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Majowy weekend tradycyj-
nie przywitaliśmy na skwe-
rze przed Domem Kultury. 
Imprezę w poniedziałkowe 
popołudnie (2 maja) rozpo-
częły koncerty miejscowych 
zespołów artystycznych: 
Chóru Seniora i Zespołu 
Echo. Następnie wystąpił 
Zespół Fantazja, czyli ogro-
dzienieckie mażoretki – ka-
detki i juniorki, które pu-
bliczności zaprezentowały 
program składający się z 
kilku części: defilada, sce-
na, mini formacja i solówka 
w wykonaniu Gabrysi Ko-
sińskiej. Przypomnijmy, że 

zespół ćwiczy od listopada 
2008 roku pod kierunkiem 
instruktorek Anny Mali-
nowskiej i Agaty Barteczko 
i na swoim koncie ma już 
wiele występów i sukce-
sów artystycznych. Przed 
nimi udział w Festiwalu 
Złota Lira, który odbędzie 
się 17 czerwca w Rybni-
ku. Ponadto Portal Moj-O-
grodzieniec przeprowadził 
konkursy z nagrodami dla 
dzieci i dorosłych. Pod-
sumowaniem pierwszego 
dnia majówki była zabawa 
taneczna z Zespołem Hu-
zar.

Ogrodzieniecka majówka

Impreza rozpoczęła się od 
przemarszu poszczególnych 
orkiestr dookoła Placu Wolno-
ści, które przeszły na skwer i 
ustawiły się w szyku paradnym. 
Dowódca kompanii złożył ra-
port gen. Zbigniewowi Mereso-
wi, prezesowi Wojewódzkiego 
Zarządu OSP w Katowicach, 
senatorowi RP. Po rozwiązaniu 
szyku i komendzie „spocznij” 
orkiestry zajęły swoje miejsca 
i rozpoczęła się część koncer-

towa, którą otworzył Burmistrz 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec A. 
Mikulski wraz z senatorem Z. 
Meresem i Stanisławem Dąbro-
wą, I wicewojewodą śląskim. 
Przed częścią konkursową wy-
stąpiła Dziecięco-Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Ogrodzieńca, 
którą dyrygował Burmistrz A. 
Mikulski. Po występie młodych 
muzyków zaprezentowały się 
w ramach części przeglądowej 
orkiestry dęte z OSP Irządze, 

OSP Żelisławice, OSP Siewierz 
i OSP Giebło. Wszystkie or-
kiestry zaprezentowały po trzy 
utwory. Ich koncerty wszystkim 
bardzo się podobały, o czym 
świadczyły mocne oklaski pu-
bliczności. Zespoły oceniało 
jury w składzie: przewodniczą-
cy, prof. Stanisław Śmietana, p. 
Stefan Łebek, kapelmistrz Or-
kiestry Dętej Katowice oraz p. 
Sylwia Radwańska z Oddziału 
Woj. Zarządu OSP w Katowi-
cach. Po występie każda or-
kiestra otrzymywała statuetkę 
- pamiątkową rzeźbę wyko-

naną przez artystę-rzeźbiarza 
Włodzimierza Seweryna oraz 
dyplom. 
W tym dniu nie rozstrzygnięto, 
która orkiestra weźmie udział 
w kolejnym etapie, czyli mię-
dzywojewódzkim przeglądzie. 
Według regulaminu odbywa się 
pięć eliminacji w różnych miej-
scowościach i spośród zespo-
łów biorących w nich udział jury 
typuje 11 orkiestr do dalszego 
etapu. Odbędą się jeszcze trzy 
takie eliminacje, ostatnia 3 lipca 
w Starej Wsi.

Organizatorami imprezy 
byli: Zarząd Wojewódzki 
OSP w Katowicach, Zarząd 
M-G OSP w Ogrodzieńcu, 
Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Ogrodzieńcu, 
Urząd Miasta i Gminy w 
Ogrodzieńcu.

W sobotę 14 maja na skwerze przy Placu Wolności odbyła się jed-
na z pięciu eliminacji Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych. 
Przed publicznością i jury zaprezentowały się orkiestry OSP z Irządz, 
Siewierza, Żelisławic i Giebła. Poza konkursem wystąpiła Dziecięco-
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Ogrodzieńca, która po czterech latach 
pracy – prób i ćwiczeń gry na instrumentach, po raz pierwszy zapre-
zentowała się publicznie w pełnym składzie. 
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Sesja Rady Miejskiej
NADZWYCZAJNA

W dniu 29 kwietnia odby-
ła się nadzwyczajna sesja 
Rady Miejskiej w Ogro-
dzieńcu, zwołana na wnio-
sek radnych: Zygmunta 
Podsiadło, Marty Baryłki, 
Zbigniewa Fabiańczyka i 
Patryka Szczygła z zapro-
ponowanym porządkiem 
obrad:
Podjęcie uchwały w spra-
wie organizacji transpor-
tu publicznego na terenie 
Gminy Ogrodzieniec.
Podjęcie uchwały w spra-
wie ustalenia wynagro-
dzenia Burmistrza Miasta i 
Gminy Ogrodzieniec.
Podjęcie uchwały w spra-
wie zmiany uchwały Nr 
XXXI/239/2008 z dnia 8 
grudnia 2008 r. w sprawie 
ustalenia wysokości diet i 
zwrotu kosztów podróży 
służbowych dla radnych i 
sołtysów.
Podjęcie uchwały w sprawie 
zmian w planach wydatków 
budżetowych Gminy Ogro-
dzieniec na 2011 rok.
Podjęcie uchwały w spra-

wie zawarcia porozumienia 
z Gminą Zawiercie doty-
czącego wspólnej realizacji 
komunikacji.
Na sesji wycofano uchwałę 
w sprawie wynagrodzenia 
burmistrza. W projekcie 
uchwały w sprawie zmian 
w planach wydatków bu-
dżetowych radni-wnio-
skodawcy zaproponowali 
zmniejszenie wydatków 
na oświatę i wychowanie, 
zmniejszenie wydatków na 
OSP, na rzecz osób fizycz-
nych, zmniejszenie nakła-
dów na funkcjonowanie 
orkiestr dętych i na wyda-
wanie Gazety Ogrodzie-
nieckiej. 
Na te propozycje Burmistrz 
A. Mikulski odpowiedział, 
że nie podpisze porozumie-
nia w takiej wersji, jaką pro-
ponują Radni, bo dopro-
wadziłoby to do załamania 
finansów gminy. Skutki ich 
propozycji to wydatkowa-
nie na transport publiczny 
blisko pół miliona złotych 
rocznie, na co nas obecnie 

nie stać. Możemy maksy-
malnie przeznaczyć na ten 
cel do 90.000zł rocznie.  
Jeżeli sytuacja finansowa 
gminy w przyszłości ule-
głaby poprawie to można 
wprowadzić odpowiednią 
korektę i rozszerzyć poro-
zumienie o dodatkowe kur-
sy. Burmistrz zaproponował 
siedem kursów dziennie na 
linii Zawiercie-Podzamcze 
w dni robocze i  pięć w dni 
świąteczne. 
Taką treść uchwały-poro-
zumienia radni przyjęli (za 
– 13 i 2 wstrzymało się od 
głosu). Radni zdecydowali 
o nieprzyjęciu uchwały w 
sprawie zmian w planach 
wydatków. I tak byłaby 
ona niezgodna z prawem. 
Za gospodarkę finansową 
w gminie odpowiada bur-
mistrz i do niego należy ini-
cjatywa uchwałodawcza w 
zakresie zmian w budżecie. 
Uchwała w sprawie obniże-
nia wysokości diet została 
skierowana do rozpatrzenia 
przez komisję wspólną. 

W całym kraju obchodzono uroczyście 220 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W 
naszej Gminie również odbywały się uroczystości związane z  narodowym świętem. Tra-
dycyjnie 3 maja przedstawiciele władz samorządowych i OSP Ogrodzieniec złożyli kwiaty 
i zapalili znicze pod Pomnikiem Poległych na Cmentarzu Komunalnym w Ogrodzieńcu. W 
ceremonii uczestniczyli także harcerze z drużyny ZHP działającej w Szkole Podstawowej 
w Ogrodzieńcu. W Kościele Parafialnym w Ogrodzieńcu została odprawiona  msza w 
intencji Ojczyzny. 

JP

Kwiaty składają: Maria Lipka-Stępniewska, Małgorzata Janoska, Jolanta Ciołczyńska, Je-
rzy Kołodziej, Jerzy Janoska, Andrzej Mikulski, Dariusz Ptaś.

Konstytucja 3 Maja uchwalona została przez Sejm Wielki w 1791 roku. Była jedną z pierw-
szych ustaw zasadniczych na świecie i pierwszą, pisaną, nowoczesną polską konstytucją. 
Wprowadzała szereg reform, porządkujących sprawy państwa oraz ładu społecznego. 
Jednak rozbiory przerwały kontynuację tych zmian w życiu Polaków. Obchody tego świę-
ta były zakazane podczas rozbiorów, a ponowne jego obchodzenie zostało wznowione w 
II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919r. Święto Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane 
przez hitlerowców i sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej, a po 
antykomunistycznych demonstracjach w 1946r. nie było obchodzone w Polsce. Do roku 
1989 w tym dniu często dochodziło w Polsce do protestów i demonstracji antyrządowych 
i antykomunistycznych. Po zmianie ustroju od kwietnia 1990r. Święto Konstytucji 3 Maja 
należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt.

Święto Konstytucji

Krępa
Trwają prace przy zagospodarowaniu Krępy, w ramach których powstaną miejsca wy-
poczynku dla mieszkańców i turystów uprawiających nordic walking, bieganie, turystykę 
rowerową itp. Zostaną wybudowane zadaszone wiaty odpoczynkowe wraz z kręgiem 
ogniskowym, a także utwardzoną ścieżką do spacerowania wokół stawów. Stary i znisz-
czony basen zostanie zaadaptowany jako naturalny zbiornik wodny.
Nowo powstałe obiekty są częścią infrastruktury związanej z budową ścieżek rowerowych 
dla turystów na terenie naszej gminy. Ścieżka prowadzi z Markowizny do Podzamcza po 
terenach leśnych i polnych. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE. Inwestycja 
zostanie zakończona przed wakacjami.

JP

Ulica Olkuska
Dobiegła końca przebudowa ulicy Olkuskiej. W ramach inwestycji dokonano wymiany 
podbudowy drogi i spełnia ona obecnie wysokie standardy nośności nawierzchni. Na 
całej długości ulicy wykonano obustronnie chodnik dla pieszych oraz ścieżkę rowerową 
na odcinku od początku zabudowy od strony Olkusza do ulicy Wschodniej. Przebudowa 
była drugim etapem remontu dróg wojewódzkich na terenie Ogrodzieńca po wykona-
niu kanalizacji. W przyszłych latach planuje się remont ulicy Kościuszki oraz przebudowę 
oświetlenia wzdłuż tej ulicy. Inwestycje prowadzone są przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 
i finansowane z budżetu Województwa Śląskiego. Gmina Ogrodzieniec uczestniczyła w 
finansowaniu dokumentacji projektowej oraz poniosła koszty budowy kanalizacji desz-
czowej odwadniającej drogi. Wspólna inwestycja obejmująca budowę odwodnienia drogi 
i przebudowa nawierzchni jest przykładem dobrej współpracy pomiędzy samorządem 
gminnym i samorządem wojewódzkim. 

