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Wspólne spotkanie 
małżeńskich par

17 października w sali widowiskowej ARTerii Centrum 
Kultury i Promocji odbyła się uroczystość, na którą 
zostały zaproszone małżeńskie pary obchodzące nie-
dawno wyjątkowe jubileusze długoletniego pożycia. 
Tradycyjnie gospodarzem tego wspólnego spotkania 
Dostojnych Jubilatów były nasze władze samorządowe.

W gronie zaproszonych 
na uroczystość znaleźli się Pań-
stwo Róża i Alojzy Kurasz, 
którzy świętowali Żelazne 
Gody, a więc 65-lecie małżeń-
stwa, natomiast Diamentowe 
Gody, 60–lecie małżeństwa ob-
chodzili Państwo Amalia i Ru-
dolf Grolik, Cecylia i Zygfryd 
Kotyczka, Lidia i Bolesław 
Magdziorz, Maria i Alojzy 
Niestrój, Anna i Mieczysław 
Przewłoka oraz Adelajda i Ru-
dolf Smerczek. Najliczniejszą 
grupę zaproszonych Jubilatów 
tworzyły pary, które w ostatnim 
czasie świętowały małżeńskie 
półwiecze – Złote Gody: Pań-
stwo Krystyna i Henryk Filla, 
Pelagia i Henryk Herb, Stefa-
nia i Franciszek Jadach, Kry-
styna i Jan Jaskółka, Eugenia 
i Edward Kurpas, Jadwiga 
i Henryk Magdziorz, Maria 
i Rudolf Malczyk, Bogumi-
ła i Ryszard Sewerin, Zofia 
i Szczepan Spyra, Irena i Ge-
rard Sznober, Urszula i Er-

nest Szuchaja, Krystyna i Jó-
zef Tkaczyk oraz Małgorzata 
i Alfred Wyrobek.

Nie wszyscy Jubilaci mogli 
przybyć na to wyjątkowe spo-
tkanie, wszystkim natomiast 
najserdeczniejsze życzenia 
w imieniu własnym, władz sa-
morządowych i ornontowickiej 
społeczności skład wójt Mar-
cin Kotyczka. Ponadto jako 
kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego w imieniu Prezydenta RP 
wręczał Jubilatom z 50-letnim 
stażem Medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie. Życzenia 
i gratulacje kierowane pod ad-
resem Jubilatów składali rów-
nież przewodniczący Rady 
Gminy Ornontowice Henryk 
Nieużyła, wiceprzewodniczący 
Ryszard Milanowski, zastęp-
ca wójta Dariusz Spyra oraz 
Mirosława Pietrzyba z Urzędu 
Stanu Cywilnego. Dołącza się 
do nich również redakcja „Gło-
su Ornontowic”. 
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Sesja Rady Gminy Urząd Stanu Cywilnego 
w Ornontowicach informuje
W trzecim kwartale bieżącego roku w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Ornontowicach zarejestrowano 19 aktów 
stanu cywilnego (w tym 2 urodzenia, 9 małżeństw i 8 
zgonów), wydano 2 decyzje o zmianie nazwiska, 4 za-
świadczenia oraz 173 odpisy z akt stanu cywilnego.

Z zakresu czynności o dowo-
dach osobistych: przyjęto 141 
wniosków o wydanie dowodu 
osobistego, przyjęto 16 zgło-
szeń o jego utracie, a także wy-
dano 170 dowodów osobistych 
(co stanowi o 6 więcej wyda-
nych dowodów osobistych niż 
w poprzednim kwartale).

Ponadto informujemy, iż 
w zakresie ewidencji ludności 
wykonano 111 czynności doty-
czących zameldowań i wymel-
dowań oraz nadano 8 numerów 
PESEL. Z kolei statystyka uro-
dzeń i zgonów kształtuje się na-
stępująco: w lipcu urodziło się 9 
mieszkańców, natomiast zmarło 
5 osób; w sierpniu urodziło się 8 
mieszkańców, natomiast 4 oso-
by zmarły; we wrześniu urodziło 
się 4 dzieci oraz 5 osób zmarło. 
W sumie III kwartał 2019 r., 

to 21 urodzeń nowych miesz-
kańców i 14 zgonów mieszkań-
ców gminy Ornontowice. Ozna-
cza to, że przyrost naturalny 
w trzecim kwartale był dodatni 
(liczba urodzeń przewyższyła 
liczbę zgonów).

