebył w ciągu roku, od 15 października 1919r. do 12 października 1920r.
A teraz poznajmy bliżej
naszego bohatera.
To Piotr Stanek – myślę,
że 30-letni (1 na foto.).
W rodzinnych wspomnieniach, którymi podzieliła się
z nami Urszula Kwiecińska,
wnuczka Piotra, córka Apolinarego, przetrwała jego
opowieść o ciężkim życiu
przed wojną, o tym że piechotą chodził do pracy do
Klucz. Ożenił się w 1925
roku z Marianną Wójcik i
mieli dwóch synów Stanisława ur. 1928r. (2 na foto.).
i Apolinarego, zwanego w
rodzinie Poldkiem, ur. 1930r.
(3 na foto.).
I tu na zdjęciu cała rodzina. Zdjęcie zrobiono przed
domem, po wieku chłopców
myślę, że to mógł być 1937
albo 1938 rok. Ten dom
wybudowany został w 1927
roku, jak wiele domów w
Ogrodzieńcu. Zdjęcie jest
pełne uroku, bo i zazdroska w oknie, i ściereczka na
płocie, i rodzina elegancko
ubrana, płotek odgradzający warzywniak i duże stado
gęsi.
Piotr zachorował w czasie II wojny i już pod koniec
amputowano mu nogę. Po
wojnie miał mały warsztat
stolarski na podwórku i dorabiał do skromnej emerytury, a jego żona robiła pyszny
żurek i cała okolica zaopatrywała się u niej. Zmarł
w Ogrodzieńcu w dniu 25
września 1977r.
Jego obaj synowie odbyli służbę wojskową, na zdjęciach w mundurach WP.
Piotr Stanek był uhonorowany Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921.
Na odwrocie medalu widnieje dewiza „Polska Swemu
Obrońcy”. Medal jest znakiem nagrody za krew, trudy
i znoje w walce i poświęcenie dla Niepodległej. Medal
niestety zaginął.

cd. str. 12
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Oni walczyli o niepodległość
dokończenie ze str. 11
Na koniec chcę serdecznie podziękować p. Urszuli Kwiecińskiej i p. Tadeuszowi Stankowi, dzięki którym piękna historia ujrzała światło dzienne. Dlatego też zachęcam wszystkich do podzielenia się z nami swoimi historiami rodzinnymi
i wierzcie, czasem z jakiegoś podniszczonego dokumentu
można wiele wyczytać, a mając choćby szczątkowe informacje, odnaleźć sporo z naszej wspólnej historii.
M.L-S

UDO

Uniwersytet Dziecięcy
Ogrodzieniec

UTW

News

Uniwersytet
Trzeciego Wieku

News

Ochrona środowiska dla najmłodszych

W sobotę 10 marca br. o godz. 12.00 w sali Miejsko –
Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu odbył się kolejny wykład dla studentów Uniwersytetu Dziecięcego w
Ogrodzieńcu. Spotkanie z dziedziny przyrody i ekologii pt.
„Każde dziecko może zostać Ekoludkiem - ochrona środowiska dla najmłodszych” poprowadziła mgr Małgorzata Małecka – Tomala.
Dzieci podczas wykładu poszerzyły swoją wiedzę na temat recyklingu i segregacji śmieci oraz odnawialnych źródeł
energii, a także ochrony przyrody i ekosystemów naturalnych oraz ich mieszkańców. Najmłodsi   studenci poznali takie ekosystemy jak lasy, pola uprawne i sady oraz najważniejsze zasady ochrony środowiska, które mogą zastosować
we własnym domu.

W czwartek 8 marca br. o
godz. 16.30 w sali Miejsko –
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ogrodzieńcu odbył się
wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Ogrodzieńcu. W niezwykłą
„podróż” do Indii zabrał słuchaczy mgr inż. Włodzimierz
Musiał absolwent Akademii
Rolniczej w Poznaniu, jednak
od 18 lat zawodowo zajmuje
się podróżowaniem i zgłębianiem kultur innych krajów.
Podczas wykładu prowadzący w ciekawy, żywy i przystępny
sposób przedstawił różnorodne osobliwości i niezwykłości
indyjskiej kultury oraz cząstkę jej fenomenu.

W czwartek 22 marca br. odbył się pierwszy wykład w ramach projektu „Jak nie My, to kto” realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu i Wyższą
Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Spotkanie pt. „Stres
nasz wróg czy sprzymierzeniec?” poprowadził dr Jacek Francikowski. Prelegent przeniósł słuchaczy do świata psychologii, w którym na kluczowym miejscu stawiany jest człowiek.
Uczestnicy spotkania szukali odpowiedzi m.in. na pytania:
czym jest stres? Jak skutecznie opanować swoje emocje?
Uczestnicy aktywnie brali udział w dyskusji z prowadzącym.

Prezydent Lech Wałęsa
na MIPIM w Cannes
Andrzej Mikulski
Podczas tegorocznych targów inwestycyjnych w Cannes na stoisku
Agencji Rozwoju Pomorza SA z tłumem inwestorów i dziennikarzy
z całego świata spotkał się Prezydent RP Lech Wałęsa. Zaproszony
gość w swoim wystąpieniu promował nasz kraj i zachęcał inwestorów
zagranicznych do inwestowania w Polsce.
Walczyliśmy nie tylko o wolność i
demokrację dla Polaków. Walczyliśmy
również dla was. Dla inwestorów z
Europy, Ameryki, Azji. Abyście mogli
swobodnie inwestować swoje pieniądze
w naszą gospodarkę, tworzyć miejsca
pracy i pomagać nam rozwijać Polskę.
Dlatego proszę Was, żebyście dalej to
czynili – mówił Lech Wałęsa.
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