JP

Dofinansowanie wymiany dachów na budynkach wspólnot 
W dniu 10 maja 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o wyborze do do-
finansowania projektów w ramach naboru Nr 06.02.02-100/10, Poddziałanie 6.2.2 Rewi-
talizacja – „małe miasta” Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Do dofinansowania wybrano sześć projektów, w tym projekt Wspólnot Mieszkaniowych 
Nieruchomości przy ulicy Słowackiego Nr 1,2,3,7,8,10,11,12 w Ogrodzieńcu pn.: Zmiana 
konstrukcji i azbestowego pokrycia dachów wraz z utylizacją na budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych - Wspólnot Mieszkaniowych w Ogrodzieńcu przy ulicy Słowackiego. Pro-
jekt uzyskał maksymalny poziom dofinansowania - 85%. Kwota dofinansowania wynosi  
1 330 794,46 zł, przy szacowanych kosztach w wysokości 1 565 640,55 zł. Projekt wy-
miany dachów jest realizowany w oparciu o „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gmi-
ny Ogrodzieniec na lata 2009-2013”. Wymiana dachów jest priorytetową inwestycją dla 
mieszkańców „bloków” w Ogrodzieńcu. W tym roku to już drugi projekt spółki gminnej, w 
tym przypadku Przedsiębiorstwa Komunalnego „Ogrodzieniec” sp. z o.o. (zarządcy wspól-
not przy ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu), który umożliwia pozyskane środków na inwe-
stycje na terenie gminy. Drugi wniosek złożyła spółka „Zamek”, która pozyskała środki na 
rozbudowę pokojów gościnnych „Boner’ w Podzamczu w wysokości 1 475 111,68 zł. 
Link na stronę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego:
http://rpo.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1305118831&art=1&id_m=&kat=&katrodzic=
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20 kwietnia w Kancelarii 
Notarialnej w Zawierciu zo-
stał podpisany akt notarial-
ny w sprawie zamiany nie-
ruchomości w Podzamczu. 
Przedmiotem zamiany była 
działka, na której położo-
na jest Góra Janowskiego 
– najwyższe wzniesienie 
na Wyżynie Krakowsko-
Częstochowskiej należące 
do osób prywatnych oraz 
działka gminna przy ul.Bo-
nerów.  Na skutek zamiany 
Gmina stała się właścicie-
lem jednego z najatrakcyj-
niejszych ostańców Jury. 
28 kwietnia odbyło się 
spotkanie Rady Społecz-
nej SPZOZ, na którym 
omówiono funkcjonowanie 
SPZOZ w roku 2010.
29 kwietnia na kompleksie 
sportowym Orlik przy SP 

w Ogrodzieńcu odbył się 
Międzyszkolny Turniej Piłki 
Nożnej uczniów szkół pod-
stawowych. W rozgryw-
kach brały udział drużyny z 
SP w Niegowonicach, SP 
Giebło i SP Ogrodzieniec. 
1 maja w Ogrodzieńcu 
miały miejsce uroczysto-
ści związane z beatyfikacją 
Jana Pawła II. Wieczo-
rem ulicami Ogrodzieńca: 
Olkuską, Sobieskiego, 
Kopernika i Kościuszki 
- tradycyjnym szlakiem 
pielgrzymkowym  przeszła 
procesja licząca około ty-
siąca osób. Uroczystości 
zakończyły się przed po-
mnikiem Bł. Jana Pawła II 
przy kościele parafialnym 
wspólnym odśpiewaniem 
„Barki” – ulubionej pieśni 
Papieża. 

3 maja w Ogrodzieńcu od-
były się uroczystości zwią-
zane z obchodami 220 
rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja. Delegacje 
radnych Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu oraz harce-
rze i pracownicy UMiG w 
Ogrodzieńcu złożyły wień-
ce pod Pomnikiem Pole-
głych na cmentarzu ko-
munalnym w Ogrodzieńcu. 
W Kościele Parafialnym w 
Ogrodzieńcu została od-
prawiona msza za Ojczy-
znę. W uroczystościach 
brali udział również druho-
wie z OSP Ogrodzieniec, 
którzy obchodzili święto 
swojego patrona - św. Flo-
riana.
7 maja w Ryczowie Ko-
lonii obchodzono Dzień 
Strażaka zorganizowany 
dla jednostek OSP z Parafii 
Ryczów.
8 maja w Kiełkowicach 
obchodzono Dzień Stra-
żaka zorganizowany dla 
jednostek OSP z Parafii 
Giebło.
9 maja odbyło się posie-
dzenie Rady Programowej 
w sprawie oceny wniosków 
złożonych w ogłoszonych 
konkursach przez LGD 
Perła Jury. Z naszej Gminy 
wpłynęły wnioski dotyczą-

ce budowy placu zabaw i 
zagospodarowania tere-
nu przy skrzyżowaniu ulic 
Wilczej i Turystycznej w 
Kiełkowicach, zagospoda-
rowania terenu i budowy 
placu zabaw przy remizie 
OSP w Kolonii Ryczów, re-
montu dachu w OSP Mo-
krus oraz dwa wnioski na 
dofinansowanie działalno-
ści zespołów przy MGOK 
w Ogrodzieńcu. Wszystkie 
wnioski zostały pozytywnie 
ocenione i przekazane do 
Urzędu Marszałkowskie-
go do dalszej oceny. Jeśli 
wnioski otrzymają dofinan-
sowanie, to zostaną zreali-
zowane w 2012 roku.
W dniach 10-16 maja od-
były się spotkania z miesz-
kańcami w sprawie budo-
wy instalacji solarnych w 
budynkach prywatnych. 
Na spotkaniach Burmistrz 
i pracownicy Urzędu oma-
wiali zasady ubiegania się 
o dofinansowania 85% 
kosztów inwestycji. Zainte-
resowanie w naszej gminie 
tym projektem jest duże, 
o czym świadczy fakt, iż 
podpisano ponad 540 
umów współpracy pomię-
dzy UMiG a właścicielami 
budynków.  Inwestycja ma 
charakter konkursowy, a 

podpisana umowa umożli-
wia burmistrzowi występo-
wanie o dotacje w imieniu 
mieszkańców. O przyzna-
niu środków zdecyduje 
Zarząd Województwa Ślą-
skiego przy rozstrzygnięciu 
konkursu. Wyniki znane 
będą w końcu roku.
12 maja odbyło się roz-
strzygnięcie konkursu eu-
ropejskiego organizowa-
nego przez GCI. 
13 maja w Komendzie 
PSP w Zawierciu odbyły 
się uroczystości z okazji 
powiatowych obchodów 
Dnia Strażaka.
14 maja na skwerze przy 
Placu Wolności w Ogro-
dzieńcu odbył się Przegląd 
Orkiestr Dętych, w którym 
wystąpiły orkiestry: OSP 
Siewierz, OSP Żelisławice, 
OSP Irządze i OSP Giebło. 
Poza konkursem wystąpi-
ła Dziecięco-Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Ogrodzie-
niec.
16 maja odbyło się Walne 
Zgromadzenie członków 
Gminnej Spółdzielni „Sa-
mopomoc Chłopska”, na 
którym podsumowano rok 
2010 i udzielono absolu-
torium Zarządowi. Na ze-
braniu członkowie podjęli 
uchwałę o przeznaczeniu 

do zbycia pawilonu han-
dlowego, gdzie mieści się 
Biedronka.
17-22 maja wójtowie, 
burmistrzowie i prezydenci 
miast gmin zrzeszonych w 
Związku Gmin Jurajskich 
przebywali na wyjeździe 
szkoleniowym w Chorwa-
cji. Wyjazd poświęcony był 
wymianie doświadczeń w 
zakresie funkcjonowania 
obsługi ruchu turystyczne-
go. W ramach wyjazdu od-
były się również spotkania 
z przedstawicielami samo-
rządu gminy chorwackiej 
i pracowników Wydziału 
Promocji i Inwestycji Am-
basady RP w Zagrzebiu.
23 maja odbyło się Walne 
Zgromadzenie Wspólników 
Spółki Zamek, na którym 
dokonano podsumowania 
roku 2010 oraz udzielono 
absolutorium Zarządowi 
Spółki.

Rozstrzygnięto przetarg 
na wykonanie termo-
modernizacji budynków 
użyteczności publicznej: 
Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Ogrodzieńcu, 
Szkoły Podstawowej w 
Gieble, Szkoły Podsta-
wowej w Podzamczu, 
SPZOZ i MGOK w Ogro-
dzieńcu. W chwili obecnej 
trwają procedury przetar-
gowe, m.in. podpisywanie 
umów.

VIII edycja Turnieju Wiedzy 
o Unii Europejskiej już za 
nami. Tematem tegorocznej 
edycji były „Przygotowa-
nia Polski do Prezydencji w 
Radzie Unii Europejskiej”. 
Turniej polegał na ujęciu 
wiedzy na temat Unii Euro-
pejskiej w formie artystycz-
no-plastycznej, czyli pla-
stycznym przedstawieniu 
cech charakterystycznych 
danego dla kraju. W ramach 
konkursu jeden uczestnik 
prezentował jedną pracę w 
kategorii plakat „My/Polska 
w Europie” lub pocztówkę 
– „Podróże po krajach Unii 
Europejskiej”. Nad oceną 
plastyczną prac czuwała 
artysta-plastyk Dorota Sup-
kowska z Fundacji Wspie-
rania Aktywności Twórczej i 
Regionalnej „Stara Szkoła” 
w Ryczowie. Organizatorem 
było Gminne Centrum Infor-
macji w Ogrodzieńcu.
Finaliści w trzech grupach 
wiekowych: 
- grupa I – uczniowie klas 
„0” oraz klas I-III Szkół Pod-
stawowych: I miejsce Bar-
tosz Łączek (kl. Ia z Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego 
w Ogrodzieńcu w katego-
rii pocztówka); Aleksandra 
Choroś (plakat), Mateusz 
Górniak (plakat), Bartosz 
Kosiński (plakat), Zosia Szo-
ta (pocztówka), Igor Miśkie-
wicz (pocztówka) oraz Pau-
lina Hutnik (plakat);
- grupa II – uczniowie klas 
IV-VI Szkół Podstawowych: 
I miejsce Weronika Koza 
(kl. IVa – Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Ogrodzień-
cu w kategorii plakat); Karo-
lina Jaros (plakat), Katarzyna 
Słowik (pocztówka), Alicja 
Feliszewska (pocztówka), 
Katarzyna Kosoń (plakat) i 
Katarzyna Szeląg (pocztów-
ka);
- grupa III – uczniowie klas 
I-III Gimnazjum: I miejsce 
Martyna Milka (kl. IIIa – 
Gimnazjum w Ogrodzieńcu 
– plakat); Paulina Mendak 
(pocztówka) oraz Krzysiek 
Domagała (pocztówka).
Jury w składzie: Dorota 
Supkowska – artysta-pla-
styk – Fundacja Wspiera-
nia Aktywności Twórczej i 
Regionalnej „Stara Szkoła” 

w Ryczowie, Dariusz Ptaś 
– Sekretarz Miasta i Gmi-
ny Ogrodzieniec, Krzysz-
tof Apel – Przewodniczący 
Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych Rady Miej-
skiej w Ogrodzieńcu, Patryk 
Szczygieł – Przewodniczący 
Komisji Strategii, Rozwo-
ju i Promocji Gminy Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu, 
Iwona Rajca – koordynator 
turnieju, pracownik UMiG 
Ogrodzieniec stwierdziło, 

że na konkurs wpłynęło 
ogółem 112 prac konkurso-
wych, w tym 57 plakatów i 
55 pocztówek. W konkursie 
wzięli udział uczniowie i wy-
chowankowie: Gimnazjum 
w Ogrodzieńcu, Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w 
Ogrodzieńcu, Szkoły Pod-
stawowej w Gieble, Szkoły 
Podstawowej w Ryczowie, 
Świetlicy Środowiskowej 
z siedzibą w ZSP w Ogro-
dzieńcu, Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury w Ogro-
dzieńcu – warsztaty twórcze 
(zajęcia plastyczne).
Finaliści otrzymali pamiątko-
we dyplomy oraz nagrody 
od Urzędu Miasta i Gmi-
ny Ogrodzieniec, Związku 
Gmin Jurajskich oraz Sto-
warzyszenia Mój Ogrodzie-
niec. Dodatkowo nagrodę 
otrzymali przedszkolacy z 
ZSP w Ogrodzieńcu.
Najbardziej atrakcyjną na-
grodą w grupie gimnazja-

listów są dwa miejsca na 
przyszłoroczny wyjazd na 
zwiedzanie Parlamentu Eu-
ropejskiego w Brukseli ufun-
dowane przez prof. Jerzego 
Buzka – Przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego, 
który przesłał również dla 
uczestników list gratulacyj-
ny:
- „...Chciałbym złożyć ser-
deczne gratulacje wszystkim 
uczestnikom turnieju wraz z 
organizatorami. Uważam, 
że Państwa przedsięwzięcie 
można rozpatrywać tylko w 
kategoriach sukcesu z po-
żytkiem dla całej społeczno-
ści Ogrodzieńca i okolic. ...”
Miejsca te zostały przezna-
czone dla tegorocznej lau-
reatki Martyny Milka oraz 
Tomasza Węglarza wyloso-
wanego z finalistów turnieju 
w latach 2007-2010. 
Nagrody i dyplomy wręczo-
ne zostały przez Dariusza 
Ptasia – Sekretarza Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec oraz 
Marię Lipkę-Stępniewską – 
Przewodniczącą Rady Miej-
skiej w Ogrodzieńcu w dniu 
12 maja br. w holu biblioteki, 
gdzie mieści się wystawa 
prac konkursowych. 