Warto także zwrócić uwagę 
na statystyki dotyczące ilości 
stałych i czasowych miesz-
kańców gminy Ornontowice. 
W poprzednim kwartale stałych 
mieszkańców było 5927, czaso-
wi natomiast stanowili ilość 125 
mieszkańców, co w sumie da-
wało wynik 6052 mieszkańców. 
Trzy miesiące później, a więc 
na dzień 30 września 2019 r., 
stałych mieszkańców było 5938, 
czasowych 138, razem zaś da-
wało to ilość 6076 mieszkańców 
naszej gminy.

Z dniem 14 października stanowisko zastępcy wójta gmi-
ny objął Dariusz Spyra, dotychczasowy zastępca naczel-
nika Wydziału Rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy Or-
nontowice. Jego wyboru dokonano w drodze konkursu 
ogłoszonego na naszych łamach w sierpniowym wydaniu.

Dariusz Spyra 
zastępcą wójta

Dariusz Spyra urodził się 12 
lutego 1981 r. Po ukończeniu 
Szkoły Podstawowej w Ornon-
towicach naukę kontynuował 
w zabrzańskim technikum 
w zakresie systemów kompute-
rowych. W 2004 r. na Wydziale 
Zarządzania w Górnośląskiej 
Wyższej Szkole Handlowej 
w Katowicach uzyskał licen-
cjat, natomiast uzupełniające 
studia magisterskie zakończył 
na Wydziale Ekonomii Akade-
mii Ekonomicznej im. Karola 
Adamieckiego w Katowicach 

(specjalność: gospodarka miej-
ska i regionalna). Ponadto kwa-
lifikacje zawodowe rozszerzał 
poprzez studia podyplomo-
we: na Wydziale Automatyki, 
Elektroniki i Informatyki Poli-
techniki Śląskiej w Gliwicach 
ukończył kierunek: Systemy 
Informacji Geograficznej GIS 
(2007), zaś na Wydziale Za-
rządzania, Informatyki i Nauk 
Społecznych Wyższej Szkoły 
Biznesu w Dąbrowie Górniczej 
– kierunek: Zarządzanie zasoba-
mi ludzkimi (2011).

Pracę zawodową rozpoczął 
z początkiem 2003 r. w Urzę-
dzie Gminy Ornontowice jako 
referent w Wydziale Organiza-
cyjnym. Po kilku miesiącach 
został przeniesiony na podobne 
stanowisko do Zakładu Gospo-
darki Zasobami Gminy, gdzie 
pracował do końca 2005 r. Na-
stępnie przeszedł do Wydziału 
Rozwoju i Inwestycji UG Or-
nontowice, gdzie objął stano-
wisko inspektora, a po dwóch 
latach zastępcy naczelnika. Jest 
żonaty i ma dwójkę dzieci. 

24 października odbyło się kolejne posiedzenie Rady 
Gminy Ornontowice, któremu przewodniczył Henryk 
Nieużyła. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad radni 
przyjęli protokół z ostatniej sesji, a następnie wysłuchali 
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych jed-
nostki za poprzedni rok szkolny.

W wyniku głosowania radni 
zdecydowali o wyborze Sylwii 
Machulik na ławnika Sądu 
Okręgowego w Katowicach 
oraz Krystyny Bijak na ławni-
ka Sądu Rejonowego w Mikoło-
wie. W dalszej części obrad zo-
stała przedstawiona informacja 
wójta i przewodniczącego Rady 
Gminy o analizie oświadczeń 
majątkowych, a następnie swoje 
sprawozdania z prac między se-
sjami złożyli również przewod-

niczący komisji stałych i klubu 
radnych.