Iwona Rajca

Europejski konkurs

z notatnika burmistrza...
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W dniu 29 kwietnia. w 
naszym przedszkolu od-
był się gminny konkurs 
recytatorski pt. „Wiosna 
w poezji dziecięcej”. Or-
ganizatorkami konkursu 
były nauczycielki Renata 
Sergiel i Iwona Kasprzyk. 
Do konkursu przystąpiły 
dzieci 5 i 6 letnie z Przed-
szkola Publicznego w 
Ogrodzieńcu oraz dzieci 
ze Szkoły Podstawowej 

w Gieble. Celem konkur-
su było upowszechnianie 
poezji dla dzieci, rozwija-
nie uzdolnień twórczych i 
doskonalenie umiejętności 
recytatorskich, a także za-
chęcanie do publicznych 
występów i integracja śro-
dowiska. Na ocenę jury 
miały wpływ następujące 
elementy - pamięciowe 
opanowanie tekstu, dyk-
cja, intonacja oraz ogólne 

wrażenie. Dwie uczest-
niczki konkursu dostały 
maksymalną ilość punktów 
i zdobyły I miejsce. Były to 
Kalina Chrząstowska ze 
szkoły w Gieble i Roza-
lia Uliniarz z przedszkola. 
Laureatki dostały piękne 
nagrody książkowe i upo-
minki, pozostali uczestni-
cy konkursu upominki. W 
czasie obrad jury dzieci z 
grupy „Biedronki’ i „Sło-
neczka” zaprezentowały 
część artystyczną również 
dotyczącą wiosny.

JOANNA PIWOWARCZYK

IWONA KASPRZYK

Wędkarze ze SRW Ogro-
dzieniec rozpoczęli sezon 
wędkarki 2011 zawodami, 
które odbyły się na stawie 
w Cementowni w dniu 3 
maja br. w godzinach od 
8 do 11. Zawody rozegra-
no metodą spławikową. 
Pierwsze miejsca zajął 
Stefan Opiłka, który m.in. 
złowił rekordową krasno-
piórę o długości 38 cm. 
Drugie miejsce – Sławomir 
Selejdak, trzecie- Zdzisław 
Dragan. Mimo złej pogody 
humory dopisywały. 
Celem Stowarzyszenia jest 
rozpowszechnienie węd-
kowania jako formy wypo-

czynku i stworzenie atmos-
fery koleżeństwa. 
Plany na bieżący rok to: 
systematyczne zarybianie 
akwenu, utrzymywanie po-
rządku, ochrona brzegów, 
oczyszczanie zbiornika z 
zarastających wodorostów. 
Oprócz zbiornika wodne-
go w Cementowni mamy 
zamiar kontynuować opie-
kę nad akwenem wodnym 
na Krępie. Planujemy przy 
wsparciu Gminy zarybić 
akwen i wykonać wiele 
prac porządkowych w for-
mie czynów społecznych 
– mówi Bogdan Radko, se-
kretarz SRW Ogrodzieniec.

Na ryby...

Konkurs recytatorski
Tradycyjnie w naszym przedszkolu z okazji Święta Ziemi 28.04.2011 r. wszystkie przed-
szkolaki uczestniczyły w Marszu Zielonych. Celem marszu było propagowanie haseł eko-
logicznych - „Dorośli i dzieci segregują śmieci”; „Śmieci mniej, Ziemi lżej”; „Przyroda skar-
bem naszej planety” czy „Zieleń tu, zieleń tam, zawsze zdrowiej będzie nam”. Wszystkie 
przedszkolaki ubrane w zielone stroje przemaszerowały ulicami miasta, niosąc transpa-
renty z hasłami oraz grając na instrumentach perkusyjnych. Po powrocie do przedszkola 
każda grupa posadziła swoje drzewko, o które będzie się troszczyć.

Iwona Kasprzyk

Marsz Zielonych

Pozdrowienia z Poznania. Jak już pewno wiecie w tym roku obchodzę 50lecie święceń 
kapłańskich. Święcenia kapłańskie otrzymałem z rąk Bpa Zygmunta Choromańskiego  w 
kościele seminaryjnym w dniu 4 czerwca 1961 roku. 50 lat temu odprawiłem prymicyjną 
Mszę Świętą w kościele parafialnym p.w. świętego Jakuba w Gieble. Z okazji złotego jubi-
leuszu kapłaństwa chciałbym odprawić Mszę Świętą jubileuszową, którą będę sprawował 
w Waszej intencji w kościele parafialnym w Gieble w dniu 26 czerwca o godzinie 18.00.
Informując o tym łączę wyrazy szacunku i chrześcijańskie pozdrowienie

Ks. Stefan Dusza
Poznań w maju 2011r.

Ksiądz Stefan Dusza zaprasza 
na jubileuszową mszę
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Spacer po mieście. Ma-
jówka osobistych doznań 
wśród powracających prze-
żyć. Starówka – niezatarty 
obraz pożółkłych fotografii. 
Ścieżkami rowerowymi przy 
odnowionej Olkuskiej do no-
wego centrum z komplek-
sem budynków użyteczno-
ści publicznej w urokliwej 
scenerii zielonych skwer-
ków i drzew z budzącą się 
zielenią liści. Otwieram karty 
pamięci cichym westchnie-
niem. Jawią się powojenne 
okopy z gromadą rozbawio-
nej dziatwy, która ma tutaj 
plac do zabaw naprędce 
wymyślonych. Namiastka 
wspomnień z dzieciństwa 
napełnia umysł niewymow-
nym szczęściem. Nieopodal 
ciągną się piachy, Szubieni-
ce jak mawiano. Rozległe 
przyłogi porośnięte niezbyt 
wymagającymi gatunkami 
roślin, które skubały wbite 
tutaj na łańcuchach owce z 
pobliskich zagród. Pachnie 
macierzanką. Z okien kilku 
pobudowanych tu domów 
otwarty widok na pobliski 
las ze wzniesieniami: Żarów 
i Trzewika z jagodowo-po-
ziomkowym rajem. Na po-
wrót zwrócona myśl krąży 
po malowniczej zabudowie 
nowego osiedla domków 
jednorodzinnych. W przy-
domowych ogródkach 
namiastka niegdysiejszej 
sielanki z polami ornymi, 
kwietnymi łąkami, leśnymi, 
grzybnymi pagórkami, pa-
stuszkami zajętymi bydłem, 
stadkami gęsi i białych kóz. 
Dochodzi głos z powietrznej 

przestrzeni – dawno słysza-
ny zaśpiew, bądź co bądź 
oryginalny zwrot: Chora! 
Chora! Głos rolnika Andrze-
ja Chrząszcza orzącego 
rolę. Koń pewnie nie prowa-
dzi pługa tak jak trzeba. 
Do rzeczywistości sprowa-
dza mnie pytanie o zna-
czenie słowa „chora”. Jaką 
ma etymologię wyraz tylko 
przez tego rolnika używa-
ny? Z pomocą przychodzi 
mi moja kiedyś szefowa, 
koleżanka Marianna Guzik. 
Wyraz ten podkreśla au-
tentyczność zjawiska prze-
nikania się dwóch języków: 
urzędowego rosyjskiego 

i domowego polskiego, 
pozostałość po zaborach 
w świadomości żyjących 
tu późniejszych pokoleń. 
Rosyjski wyraz „chorał” to 
śpiew cerkiewny. Cząstka 
słowotwórcza „chor-” jest 
tu taka sama jak w polskim 
wyrazie „chór”, ros. „chor” - 
śpiew męski. Słowo „chora” 
występuje również w ludo-
wych przyśpiewkach ukra-
ińskich. Wspomniany rolnik 
gdzieś usłyszał to słowo, 
nabrał do niego sentymentu, 
bo może coś dla niego zna-
czyło i używał w codziennej 
mowie. Dla mnie brzmi ono 
jak śpiew ogrodzienieckiej 
sielanki żółtych piasków tak 
mi do dziś bliskich.

Na kompleksie sporto-
wym „Moje boisko - Orlik 
2012” w Ogrodzieńcu od-
był się turniej piłki nożnej 
szkół podstawowych o 
Puchar Burmistrza Mia-
sta i Gminy Ogrodzieniec. 
W turnieju wystartowały 
4 drużyny: Szkoła Pod-
stawowa z Ogrodzieńca, 
która wystawiła dwie dru-
żyny oraz szkoły z Giebła 
i Niegowonic. Turniej wy-
grała drużyna I ze szkoły 
w Ogrodzieńcu uzyskując 
komplet zwycięstw: z SP 
Giebło 3:0, SP Niegowo-
nice 7:0, z SP1 Ogrodzie-
niec II 9:0.
Drugie miejsce zajęła 

szkoła z Giebła pokonu-
jąc SP Niegowonice 4:1 i 
Ogrodzieniec II 4:2.
Trzecią lokatę zajęła SP 
Niegowonice i czwartą 
SP1 Ogrodzieniec II.
Zwycięska drużyna wystą-
piła w składzie: Adrian Ma-
tusiak, Karol Białas, Igor 
Gieszczyk, Piotr Paliga, 
Sebastian Nawara, Kamil 
Witek, Michał Lipka - na-
uczyciel Jarosław Janik.
Najlepszym strzelcem 
turnieju został Igor Giesz-
czyk, który strzelił 15 goli. 
Był on także najlepszym 
zawodnikiem turnieju.
Nagrody w postaci pucha-
rów i dyplomów wręczył 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec Andrzej Mi-
kulski.
Na turnieju obecne były 
także: Ewa Rudnicka, dy-
rektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Ogro-
dzieńcu i wicedyrektor 
Barbara Ciszek, prezes KS 
Giebło, Adam Głąb oraz 
rodzice obserwujący po-
czynania swoich pociech. 
Zawody w duchu fair play 
sędziował animator sportu 
Dawid Szymusik.

Na zdjęciu
Burmistrz A. Mikulski wrę-
cza puchar kapitanowi 
zwycięskiej drużyny Igoro-
wi Gieszczykowi

JAROSŁAW JANIK

ALICJA KMITA-ŻAK

Rozgrywki na Orliku

Organizacje pozarządowe z 
terenu powiatu zawierciań-
skiego i myszkowskiego od 
niedawna nie mogą już narze-
kać na brak pomocy. Nowo 
powstały Inkubator umożliwia 
im bezpłatnie odbitki ksero, 
dostęp do Internetu i telefonu 
czy też wsparcie finansowe 
na zakup usług.
Od 1 stycznia 2011 r. w Za-
wierciu przy ul. Senatorskiej 
14 działa „Zawierciański In-
kubator Organizacji Pozarzą-
dowych”. Inkubator prowadzi 
Centrum Inicjatyw Lokalnych 
(CIL), a jego działanie jest 
współfinansowane przez 
Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
Inkubator skierowany jest 
do organizacji z terenu po-
wiatów zawierciańskiego i 
myszkowskiego. Jego celem 
jest poprawa funkcjonowania 
i podniesienie potencjału or-
ganizacji działających na tym 
obszarze. 
Inkubator NGO świadczy 
bezpłatne doradztwo oraz 

usługi techniczne i księgowe. 
Oferuje je w trzech obsza-
rach: użyczenie lokalu, sprzę-
tu biurowego (ksero, telefon, 
fax, komputer z dostępem 
do Internetu) i dostarczanie 
usług, w tym usług dorad-
czych, m.in. z zakresu pisa-
nia wniosków o dofinanso-
wanie, realizacji i rozliczenia 
projektów, a także tworzenia 
nowych organizacji. 
– Oferujemy także możliwość 
sfinansowania usług, które 
wzmocnią potencjał organi-
zacji. Może to być wykonanie 
strony internetowej, wyko-
nanie plakatów informacyj-
nych czy ulotek o organizacji. 
Wsparcie na rzecz jednej or-
ganizacji wynosi maksimum 
400 zł – mówi Janusz Bień-
kowski, doradca w Inkuba-
torze.
Organizacje które chciały-
by uzyskać pomoc, mogą 
zgłaszać się do doradcy w 
siedzibie  Inkubatora, przy ul. 
Senatorskiej 14 w czwartki w 
godzinach 11.00-16.00 oraz 
w piątki od godz. 9.00 do 

14.00 przez cztery pierwsze 
tygodnie każdego miesiąca.
– Dotychczas z usług Inku-
batora NGO skorzystały 34 
organizacje pozarządowe. 
Udzielamy im pomocy głów-
nie z zakresu księgowości 
i doradztwa, ale nie tylko. 
Przedstawiciele organizacji 
przychodzą do nas także dru-
kować, korzystać z telefonu 
czy Internetu – mówi koordy-
nator projektu, Paweł Abucki, 
wiceprezes CIL. 
Wielu członków zawierciań-
skich i myszkowskich NGO 
chętnie uczestniczy także w 
szkoleniach, dzięki którym 
personel organizacji pozarzą-
dowej podnosi kwalifikacje 
i kompetencje w wybranym 
zagadnieniu. 
Najbliższe szkolenia odbędą 
się w dniach 11 i 18 czerw-
ca. Tematami szkoleń będą 
zasady realizacji projektów 
oraz public relations w orga-
nizacjach pozarządowych. 
Zapisy na szkolenia odbędą 
się m.in. przez stronę www.
zawiercianin.pl oraz w siedzi-
bie Inkubatora.
Organizacje pozarządowe, 
które chciałyby skorzystać z 
oferowanej pomocy, zapra-
szamy do kontaktu z pra-
cownikami Inkubatora:
Zawierciański Inkubator Or-
ganizacji Pozarządowych
ul. Senatorska 14, 
Zawiercie, tel. 533 121 204
Paweł Abucki 
(koordynator) – 695 549 929
Janusz Bieńkowski 
(doradca) – 502 080 102

Skuteczna pomoc dla 
organizacji pozarządowych

Z głową w błękitach

Zalew serdeczny poranka
objął uliczek spieszny nurt,
wmieszał się w kroków przechodniów rytm,
pod okien zadomowionym spokojem
przemknął i na oścież otwarł
powrotny dzień.
Miasteczko zaistniało najświetniejszym
kształtem z lat trzydziestych
znajomą stroną zbladłego obrazu
niezawodnej pamięci fotografii
ze skrzyżowaniem rozdzierającym
hardość świstu rozpędzonych aut.
Przechodzę w łagodność z nad Ratusza,
gdzie gra tamta muzyka
kół furmanek w końskim stępie
na kamiennych organach szos.
Jeden z tych, co powozili, 
bat o ramię oparł, 
czapki na me westchnienie uchylił
i w porę krzyknął: Chora! prr, prr...!
Spłoszone gęsi wpadły do rowu
z gęganiem wielkim na chłopa, konie i wóz
i na mnie klaksonem ktoś naparł
na środku jezdni z głową w błękitach
przeszywanych białym piórem smugi
rozsrebrzonego iskrą słońca dzioba samolotu.

Marzec 2011r.
Alicja Kmita-Żak

Z PAMIĘTNIKA OGRODZIENIECKIEJ STARÓWKI

Zawierciański Inkubator Organizacji Pozarządowych - Janusz 
Bieńkowski udziela porad
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Początek nowego stulecia 
za sprawą integracji euro-
pejskiej zaznaczył się szansą 
na rozwój  gmin, a co za tym 
idzie całego kraju. Unia Euro-
pejska, której jesteśmy peł-
noprawnym członkiem, od 
2004 roku nie tylko pomaga 
samorządom w rozwoju in-
frastruktury, tak bardzo po-
trzebnej naszym społeczno-
ściom, ale także troszczy się 
o poprawę  jakości ich życia.  
Dzisiaj, nie ruszając się z 
domu można zrobić zakupy, 
a także załatwić urzędową 
sprawę. Kiedyś było to nie 
do pomyślenia. Pomocą w 
tym zakresie dla gmin służy 
Unia Europejska. Dlatego  im 
bardziej rozwojowo na ad-
ministrację patrzą jej włoda-
rze tym chętniej korzystają z 
możliwości dofinansowania 
w tym zakresie.

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Śląskiego 2007-2013 – re-
alna odpowiedź na realne 

potrzeby
Doskonałym  przykładem 
takiej ekspansji jest zrealizo-
wany przez Gminę Ogrodzie-
niec w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na 
lata 2007-2013 w zakresie 
działania 2.2 Rozwój elektro-
nicznych usług publicznych 
projekt „e-Urząd Ogrodzie-
niec”.
Zakres projektu obejmował 
stworzenie środowiska tele-
informatycznego dla świad-
czenia usług publicznych 
drogą elektroniczną.  W tym 
celu w budynku urzędu za-
adaptowano pomieszczenie 
na potrzeby serwerowni, w 
którym znajdują się speł-
niające wysokie standardy 
bezpieczeństwa urządzenia 
teleinformatyczne służące 
do Elektronicznego Obiegu 
Dokumentów oraz Elektro-
nicznej Skrzynki Podawczej 
umożliwiającej kontakt inte-
resanta z urzędem.
W serwerowni została stwo-
rzona platforma sprzętowa 
obejmująca: serwer Elektro-
nicznego Obiegu Dokumen-
tów, urządzenia sieciowe: 
switch, router i firewall, urzą-
dzenie do archiwizacji - stre-
amer, szafę teleinformatycz-
ną, system automatycznego 
gaszenia gazem,  klimatyza-
cję, drzwi antywłamaniowe, 

urządzenie podtrzymujące 
napięcie w nowej sieci elek-
trycznej oraz centralny UPS.
W całym budynku  urzędu 
wykonano nową sieć kom-
puterową oraz sieć elektrycz-
ną, do której zostały pod-
pięte nowoczesne zestawy 
komputerowe z monitorami. 
Platformę sprzętową uzupeł-
nił skaner, drukarka laserowa 
oraz zestawy do kwalifikowa-
nego podpisu elektroniczne-
go. 

Zakres przedsięwzięcia 
obejmował także platformę 
oprogramowania tj.: System 
Elektronicznego Obiegu Do-
kumentów, oprogramowanie 
antywirusowe, oprogramo-
wanie biurowe,  pakiet opro-
gramowania graficznego do 
obróbki grafiki wektorowej i 
rastrowej,  oprogramowanie 
OCR do tworzenia edyto-
walnych i przeszukiwalnych 
plików elektronicznych z ze-
skanowanych dokumentów 
papierowych, plików PDF i 
zdjęć, oprogramowanie do 
przekształcania plików PDF 
do formatów z możliwością 
przeszukiwania i edycji, Sys-
tem Bezpieczeństwa Infor-
macji (założenia do polityki 
bezpieczeństwa, instrukcja 
zarządzania systemem in-
formatycznym) oraz  Elektro-
niczną Skrzynkę Podawczą 
-  usługa zlecona do realizacji 
zewnętrznemu podmiotowi 
(oddana w outsourcing).
Oprócz urządzeń i systemów 
ważny jest przede wszystkim 
człowiek, który będzie je ob-
sługiwał. Dlatego realizowany 
przez Gminę Ogrodzieniec 
projekt miał charakter global-
ny i zakładał także specjali-
styczne szkolenia dla 35 pra-
cowników w temacie obsługi 
informatycznych systemów 
wspomagania zarządzania w 
administracji publicznej. 

1 kwietnia 2011 roku w 
ramach projektu zosta-
ła  uruchomiona oficjalna 
Elektroniczna Skrzynka 
Podawcza UMiG Ogro-
dzieniec pod adresem: 
https://ogrodzieniec.eboi.pl/ 
Zasady zakładania konta i 
załatwiania spraw na platfor-
mie EBOI są podobne jak na 
platformie ePUAP. Wszelkie 
szczegóły można odnaleźć 
na  stronie BIP-u Urzędu.

Na platformie przygotowano 
20 „eFormularzy”, dzięki któ-
rym można załatwić sprawę 
w formie elektronicznej, bez 
konieczności wychodzenia z 
domu: 
(opcja: Złóż Wniosek-Wy-
pełnij eFormularz):
*Sprostowanie/uzupełnienie 

danych zawartych w akcie 
USC,

* Wniosek o dokonanie od-
pisu z akt Urzędu Stanu 
Cywilnego,

* Wniosek o usunięcie drzew 
lub krzewów,

* Wniosek o wpis do ewi-
dencji działalności gospo-
darczej,

* Wniosek o wpis informacji 
o wznowieniu działalności 
gospodarczej,

* Wniosek o wpis informacji 
o zawieszeniu działalności 
gospodarczej,

* Wniosek o wydanie aktu-
alnego zaświadczenia o 
wpisie do Ewidencji Dzia-
łalności Gospodarczej,

* Wniosek o wydanie dupli-
katu zaświadczenia o wpi-
sie do Ewidencji Działalno-
ści Gospodarczej,

* Wniosek o wydanie za-
świadczenia o przeznacze-
niu terenu w miejscowym 
planie zagospodarowania 
przestrzennego,

* Wniosek o wydanie zezwo-
lenia na przeprowadzenie 
imprezy masowej,

* Wniosek o wydanie zezwo-
lenia na utrzymanie psa 
rasy uznawanej za agre-
sywną,

* Wniosek o wydanie zezwo-
lenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych,

* Wniosek o wypis i wyrys z 
planu miejscowego zago-
spodarowania przestrzen-
nego,

* Wniosek o zmianę wpisu w 
ewidencji działalności go-
spodarczej,

* Wydanie poświadczeń za-
meldowania,

* Zawiadomienie o zaprze-
staniu działalności gospo-
darczej,

* Zgłoszenie do Ewidencji 
Działalności Gospodarczej,

* Zgłoszenie wykreślenia z 
Ewidencji Działalności Go-
spodarczej.