Pierwsza z podjętych na tej 
sesji uchwał dotyczyła zmian 
w tegorocznym budżecie gmi-
ny, druga natomiast zmian 
w uchwale z sierpnia br. w spra-
wie trybu prac nad projektem 
uchwały budżetowej. W końco-
wej części obrad radni zgłaszali 
wnioski i zadawali pytania doty-
czące spraw bieżących. 

Wyniki wyborów 
do Sejmu i Senatu RP
Spośród 4639 mieszkańców Ornontowic uprawnionych 
do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej wzięło udział 3035 osób, zatem frekwen-
cja wyborcza ukształtowała się u nas na poziomie 65,64%.

W Ornontowicach w wy-
borach do Senatu największe 
poparcie uzyskał Wojciech 
Piecha, kandydat Prawa i Spra-
wiedliwości, na którego odda-
no 1607 głosów (53,80%). Na 
Grzegorza Wolnika z Koalicji 
Obywatelskiej głosowało 883 
mieszkańców (29,56% spośród 
oddanych głosów), natomiast 
Paweł Helis – kandydat KW 
Ślonzoki Razem – uzyskał 497 
głosów (16,64%).

W przypadku wyborów do 
Sejmu RP zdecydowanie naj-
większym poparciem cieszyli 
się kandydaci Prawa i Spra-
wiedliwości, na których oddano 
1580 głosów (52,44%). Drugie 
miejsce zajęła Koalicja Obywa-

telska z 574 głosami (19,05%), 
trzecie – PSL z 406 głosami 
(13,47%), zaś kolejne SLD (215 
głosów – 7,14%), Konfedera-
cja Wolność i Niepodległość 
(195 głosów – 6,47%) oraz 
Koalicja Bezpartyjni i Samo-
rządowcy (43 głosy – 1,43%). 
Najwięcej głosów uzyskali: Bo-
lesław Piecha (PiS) – 471 gło-
sów (15,63%), Adam Gawęda 
(PiS) – 332 głosy (11,02%), 
Kazimierz Adamczyk (PSL) 
– 318 głosów (10,55%), Tere-
sa Glenc (PiS) – 179 głosów 
(5,94%), Marek Profaska 
z listy Koalicji Obywatelskiej 
– 171 głosów (5,68%) i Marek 
Krząkała, również z KO – 160 
głosów (5,31%). 
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AMNESTIA 
na nielegalne podłączenia 
do kanalizacji sanitarnej

Inwestycje drogowe

Od czerwca br. działa powołana 
przez Jastrzębską Spółkę Węglową 
SA Fundacja JSW. Jest to podmiot 
powiązany z Jastrzębską Spółką Wę-
glową SA, którego funkcjonowanie 
dedykowane jest 16 gminom górni-
czym, na terenie których prowadzo-
na jest eksploatacja kopalń JSW SA

Fundacja JSW dysponuje budżetem 
na udzielanie darowizn dla podmiotów pu-
blicznych i z sektora NGO, stowarzyszeń 
oraz organizacji. Obszary wsparcia to:

– kultura i tradycja,
– wypoczynek i rekreacja,
– nauka i edukacja,
– zdrowie i bezpieczeństwo.
Wszystkie dodatkowe informacje zawar-

te są na stronie internetowej www.funda-
cjajsw.pl.

Dla pomysłów planowanych na terenie 
Gminy Ornontowice przyznano już 8 daro-
wizn. Zadania objęte przedmiotowym do-
finansowaniem stopniowo wchodzą w fazę 
realizacji.

Kanalizacja sanitarna w południowej części Ornontowic (ul. Dworcowa, Polna, Marzankowice, Orzeska, Buja-
kowska, Akacjowa, Hutnicza, Leśna, Zamkowa, Cyprysowa, Świerkowa, Jarzębinowa, K.Miarki, Klonowa, Żabik) 
funkcjonuje ponad 20 lat i jej stan techniczny nie sprawia większych problemów służbom technicznym Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej. Jednak od dłuższego czasu obserwujemy gwałtowne wzrosty przypływu 
wód opadowych w systemach kanalizacji sanitarnej podczas występowania opadów deszczu lub roztopów.

Charakter tych napływów oraz ich in-
tensywność w zależności od wielkości opa-
dów w sposób bardzo jednoznaczny określa 
przyczynę występowania tej sytuacji. Przy-
czyną tego typu gwałtownych wzrostów 
przypływów wód w systemach kanalizacji 
sanitarnej są nielegalne podłączenia do ko-
lektorów kanalizacji sanitarnej systemów 
kanalizacji deszczowej (rury spustowe od-
wadniające powierzchnię dachów, syste-
my drenarskie, utwardzone powierzchnie 
placów i parkingów, itp.) znajdujące się 
na prywatnych posesjach. Tego typu działa-
nia są niezgodne z przepisami prawa, zabu-
rzają pracę systemu kanalizacji sanitarnej, 
oczyszczalni, generują dodatkowe szkody 
w środowisku naturalnym oraz dodatkowe 
koszty gospodarki ściekowej, co w konse-
kwencji doprowadzi do znacznego wzrostu 

cen za świadczone usługi odbioru ścieków 
od naszych mieszkańców.

W związku z powyższym zwracamy się 
do wszystkich odbiorców usług związa-
nych z odbiorem ścieków, aby sprawdzi-
li na własnej posesji sposób podłączenia 
systemu kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja 
sanitarna znajdująca się na Państwa pose-
sjach powinna odprowadzać jedynie ścieki 
socjalno-bytowe z budynku mieszkalnego. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 
prosimy o telefoniczny kontakt z Zakładem 
Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej 
– Dział Gospodarki Komunalno-Ściekowy, 
tel. 32 336-12-33 w celu przeprowadzenia 
kontroli systemu kanalizacyjnego bez kon-
sekwencji prawnych i karnych.

Od początku roku 2020 pracownicy ZG-
KiW wyposażeni w urządzenia do zadymia-

nia rurociągów rozpoczną systematyczne 
kontrole kolektorów kanalizacji sanitarnej 
w południowej części Ornontowic w celu 
identyfikacji i likwidacji nielegalnych pod-
łączeń. Wykrycie takiego nielegalnego pod-
łączenia będzie skutkowało wszczęciem po-
stępowania zgodnie z art. 28 ust. 4a Ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzania ścieków, co może 
skutkować karą ograniczenia wolności lub 
grzywną do 10 tys. zł.

Nasze działania mają na celu poprawę 
funkcjonowania systemu kanalizacji sani-
tarnej i wszystkie osoby prawidłowo korzy-
stające z tego systemu nie muszą się w żaden 
sposób obawiać naszych kontroli – to będzie 
tylko formalne sprawdzenie właściwego 
funkcjonowania sieci. Natomiast osoby, 
które w sposób świadomy lub nieświadomy 
(nabyły posesję lub nie posiadają wiedzy 
na temat sieci) są podłączone nielegalnie 
do kanalizacji sanitarnej, winny do końca 
2019 r. zlikwidować te podłączenia.

Arkadiusz Pamuła
Dyrektor ZGKiW
w Ornontowicach

Ostatnie miesiące to czas poświęco-
ny m.in. na przebudowę chodników 
na terenie gminy (ul. Zwycięstwa 
i ul. Akacjowa) oraz na moderniza-
cję wybranych odcinków dróg gmin-
nych. Wykonane inwestycje w zna-
czący sposób wpływają na poprawę 
bezpieczeństwa w przestrzeni gmi-
ny, ale także podnoszą komfort prze-
mieszczania się i pozytywnie wpły-
wają na wizerunek gminy.

Okres zimowy to czas przygotowywa-
nia do realizacji katalogu nowych zadań 
na rok 2020. Obok inwestycji gminnych, 
odnotowano także w roku bieżącym dzia-
łania podmiotów obcych na infrastrukturze 

drogowej Gminy Ornontowice: staraniem 
Powiatowego Zarządu Dróg z/s w Łazi-
skach Górnych został wyremontowany od-
cinek drogi powiatowej ul. Chudowskiej, 
zaś na zlecenie PGG SA KWK „Bolesław 
Śmiały”, w ramach likwidacji skutków 
szkód górniczych, dokonano przełożenia 
nawierzchni ul. Tartacznej.