Wszystkie sprawy jakie 
załatwia Urząd Miasta i 
Gminy w Ogrodzieńcu  
zamieszczone są w Biu-

letynie Informacji Publicz-
nej.
Korzystając z opisu proce-
dury zawartego przy każdej 
ze spraw oraz z załączni-
ków, można założyć sprawę 
na platformie EBOI (opcja: 
Złóż Wniosek- Wyślij 
nietypowy wniosek) pod 
warunkiem, że będzie pod-
pisana przez interesanta 
kwalifikowanym podpi-
sem elektronicznym we-
ryfikowanym przy pomocy 
ważnego certyfikatu, wyda-
nego przez jedno z czterech 
kwalifikowanych polskich 
centrów certyfikacji: UNIZE-
TO SA - Certum,  PWPW SA 
- Sigillum,  KIR SA - Szafir,  
Mobicert.
Możliwe jest także  dołącze-
nie do sprawy plików przy-
gotowanych osobiście przez 
interesanta, ale w akcepto-
walnych formatach:
- DOC, RTF, ODT
- XLS, ODS
- CSV
- TXT
- GIF, TIF, BMP, JPG
- PDF
- ZIP.
Zgodnie z zapisami w Ko-
deksie Postępowania Admi-
nistracyjnego Urząd nie jest 
zobligowany do załatwiania 
spraw przesłanych drogą 
e-mailową. 
Jedynym środkiem ko-
munikacji elektronicznej z 
Urzędem jest Elektroniczna 
Skrzynka Podawcza.  

Prosimy interesantów o 
składanie wniosków na 
platformie EBOI, która 
ma większą funkcjo-
nalność niż platforma 

ePUAP
Efektem realizacji projektu 
jest modernizacja urzędu 
poprzez zwiększenie pozio-
mu wykorzystania nowocze-
snych technologii informa-
cyjnych i komunikacyjnych.
Dzięki realizacji projektu 
wzrośnie poziom usług ad-
ministracyjnych, świadczo-
nych drogą elektroniczną 
oraz zwiększy się efektyw-
ność pracy administracji w 
zakresie realizacji tych usług.
Zostały także osiągnięte cele 
projektu:

podniesienie jakości usług • 
publicznych poprzez moż-
liwość załatwienia sprawy 
bez konieczności wizyty w 
urzędzie, 
poszerzenie oferty usług • 
świadczonych drogą elek-
troniczną - pełna interak-
cja interesanta z urzędem, 
który złoży pismo, otrzyma 
informację o naliczonych 
płatnościach i o wyniku 
załatwianej sprawy drogą 
elektroniczną,
poprawa warunków roz-• 
poczęcia i prowadzenia 
działalności gospodarczej 
- przedsiębiorcy nie będą 
musieli poświęcać czasu 
na podróż do urzędu w 
celu załatwienia sprawy, 
lecz zrobią to przez Inter-

net w dogodnym dla siebie 
miejscu i czasie,
zwiększenie stopnia wyko-• 
rzystania technologii infor-
matycznych przez miesz-
kańców regionu, 
wzrost konkurencyjności • 
regionu - poprzez większą 
dostępność usług urzędu 
świadczonych drogą elek-
troniczną.

Gmina Ogrodzieniec jako 
beneficjent projektu „e-U-
rząd Ogrodzieniec”, na 
mocy umowy zawartej z 
Województwem Śląskim 
uzyskała dofinansowanie na 
jego realizację z Europej-
skiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w wy-
sokości 442.974,25 zł przy 
całkowitej wartości projektu: 
550.925,98 zł
Informacje źródłowe na te-
mat Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013 
znajdują się na stronie 
www.rpo.silesia-region.pl.
Wiadomości o projekcie 
„e-Urząd Ogrodzieniec” 
można znaleźć na stronie 
http://www.ogrodzieniec.
pl/pliki/e-urzad-opis.pdf.
W wyniku realizacji projek-
tu „e-Urząd Ogrodzieniec” 
można powiedzieć, że po-
siadamy domowy urząd mia-
sta i gminy, gdyż większość 
formalności pozostających 
w jego zakresie można za-
łatwić bez konieczności wy-
chodzenia z domu.  

Domowy Urząd Miasta i Gminy

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Śląskiego na lata 2007-2013”
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Wspólna pamięć – wspólna fotografia
Ogrodzieniec 1911 - 2011

Serdecznie zapraszamy dawnych i obecnych mieszkańców Ogrodzieńca, a także gości naszego miasta do wspólnej 
fotografii. Inspiracją pomysłu było zdjęcie grupy mieszkańców wykonane w 1911 roku przed bramą kościoła parafial-

nego w Ogrodzieńcu. Tak narodził się projekt „Wspólna pamięć – wspólna fotografia. Ogrodzieniec 1911–2011”,  
w ramach którego przewidziano między innymi wykonanie zbiorowej fotografii w dniu 23 czerwca 2011 roku,  

po uroczystościach Bożego Ciała, o godzinie 16:30, pod kościołem parafialnym w Ogrodzieńcu. 
Oprócz tej niezwykłej okazji do spotkania się przy wspólnej fotografii, na „miasteczku” będzie można 
zobaczyć wykonaną przez nas makietę Ogrodzieńca z 1911 roku, a na płotach fotogramy obrazujące 

ogrodzienieckie domy z początku XX wieku i ich mieszkańców.
O innych zamierzeniach realizowanych w ramach projektu możecie Państwo poczytać na stronach http://www.ogrodzieniec-fotografia.pl/.  

Znajdziecie tam Państwo między innymi galerię starych zdjęć i ciekawostki historyczne na temat Ogrodzieńca.
Wszystkich chętnych do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu.  

Spotykamy się w piątki po południu (o 17 lub 18).
Społeczny Komitet „Nasze miasto Ogrodzieniec” 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

W piątek  20 maja odbył się 
kolejny wieczór poezji, or-
ganizowany przez Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w 
Ogrodzieńcu. Tym razem 
swoje wiersze prezentowała 
Grupa Poetycka „Druid” z 
Rudy Śląskiej. Spotkanie z 
„Druidową” poezją dopełni-
ły wiersze zaprezentowane 
przez naszą ogrodzieniecką 
poetkę Alicję Kmitę – Żak, 
przyjęte przez uczestników 
spotkania z wielkim entuzja-
zmem oraz występy zespołu 
Marzenie w składzie: Marek 
Woźniak, Martyna Franko-
wicz i Barbara Rymarowicz.
Relację ze spotkania spisa-
ną przez Jacka Dudka z GP 
Druid przekazujemy poniżej: 
GRUPA POETYCKA „DRU-
ID” Z RUDY ŚLĄSKIEJ
Beata Bigos, 
Jacek Dudek, 
Barbara Janas -Dudek, 
Maja Łokaj,
Konrad Małek,

Barbara Sładek,
Zenon Wojtkowiak
Od Druidowej Kanapy wę-
drówka z poezją, czyli relacja 
z pierwszego spotkania pt. 
Poezja w Ogrodzieńcu
Ogrodzieniec – miejsce ma-
lownicze, historyczne, serce 
Jury Krakowsko-Często-
chowskiej. Okazały Dom 
Kultury otoczony ogrodem 
kwiatów i placem dziecię-
cych zabaw, cóż więcej trze-
ba poetom, jak nie piękna, 
barw i wspomnień z dzieciń-
stwa. G. P. „Druid” właśnie 
w Ogrodzieńcu rozpoczęła 
wędrówkę, poetycki spacer 
po miejscach szczególnych, 
gdzie piękno słowa nie zo-
staje pominięte, jest zabiera-
ne do domów, w łąki miedzy 
wapienne skały, a przede 
wszystkim, w bogaty świat 
wrażliwości słuchaczy i „czy-
taczy” poezji. Spotkanie w 
Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Ogrodzieńcu, z 

wierszami Grupy Poetyckiej 
„Druid”, dało zapewne wiele 
satysfakcji, nie tylko przybyłej 
publiczności, ale również sa-
mym czytającym twórcom. 
Dyskusje na temat pisania, 
inspiracji czy odniesień po-
ezji do życia codziennego 
były żywe i trwały bardzo 
długo. Czytaliśmy wiersze, 
odpowiadaliśmy na pytania, 
mówiliśmy o sobie, o naszym 
miejscu w Barze Druid, że 
choć spotykamy się w Ru-
dzie Śląskiej, skąd pochodzi 
trójka z nas, mieszkamy w in-
nych miastach Śląska, Cho-
rzowie, Zabrzu, Katowicach, 
że różnimy się podejściem do 
literatury, ale cała siódemka, 
tak samo mocno, własnym 
sposobem kocha poezję...
było super! Szlak przetarty, 
następne spotkanie z naszy-
mi wierszami odbędzie się 
w Kawiarni Artystycznej w 
Brennej 10 czerwca o godz. 
19.00.

Poetycka wędrówka

Gminna Spółdzielnia „SCh” Ogrodzieniec 
wydzierżawi:

biura administracji• 
sklep w Mokrusie• 
bar w Gieble• 
część magazynów w Cementowni• 
piętro domu handlowego w Ogrodzieńcu • (nad Biedronką)

GS przyjmie oferty na remont dachu i elewacji 
sklepu nr 2 w Ogrodzieńcu

Zgłoszenia tel. 32 67 32 040, 32 67 23 604

W dniu 26 maja Klub Mi-
łośników Literatury i Te-
atru działający przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Ogro-
dzieńcu świętował 10 lecie 
swojego istnienia. Impre-
za jubileuszowa połączo-
na była z obchodami Dnia 
Matki. Szczegółową relację 
z imprezy przekażemy w 
następnym numerze GO.

Z ostatniej chwili...



8 GAZETAo g r o d z ien ie cka
MAJ 2011

Ruch spółdzielczy na tere-
nie naszej gminy ma boga-
te tradycje. Już po I wojnie 
światowej na terenie wsi Ry-
czów powstała Spółdzielnia 
Spożywców „Zgoda”, któ-
rej założycielem byli Fran-
ciszek Smętek, Jan Jaśko 
i Jan Kaczmarczyk. Sklep 
mieścił się w domu Jana 
Szczepańskiego, a towar 
dowożony był furmanką 
z Miechowa. Spółdzielnię 
zorganizowano ponownie 
w 1941 roku, a organiza-
torami byli Stanisław Rynio 
– nauczyciel, Piotr Smętek 
i Stanisław Kuźniak. Sklep 
był najpierw u Stanisława 
Żaka, potem przeniesiono 
go do Stanisława Dybkow-
skiego. Po paru miesiącach 

pracę w sklepie przejęła  Ja-
nina Rynio – nauczycielka, 
która prowadziła go przez 
parę lat bez zarzutu. Po niej 
sklepową została Sabina 
Bednarz do roku 1946, kie-
dy to nastąpiło połączenie z 
G.S.”S.Ch” w Ogrodzieńcu. 
Również w Kiełkowicach 
w 1941 roku mieszkańcy 
założyli spółdzielnię, pre-
zesem został Józef Golba, 
zastępca Franciszek Brzo-
zowski, a kierownikiem 
zaopatrzenia Franciszek 
Graboś. Pierwszy sklep 
mieścił się w budynku Kon-
stantego Kuli, który prowa-
dził ten sklep do zakończe-
nia wojny. W Ogrodzieńcu 
działała od marca 1945r. 
Spółdzielnia „Naprzód”, a 

przy Cementowni „Wiek” 
Spółdzielnia Robotnicza, 
której przewodniczył Antoni 
Żak, rachunkowość prowa-
dził księgowy Cementowni 
Leon Batorowicz. Spół-
dzielnia Spożywców „Na-
przód” powstała 
1 marca 1945r, a inicjatorem 
był miejscowy proboszcz 
ks. Stanisław Sobieraj. 
Grupa założycieli liczyła 20 
osób, które zadeklarowały 
odpowiedni fundusz udzia-
łowy na rozpoczęcie działal-
ności handlowej. Spośród 
założycieli wybrano Zarząd, 
powołując na prezesa – ks. 
St. Sobieraja, wiceprezesa 
Stanisława Ścisłowskiego, 

skarbnika Tadeusza Pod-
siadło, którzy pełnili jedno-
cześnie obowiązki zaopa-
trzeniowców. 
Pierwszym sklepem spół-
dzielni był sklep spożywczy 
w budynku Marii Mikulskiej  
przy ulicy 1 Maja. Towar 
dowożony był furmanką 
przez Konstantego Jarosa 
zamieszkałego w Podzam-
czu. Sprzedawczyniami 
były Anna Szymańska - Ku-
rzak, Halina Łasicka, Stani-
sława Grajdek - Podsiadło. 
W kwietniu otwarty został 
drugi sklep spożywczy w 
budynku Szymańskich przy 
ul. Kościuszki, który prowa-
dziła Zofia Kowalska (dom 

przy dzisiejszym „Złotym 
Rogu”). W maju otwarto 
trzeci sklep spożywczy w 
Ogrodzieńcu –Cementowni 
i tam zatrudnione były Hali-
na Kukułka – Smoła i Celina 
Stasik. Czwarty sklep z ar-
tykułami gospodarstwa do-
mowego otwarto w domu 
Franciszka Wójcika przy ul. 
Kościuszki, a sklepową była 
Zofia Czerwik. Spółdzielnia 
„Naprzód” i Robotnicza 
Spółdzielnia z Cementow-
ni połączyły się i powstała 
„Robotnicza Spółdzielnia 
Spożywców „Naprzód” w 
Ogrodzieńcu. 
Ks. Stanisław Sobieraj 
przekazał przewodnicze-

nie i nadzór nad prężnie 
rozwijającą się spółdzielnią 
mieszkańcom Ogrodzieńca 
– Janowi Jureczkowi i Wa-
cławowi Matyskowi.
W 1946r. w Ogrodzieńcu 
powstała Gminna Spół-
dzielnia „Samopomoc 
Chłopska”, co było kon-
sekwencją rządowego 
programu i tendencji do 
centralnego organizowa-
nia i zarządzania ruchem 
spółdzielczym. Pierwszym 
prezesem był Józef Biedak 
z ulicy Narutowicza, a w za-
rządzie był Wincenty Pilar-
ski i Stanisław Popczyk. W 
1947r. Gminna Spółdzielnia 
przejęła działalność innych 

Historia Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Ogrodzieńcu

MARIA LIPKA-STĘPNIEWSKA

Ksiądz Stanisław Sobieraj
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spółdzielni na terenie gminy 
tj. Ryczowa, Karlina i Ry-
czówka. Działalność spół-
dzielni finansowana była 
udziałami spółdzielców – 
udział wynosił 100 zł. Każ-
dy członek spółdzielni miał 
obowiązek zwerbować na-
stępnych trzech członków. 
W dniu 1 sierpnia 1949 
roku Gminna Spółdzielnia 
„S.Ch.” połączyła się z Ro-
botniczą Spółdzielnią  „Na-
przód”, a prezesem został 
Antoni Górecki, zaś człon-
kami zarządu Jan Jurczak i 
Antoni Kowalski. W 1950r. 
G.S. „S.Ch.” obsługiwała 
teren całej gminy Ogrodzie-
niec, różniący się znacznie 

od obecnego. Do naszej 
gminy należały wówczas 
Karlin, Kiełkowice, Rodaki, 
Ryczówek, Żelazko, Pod-
zamcze i Ryczów.
Spółdzielnia miała 19 
sklepów, mieszczących 
się w prywatnych bu-
dynkach, magazyn roz-
dzielczy w Cementowni, 
magazyn skupu skór i 
odpadów użytkowych, 
magazyn towarów maso-
wych (wszystkie maga-
zyny stanowiły własność 
Spółdzielni), a także 3 za-
kłady produkcyjne miesz-
czące się w prywatnych, 
wynajętych budynkach 
– był to zakład rzeźniczo 

– masarniczy u Włady-
sława Molendy, piekarnia 
Władysława Bilnickiego i 
Wytwórnia Wód Gazowa-
nych i Rozlewnia Piwa u 
Stanisława Wójcika. Skup 
żywca odbywał się na pla-
cu Nowego Rynku, gdzie 
była wybudowana drew-
niana buchta spędowa 
(dokładnie w tym miejscu 
gdzie teraz jest ” Biedron-
ka” i parking). Władze 
G.S. zmieniały się i pre-
zesami kolejno byli Jan 
Jurczak  z Ogrodzieńca, 
Roman Paś z Ryczówka, 
Norbert Matysek z Ogro-
dzieńca – 1954r, Edmund 
Stępniewski – 1958r, 

Marian Wyrwas – 1960r, 
Stanisław Jarzyński – 
1964r, Maciąg, zastępcą 
Mieczysław Podsiedlik,  
Henryk Gruca, zastępcą 
Jadwiga Wójcik.
Spółdzielnia w latach 50 
i 60 poszerzała swoją 
działalność handlową i 
produkcyjną. Wielu z nas 
pamięta ciasne, pełne to-
waru sklepy mieszczące 
się zazwyczaj w jednym 
pomieszczeniu w prywat-
nych budynkach, kolejki 
za zakupami w dniach 
dostaw czy też przed 
świętami, kiedy już o świ-
cie ustawiali się pierwsi 
kupujący. Niewiele było 
towarów paczkowanych: 
cukier, mąka, sól, ka-
sze przywożone były w 
workach pięćdziesięcio-
kilowych, masło, a tak-
że marmolada (straszne 
obrzydlistwo) w blokach 
dwudz ies tok i l owych . 
Sprzedawczyni musiała 
wszystko ważyć, odmie-
rzać, w ścisku i pod pre-
sją, bo tłum napierał na 
ladę. 
Chcę pokazać Wam 
zdjęcie sklepu Bronisła-
wa i Ireny Molendów, co 
prawda zrobione było 
jeszcze przed 1939r, ale 
tak wyglądał i później, 

zniknęły tylko reklamy i 
wywieszka, że  „kredy-
tu nie udziela się”. Sklep 
zresztą ze spożywczego 
stał się sklepem z wyro-
bami metalowymi, a także 
zaopatrywał w naftę do 
lamp naftowych, pompo-
waną z beczek specjalną 
pompą do baniek i bute-
lek. Kierownikiem zakładu 
masarskiego od 1951r. 
był Stefan Laskowski, 
w 1962r. wybudowano 
nowy Zakład Masarni w 
„Lasku”. Pan Laskowski 
kierował nim przez lata, 
aż do przejścia na eme-
ryturę. W 1963r. oddano 
do użytkowania Pawilon 
Handlowy przy ul. Sło-
wackiego, gdzie prze-
niesiono sklep meblowy 
i uruchomiono sprzedaż 
sprzętu motoryzacyjnego 
i tam pracowała Hieroni-
ma Rozlał, a także sklep 
z urządzeniami elektrycz-
nymi na Placu 15 Grud-
nia (teraz Piłsudskiego). 
Jak widzicie, rodzice 
bądź dziadkowie wielu z 
nas byli zaangażowani w 
powstanie i działalność 
Spółdzielni. Pracownicy 
korzystali również z wielu 
wycieczek i zachowały się 
zdjęcia z takich wypraw.
Na str. 8 przedstawiam 

zdjęcia z wycieczek do 
Zakopanego i Malbor-
ka. Rozpoznacie na nich 
swoich bliskich, niestety 
wielu z nich odeszło na 
zawsze. 
Za wszystkie informacje 
dziękuję Pani Marii Pod-
siadło-Maciążek, która 
skrzętnie zbierała wszel-
kie pamiątki, zdjęcia i do-
kumentowała działalność 
Spółdzielni. To dzięki jej 
pracy mogłam opisać hi-
storię i ludzi tworzących 
GS „SCH”.
Już po napisaniu tego 
artykułu dowiedziałam 
się o decyzji sprzedaży 
Domu Towarowego, jaka 
zapadła na nadzwyczaj-
nym zebraniu G.S. Nie 
oceniam tej decyzji, ale 
niech ta opowieść przy-
pomni ludzi, którzy Spół-
dzielnię tworzyli i których 
działalność też jest histo-
rią naszej społeczności, 
ze wszystkimi wzlotami i 
upadkami.

Kończąc proszę jak zwy-
kle o zdjęcia i ciekawe 
opowieści, bo tylko tak 
możemy ocalić od zapo-
mnienia to, co wspólnie 
przeżyliśmy. Mój telefon 
326732082.
Pozdrawiam serdecznie

1 czerwca  - WYŚCIGI GOKARTÓW dla dzieci – ECO-RACING-CUP – z okazji Dnia Dziecka  
- Kawiarenka KRĘPA - od godz.  14.00 do 18.00

5 czerwca o godzinie 11 w Szczekocinach, w Parku Miejskim odbędzie się XIII Regionalny 
Przegląd Zespołów Ludowych, Kapel, Śpiewaków oraz Twórców Ludowych i Rękodziel-

nictwa. Wystąpią m.in. Zespół Ryczowianki, ZF Wrzos, Kapela „Stanisław” i dwie solistki Angela 
Wawrzyk i Marta Skowron.

„Beskidzkie klimaty w Ryczowie” – pokazy rzemiosł ludowych z Żywiecczyzny w Starej 
Szkole w Ryczowie. 4 czerwca (sobota) od godz. 11.00 w budynku dawnego przedszkola 

–„Stara Szkoła” w Ryczowie odbędą się warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych.
Pokazy tradycyjnego rękodzieła ludowego: ceramiczny (dla dzieci i młodzieży ) oraz bibułkarski (dla 
dorosłych) poprowadzą twórczynie ludowe z Żywca.
Na bezpłatne zajęcia w formie warsztatów i pokazów zaprasza serdecznie Pracownia Plastyczna 
„Manufaktura” oraz Fundacja „Stara Szkoła” w Ryczowie. Zapisy pod nr. tel. 507 292 792.

cogdziekiedy?

Podziękowanie
 

Mieszkańcy Fugasówki dziękują Radnym, 
którzy nie podwyższając podatków

i nie likwidując funduszu sołeckiego,  
przegłosowali dla Gminy Ogrodzieniec

nowoczesne „czerwone autobusy”.

Pracownice gospody w Podzamczu Lidia Ciszek, Wanda Niewada, Anna Wnuk

Sklep Molendów – przed 1939r.

Pierwsze pracownice Zofia Kowalska, Stanisława Grajdek, Kornelia Ćmak, Wanda Kudela.
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Z czasem kształtowały go 
różne epoki, decydowała 
o nich moda, prądy kultu-
rowe. Pod pojęciem mody 
kryje się zmienność ogólnie 
stosowanych form twór-
czości w różnych dziedzi-
nach życia. Warunki modzie 
stawiał człowiek, który miał 
coraz to inne upodobania. 
Moda zmieniająca się w 
odzieży, tańcu, muzyce i 
obyczajach tylko w szcze-
gółach bywa kapryśna. 
Wpływ na nią mają: klimat, 
poziom produkcji, warunki 
ekonomiczne, obyczaje, 
prawa, religia. Nie wiemy 
jak dokładnie powstało 
pierwsze ubranie, sądzimy 
więc, że pierwszy człowiek 
chciał ochronić się przed 
chłodem lub zawstydził się 
nagości i dlatego wymyślił 
okrycie. Inna teoria przyj-
muje, że ubiór powstał w 
celu zabezpieczenia się 
przed otoczeniem, pozwa-

lając na bardziej skuteczną 
walkę z przyrodą, lub w 
celu ozdoby ciała. Twór-
cą mody są warunki da-
nej epoki, dawnego stylu. 
Często jednak ludzie o da-
nej pomysłowości, którzy 
chcą wyróżnić się z oto-
czenia, projektują nieznane 
dotąd formy ubioru. Jeśli 
ta nowość podbije serca 
innych, wtedy znajdują 
się naśladowcy. Właśnie 
z chwilą gdy nowe formy 
stają się zbyt pospolite, ini-
cjatorzy porzucają je i obie-
rają inne. Człowiek poprzez 
ubiór wyrażał, wyraża i wy-
rażać będzie własną oso-
bowość. Jak odnieść się 
do dawnych strojów? Jako 
krawcowa muszę odnieść 
się do pewnych elemen-
tów: do tkanin, do kroju, 
a także do przeznaczenia. 
Zaletą tkanin sprzed lat  
jest  ich naturalność. Wy-
konywane z lnu, jedwabiu, 

bawełny, wełny, naturalnie 
barwione, posiadały więk-
szą wytrzymałość, żywot-
ność i higroskopijność. 
Odzież była droga. Ubrania 
podniszczone nicowano. 
Odświętne darzono szcze-
gólnym szacunkiem i prze-
kazywano z pokolenia na 
pokolenie. Stroje były szyte 
często ręcznie, na miarę. 
Krój oczywiście zależy od 
mody i stanu do jakiego 
należał właściciel. Istotne 
było przeznaczenie ubioru. 
Do prac polowych zakłada-
no białe koszule, spodnie 
wciągnięte do wysokich 
butów, na głowie słomko-
we kapelusze. Panie do 
białych koszul, spodnie 
długie, a na głowie chust-
ki przewiązane do tyłu. W 
dni świąteczne niektórzy 
ludzie ubierali stroje regio-
nalne. Mężczyźni koszulę 
z cienkiego płótna, pod 
szyją tasiemka czerwona. 
Wełniane czarne spodnie, 
czarna wełniana marynar-
ka z wykładanym kołnie-

rzem wysoko zapinana na 
guziki. Kapelusz na głowie.
Kobiety ubierały długie 
spódnice z bluzkami na 
wysokich stójkach, z ko-
niecznym podkreśleniem 
talii. W dalszym ciągu no-
szono suknie, lecz mniej 
krępujące ruchy.
Moda kobieca zaczęła 
upraszczać  swe formy, 
począwszy od pierwszych 
lat XX w. Działo się to w 
myśl wielokrotnie pona-
wianych zaleceń lekarzy, 
higienistów, działaczy spo-
łecznych i grupy artystów 
plastyków. Ubiór szcze-
gólnym wyrazem tradycji: 
zanika w nas potrzeba 
zróżnicowania stroju w 
zależności od okazji: „po 
domu”, „do pracy fizycz-
nej”, „do biura”, „do obia-
du”, „na imprezę”, „do 
kina”, „do teatru”, „na spo-
tkanie”, „do snu”,
 „na gimnastykę” itd ...
Uczestnicy projektu 
„Wspólna pamięć-wspól-
na fotografia Ogrodzie-

niec1911-2011” zachęcili 
mnie do podjęcia tematu 
ubioru z początku XX wie-
ku. 
Na podstawie strojów z 
tych fotografii ciężko mi 
zidentyfikować dokładną 
datę jej wykonania. Moda 
nie zmieniała się z roku na 
rok, trendy w modzie świa-
towej nie miały aż takiego 
wpływu na ubiór lokalny. 
Choć z drugiej strony na 
wykonywanie fotografii stać 
było tylko tych najzamoż-
niejszych. W domowych 
archiwach są portrety lub 
rodzinne zdjęcia odświęt-
nie ubranych przodków. 
Mało mamy fotografii do-
kumentujących na przykład 
pracę w polu.
Tym niemniej przełom XIX i 
XX w. to wyjście kobiety z 
domu, jej intensywniejszy 
udział w życiu publicz-
nym zrzucenie gorsetu na 
rzecz bardziej funkcjonal-
nego stroju. Połączenie 
elegancji i bogactwa jako 
ideału piękna. Charaktery-
styczne dla secesji, pod-
kreślenie linii S poprzez 
długie gorsety, zaczęło 
znikać na rzecz miękko 
opadających sukien uwy-
datniających naturalną 
sylwetkę wspieraną jedy-

nie biustonoszem. Punkt 
ciężkości stroju przesunął 
się z uciskanej gorsetem 
talii na ramiona. W ów-
czesnej modzie można 
znaleźć również wpływ 
orientalizmu (luźne szara-
wary, japońskie kimono), 
form greckich (plisowana 
suknia tzw. delfijska).
Początek XX wieku to 
wzrost wpływów pism 
przekazujących informacje 
o nowościach w modzie 
(z większych to od 1892 
roku ”Vogue”  w Nowym 
Jorku; 1911-1925 „Ga-
zette du Bon Ton”, Paryż). 
Jednakże nie wszystko, 
co było lansowane w Pa-
ryżu spotkało się z apro-
batą np. nad Wisłą. 
Okres po I wojnie świato-
wej stanowił kolejne wy-
muszone przez sytuację 
zmiany w stroju, szcze-
gólnie kobiecym. Kobie-
ty zostały zmuszone do 
zastąpienia mężczyzn w 
przedsiębiorstwach swych 
mężów, ojców, braci, któ-
rzy zostali zmobilizowani. 
Stąd kobiety były bardziej 
zainteresowane strojem 
wygodnym i praktycznym. 
Proste fasony, krótsze 
spódnice zaowocowały 
powstaniem kostiumu. 

Tradycja ubioru początku XX wieku
Ubiór od pradawnych czasów miał za zadanie chronić człowieka przed warunkami 
atmosferycznymi, zakryć nagość, ukryć wstyd, ale też nadać postaci określony wygląd. 

ANNA MUSIALSKA

Podróże dalekie i bliskie 
RIWIERA TURECKA

Turcja to błękit morza, słoń-
ce, chwytająca za serce 
muzyka i ten tajemniczy, 
mistyczny zapach orientu, 
który szczególnie wieczo-
rem jest tak intensywny, gdy 
zachodzi słońce, a cykady 
zaczynają swój koncert. 
Otoczona czterema morza-
mi to plażowy raj z 8000 km 
słonecznych piaszczystych 
plaż. Jej bogata historia wi-
doczna jest w świątyniach, 
starożytnych teatrach, ko-
ściołach, grobowcach, me-
czetach posągach bogów, 
pałacach i fortach oraz fa-
scynujących muzeach przy-
wracających przeszłość. 
Każdy obszar Turcji posiada 
własną osobowość, histo-
rię, widoki, a nawet potrawy, 
które oferują nieskończone 
możliwości przez cały rok. 
Dlatego nie ma znaczenia 
czy jesteś znawcą sztuki hi-
storii, masz bzika na punk-
cie archeologii, czy kochasz 
naturę – każdy znajdzie tu 
coś dla siebie.
Antalya – początek tu-
rystycznego szlaku, to 
spotkanie tradycji z no-
woczesnością. Jest nie-
kwestionowaną stolicą tu-
rystycznego regionu, który 

nosi dumną nazwę Riwie-
ry Tureckiej, gdzie słońce 
świeci przez 250 słonecz-
nych dni w roku przycią-
gając tym samym turystów 
spragnionych odpoczynku 
i rozrywek. Błękitne morze, 
czyste plaże i niezapomnia-
ny widok na Góry Taurus 
tworzą specyficzny klimat 
tego miasta, które słynie 
ze sprzedaży pięknych wy-
robów złotniczych, odzieży 
skórzanej oraz dywanów, 
które ozdobią nawet najbar-
dziej wytworny dom. 
Idealnym miejscem na ro-
dzinne wakacje będzie 
położona na przepięknym 
piaszczystym wybrzeżu 
stara osada rybacka – Side. 
Słynie nie tylko z bezkre-
snych plaż, czystego mo-
rza oraz przepięknych za-
chodów słońca, ale także 
ze znajdujących się w nim 
pozostałości z czasów an-
tycznych m.in.: ruiny teatru, 
ruiny Świątyni Apollina i Ate-
ny.
Górzysty i zielony Kemer 
to fascynujący świat wę-
drówek. Odkryty przez 
turystów ze względu na 
najczystszą wodę, piniowe 
lasy, wszechobecną zieleń  

 
u stóp Gór Taurus. To ideal-
ne miejsce aktywnego wy-
poczynku. 
Z Kemeru można wybrać 
się do okolicznych dzielnic: 
Tekirova, gdzie znajduja się 
najwspanialsze plaże w tym 
rejonie wybrzeża, jak rów-
nież położone za grzbietem 
górskim antyczne Phaselis; 
Beldibi oraz długa plaża 
z możliwością uprawiania 
sportów wodnych; Camy-
uva oraz Kiris – przepiękne 
krzemowe plaże z nieza-
pomnianym widokiem na 
góry.
Nie można zapomnieć o re-
jonie znanym z różnorodnej 
flory i fauny, pięknych plaż, 
który stał się synonimem 
luksusowych hoteli i pól 
golfowych – Belek. Jest to 
miejsce w którym spokojnie 
mogą spędzić wakacje ro-
dziny z dziećmi jak i wszy-
scy oddający się pasji jaką 
jest golf. 

Beata Banasiak
Biuro Turystyczne 

„New Standard” 
ul. T. Kościuszki 11, 

42-440 Ogrodzieniec,
 www.newstandard.com.pl

Wykonywanie więźby dachowej 
i pokrycia

Zmiany pokryć dachowych 
Ocieplanie elewacji

Budowa domów od podstaw pod klucz 
i instalacje wodno-kanalizacyjne,  

CO, elektryczne
Wykonywanie domków letniskowych 

Wykończenie wnętrz (gipsówka)

„PROFIS”
Firma Budowlana
Jaśko Sebastian

Ryczów Kolonia
ul. Południowa 16

tel. 503 620 290
604 694 491
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Wrzos

Zespół Folklorystyczny „Wrzos” z Ryczowa- Kolonii w składzie: Henryka Pilarczyk, Angela 
Wawrzyk, Kazimiera Kołton, Janina Dreliszek, Leokadia Gajda, Irena Półkoszek, Stanisła-
wa Ścisłowska, Władysława Jakacz, Jolanta Sprężak-Wawrzyk, Danuta Żak (na fotografii 
od prawej strony) 15 maja br. prezentował gminę Ogrodzieniec na XXXII Wojewódzkim 
Przeglądzie Folklorystycznym „Wici 2011” gdzie otrzymał III miejsce za prezentację dwóch 
pieśni z tradycji ludowej, rejonu wsi Ryczów, gm. Ogrodzieniec śpiewanych a, capella

„ Smutny dzień nastaje” – archaiczna pieśń pątnicza. 
Materiał pieśniowy został zaczerpnięty z XIX w pieśni śpiewanych na „ziemi ryczowskiej” 
przez nasze prababcie. Autorzy słów i melodii są nieznani. Informatorzy: Helena Żak – 
ur.1930r w Ryczowie, członkini zespołu. Przekaz pieśni i melodii ustny od babci Pani 
Heleny Żak – Antoniny Jakacz z domu Uliniarz (1875r –1938r.) zamieszkałej w Ryczowie. 
Materiał pieśniowy opracowała Jolanta Sprężak-Wawrzyk. Zapisu nutowego do pieśni 
dokonał Pan Bolesława Kuźniak ur.1932r, członek zespołu.
„Pieśń o tragedyji Ryczowa” – ballada.
Na uwagę zasługuje fakt dokonania dokumentacji patriotycznej pieśni „Pieśń o tragedii 
Ryczowa”, jaka powstała ku czci pomordowanych podczas pacyfikacji wsi Ryczów po 
powrocie z obozu w Płaszowie po 1945r.

Zespół Folklorystyczny „Wrzos” 
- Ryczów-Kolonia, gmina Ogrodzieniec.

W tej szachowej przygo-
dzie dopingują go mama, 
tata i młodszy brat Mate-
usz. Jaś ma także spo-
re wsparcie od swego 
dziadka p. Zenona Hala-
musa, który zaszczepił w 
nim „bakcyla szachowe-
go”. Pan Halamus pro-
wadził sekcję szachową 
w MGOK w Ogrodzieńcu 
i przez trzynaście lat był 
współorganizatorem tur-

niejów szachowych odby-
wających się na zamku w 
Podzamczu lub w Domu 
Kultury. Ostatni turniej od-
był się w roku 1999.
Moja pasja szachowa 
przerodziła się w inny wy-
miar. Teraz jeżdżę z wnu-
kiem i jego rodzicami na 
zawody szachowe. Cza-
sami biorę udział w zawo-
dach, ale to już bardziej 
dla rozrywki – mówi Z. 

Halamus.
Jaś wystąpił także w Ryb-
niku, gdzie zdobył I miej-
sce. W kwietniu tego roku 
zdobył trzecie miejsce 
w Mistrzostwach Polski 
Przedszkolaków w Sielpii 
Wielkiej. W grupie Jasia 
startowało 113 zawodni-
ków. Niedawno Jaś wró-
cił z Mistrzostw Świata w 
Krakowie, na które przy-
było wielu zawodników z 
zagranicy, m.in. z byłych 
republik radzieckich, Tur-

Czym skorupka za młodu ...
czyli od zabawy do sportowych laurów

Jaś Dyląg to siedmiolatek, który lubi grać w szachy i ma już za 
sobą pierwsze sukcesy w tej dyscyplinie. Zadebiutował podczas 
II Otwartego Międzynarodowego Turnieju Szachowego w Rop-
czycach w październiku 2010 roku i uzyskał znakomity wynik. 
W kategorii chłopców do lat 7 zdobył złoty medal i puchar. Od 
tej pory Jaś często bierze udział w różnych turniejach szacho-
wych. 

cji, Węgier, czyli krajów, 
gdzie szachy są bardzo 
popularną dyscypliną. Jaś 
zajął wysokie 5 miejsce i 
był najlepszy wśród Pola-
ków w swojej kategorii. 
Jaś do piątego roku życia 
mieszkał w Ogrodzień-
cu. Dwa lata temu wraz z 
rodzicami i bratem prze-
prowadził się do Olkusza 
i tam uczęszcza do klubu 
szachowego, gdzie trenu-
je pod kierunkiem Czesła-
wa Czarnoty i  wygrywa 
nawet z kilkunastoletnimi 
chłopcami.
Dla małego Jasia szachy 
to jeszcze zabawa, radość 
ze zdobytych nagród, 
które często są maskot-

kami. Ale ta dyscyplina 
zaszczepiona w młodym 
człowieku procentuje w 
przyszłości i ma kilka bar-
dzo ważnych wymiarów. 
Sprzyja wszechstronnemu 
rozwojowi młodego czło-
wieka, uczy logicznego i 
obiektywnego myślenia, 
kształtuje cechy charakte-
ru tj. wytrwałość, odwaga, 
przezorność. Oprócz tego, 
że daje możliwość cieka-
wego spędzenia wolnego 
czasu i w dobie wszech-
obecnego Internetu, gier 
komputerowych, telewizji, 
daje dziecku możliwość 
wyboru czegoś innego, 
nie nastawionego wyłącz-
nie na konsumpcyjny tryb  

życia.  Dlatego aktualne 
jest powiedzenie: Naucz-
cie dzieci grać w szachy, 
a o ich przyszłość mo-
żecie być spokojni. (Paul 
Morphy).
Jaś wszedł do historii 
polskich szachów, stając 
na podium i zdobywając 
brązowy medal w swojej 
kategorii. Wcześniej z na-
szego rejonu taką pozycję 
zdobył Paweł Czarnota 
z Olkusza w roku 1995, 
który obecnie posiada 
tytuł arcymistrza szacho-
wego.

Ważna zasada w sza-
chach to: nie lekceważyć 
przeciwnika.

JOANNA PIWOWARCZYK

tel. 32 67 72 070, 32 67 71 677, 501 328 630

ZPH Mundur II
Poręba ul. LWP 5a

zatrudni szwaczki 
do szycia odzieży

Jaś w szachowej zabawie

Mistrzostwa Polski Przedszkolaków. Sielpia 2011.
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Projekt OLZA
Rozpoczynające się prace 
geologiczne firmy Rathdow-
ney Polska prowadzone 
będą w oparciu o konce-
sje udzielone firmie przez 
Ministerstwo Środowiska 
na realizację prac poszu-
kiwawczych i rozpoznaw-
czych na terenie powiatu 
zawierciańskiego, o łącznej 
powierzchni około 150 km2. 

Projekt zaplanowanych ba-
dań został nazwany „OLZA” 
– od pierwszych liter w na-
zwie miast wytyczających 
obszar działania: Olkusz 
– Zawiercie. Obecnie obej-
muje on swoim zasięgiem 
cztery gminy: Łazy, Poręba, 
Ogrodzieniec i Zawiercie. 
Na terenie powiatów za-
wierciańskiego i olkuskiego 
były już w przeszłości pro-
wadzone badania państwo-
wych służb geologicznych, 
które potwierdziły obecność 
złóż rudy cynku i ołowiu. 

Historyczne wyniki badań 
nie pozwalają jednak na do-
kładne, zgodne ze świato-
wymi standardami opisanie 
tych złóż - nie zachowały 
się rdzenie wydobyte w 
tamtych czasach. Bada-
nia przeprowadzone przez 
Rathdowney Polska przy 
użyciu nowoczesnych tech-
nologii pozwolą bardzo pre-
cyzyjnie określić zasobność 

występujących tutaj złóż rud 
metali i stwierdzić ich war-
tość ekonomiczną. 
Warto zaznaczyć, że przy-
znanie przez Ministerstwo 
Środowiska koncesji na po-
szukiwanie i rozpoznawanie 
złóż oznacza jedynie zgodę 
na prowadzenie badań geo-
logicznych - nie daje nato-
miast firmie Rathdowney 
Polska praw do ich eksplo-
atacji.
W przypadku gdyby w przy-
szłości powstały plany lokal-
nego wydobycia surowców 

mineralnych, niezbędne 
byłoby uzyskanie odrębnej 
koncesji na eksploatację 
rud metali. Do przyznania 
takiej koncesji konieczne 
jest wcześniejsze uzyskanie 
pozytywnej opinii miesz-
kańców i władz lokalnych, 
a także przeprowadzenie 
szczegółowych badań, do-
tyczących wpływu takiego 
przedsięwzięcia na lokalną 
społeczność, środowisko 
naturalne oraz gospodarkę 
regionu. 

Korzyści dla społecz-
ności lokalnej i rozwoju 

regionu
W jaki sposób społeczności 
lokalne zyskają na realiza-
cji Projektu OLZA? Przede 
wszystkim badania geolo-
giczne firmy Rathdowney 
dadzą władzom lokalnym i 
mieszkańcom gminy cen-
ne informacje o zasobach, 
które znajdują się na ich 
terenie. Uzyskanie pełnej 
i wiarygodnej informacji 
na temat zlokalizowanych 
w tym rejonie złóż rud cyn-
ku i ołowiu pozwoli na po-
dejmowanie przez lokalne 
samorządy racjonalnych 
decyzji o planach rozwoju 
regionu w zakresie rozbu-
dowy infrastruktury, takiej 
jak: drogi czy inne obiekty 
użyteczności publicznej lub 
o ewentualnym wydobyciu 
surowców, w przypadku 
zainteresowania  potencjal-
nych inwestorów. Badania 
mogą zatem przyczynić się 
do długotrwałego, zrów-
noważonego rozwoju tych 
społeczności. 
Zgodnie ze swoją polityką 
angażowania lokalnej spo-
łeczności Rathdowney Pol-
ska współpracuje z miesz-

kańcami, aby stworzyć dla 
nich nowe perspektywy 
rozwoju społecznego i go-
spodarczego. Zatrudnia 
pracowników i podwyko-
nawców pochodzących z 
terenów, na których pro-
wadzony jest Projekt OLZA. 
Tworzy nowe miejsca pracy 
i wspiera rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości. „Do-
kładamy wszelkich starań, 
aby realizować nasze dzia-
łania w sposób, który przy-
nosi wymierne korzyści dla 
społeczności lokalnych, a 
jednocześnie jest przyjazny 
dla środowiska naturalne-
go – deklaruje John Barry, 
Członek Zarządu Rathdow-
ney Polska Sp. z o.o. „Roz-
mawiamy i słuchamy opinii 
wszystkich mieszkańców 
zamieszkujących tereny ob-
jęte Projektem OLZA, aby 
lepiej poznać ich potrzeby 
i obawy oraz by móc przy-
czynić się do rozwoju regio-
nu” – dodaje.

Zasady Odpowiedzial-
nego Poszukiwania i 

Udostępniania Złóż Su-
rowców Mineralnych 

Należy podkreślić, że firma 
Rathdowney prowadzi swo-
je działania z dużą dbałością 
o środowisko naturalne i w 
taki sposób, aby życie co-
dzienne mieszkańców nie 
było zakłócone. Na każdym 

etapie swoich działań Rath-
downey ściśle przestrzega 
restrykcyjnych przepisów 
dotyczących ochrony śro-
dowiska obowiązujących w 
Polsce i całej Unii Europej-
skiej. W swojej działalności 
firma kieruje się przyjętymi 
„Zasadami Odpowiedzialne-
go Poszukiwania i Udostęp-
niania Złóż Surowców Mine-
ralnych”, które są wynikiem 
wieloletnich konsultacji spo-
łecznych, prowadzonych w 
krajach, w których działają 
firmy należące do koncer-
nu Hunter Dickinson Inc. 
Zasady te ściśle określają 
sposób prowadzenia prac - 
w zgodzie z ochroną środo-
wiska i dbałością o rozwój 
społeczności lokalnej. 

Prace geologiczne prowa-
dzone w ramach Projektu 
OLZA mogą rozpocząć się 
wyłącznie po uzyskaniu pi-
semnej zgody właściciela 
na czasowe udostępnienie 
terenu. Pracownicy Rath-
downey Polska kontaktują 
się ze wszystkim właścicie-
lami przed rozpoczęciem 
prac, aby ustalić warunki 
współpracy. Każdy właści-
ciel otrzymuje takie samo 
wynagrodzenie za czaso-
wą dzierżawę gruntów, za 
okres prowadzonych prac 
wiertniczych, które trwają 

z reguły 2-3 tygodnie. Po 
zakończeniu wierceń teren 
zostaje uporządkowany i 
przywrócony do stanu po-
czątkowego. Przez cały 
czas trwania prac geolo-
gicznych pracownicy firmy 
Rathdowney Polska będą 
w ciągłym kontakcie z wła-
ścicielami nieruchomości, 
na których odbędą się pra-
ce, z lokalną społecznością 
oraz z władzami gmin.

Informacje na temat 
Projektu OLZA

Informacje na temat reali-
zowanego Projektu OLZA 
można znaleźć na stronie 
internetowej www.projek-
tolza.com. Do celów infor-
macyjnych zostało także 
uruchomione biuro firmy 
Rathdowney Polska w Za-
wierciu, przy ul. Henryka 
Sienkiewicza 16, czynne w 
poniedziałki w godzinach 
od 15:00 do 18:00 oraz w 
czwartki od 9:00 do 11:00. 
Uruchomiony został także 
numer infolinii: +48 530-
999-770- czynnej od po-
niedziałku do piątku, w go-
dzinach od 9:00 do 18:00, 
oraz skrzynka mailowa: 
office.pl@rathdowneyreso-
urces.com, za pośrednic-
twem której można składać 
wszelkie pytania dotyczące 
realizacji projektu.  

Projekt OLZA – badania złóż cynku i ołowiu w powiecie zawierciańskim
W najbliższych tygodniach na terenie powiatu 
zawierciańskiego rozpoczną się prace geologicz-
ne, mające na celu rozpoznanie i udokumento-
wanie występowania złóż rud cynku i ołowiu na 
tym obszarze. Prace prowadzone będą przez firmę 

Rathdowney Polska należącą do kanadyjskiej firmy Rathdowney Reso-
urces Ltd., zajmującej się poszukiwaniem i dokumentowaniem złóż mi-
neralnych na terenie Polski i Irlandii. Rathdowney Resources Ltd. wcho-
dzi w skład międzynarodowego koncernu Hunter Dickinson Inc. (HDI),  
z branży poszukiwania i wydobycia surowców mineralnych. 

Mapa obszaru prowadzonych badań

Ruda cynku i ołowiu

Ochrona Zasobów Wodnych - pobieranie próbek wody

Rozmowy z mieszkańcamiGeolog bada rdzenie wydobyte podczas wiercenia
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