Wydział Rozwoju i Inwestycji Urzędu 
Gminy Ornontowice dziękuje Mieszkań-
com za wyrozumiałość i cierpliwość w zno-
szeniu okresowych niedogodności w po-
ruszaniu się ul. Zwycięstwa i Chudowską 
oraz drogami gminnymi objętymi pracami 
remontowymi.

Beata Drobny – naczelnik WRiI
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Informacja o wysokości dotacji 
dla niepublicznych przedszkoli
Zgodnie z art. 17 ust. 3 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, niepu-
bliczne przedszkola mogą otrzymać na każdego ucznia dotację z budże-
tu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla 
przedszkoli publicznych. Zgodnie z w/w przepisami organ wykonawczy 
(w przypadku Ornontowic – Wójt Gminy) nie ma możliwości zwiększania 
lub zmniejszania dotacji dla funkcjonujących na terenie gminy przedszkoli 
niepublicznych.

Bezpłatna komunikacjaSzanowni Mieszkańcy, z wielką ra-
dością informuję, że zgodnie z moją 
decyzją od dnia 1 października br. 
rozpoczęła kursowanie bezpłatna 
komunikacja gminna, poruszająca 
się po drogach powiatowych (Dwor-
cowa, Orzeska, Zamkowa, Zwycię-
stwa) i wojewódzkiej (Bujakowska). 
Organizatorem tej linii jest Gmina 
Ornontowice.

Pierwsze czynności związane z uru-
chomieniem tej komunikacji oraz przy-
gotowaniem niezbędnych procedur prze-
targowych rozpoczęły się już w styczniu 
2019 r. Tworząc rozkład jazdy bazowaliśmy 
na doświadczeniach z lat 2014-2015 oraz 
dostosowaliśmy go w pierwszej kolejności 
do planu lekcji w ornontowickich szkołach. 
Rozszerzanie rozkładu jazdy o ewentualne 
inne drogi, np. gminne (Cicha, Kolejowa, 
Leśna, Nowa, Polna, Solarnia), spowodowa-
łoby wielomiesięczne opóźnienie urucho-
mienia tej komunikacji ze względu na ko-
nieczność dostosowania dróg do przejazdu 
busa (procedury związane z utworzeniem 
nowych przystanków oraz miejsc do na-

wracania). Taka zmiana skutkowałaby także 
zwiększeniem nakładów finansowych z bu-
dżetu gminy oraz koniecznością rozszerze-
nia taboru komunikacyjnego o drugi pojazd. 
W związku z powyższym rozpoczęto ana-
lizę zasadności rozszerzenia rozkładu jaz-
dy tej linii w następnych latach pod kątem 
możliwości finansowych i organizacyjnych 
Urzędu Gminy.

Inną kwestią jest rozszerzanie bezpłatnej 
komunikacji poza obszar gminy Ornonto-
wice (np. na teren gminy Gierałtowice oraz 

miasta Orzesze) celem jej dostosowania 
do odjazdów w godzinach od 6 do 8 oraz 
przyjazdów w godzinach od 15.00 do 17.00 
innych połączeń komunikacyjnych z przy-
stanków Gierałtowice Kościół oraz PKP 
Orzesze. Niestety ta kwestia nie zależy wy-
łącznie od decyzji Wójta Gminy Ornontowi-
ce, ale przede wszystkim od przychylności 
włodarzy sąsiednich miejscowości. Należy 
mieć jednak na uwadze, że proponowane 
zmiany mogą mieć swoje konsekwencje. 
Po pierwsze komunikacja straciłaby cha-
rakter gminnej, po drugie i najważniejsze 
być może bezpłatnej. Uważam, że w tym 
przypadku należy przeprowadzić szerokie 
konsultacje społeczne celem uzyskania po-
parcia przy wyborze najlepszego wariantu. 
Osobiście jestem ogromnym sprzymierzeń-
cem takiego rozwiązania i będę czynił stara-
nia, aby w kolejnych latach go sfinalizować.

Wójt Gminy Ornontowice
Marcin Kotyczka

Aby obliczyć kwotę dotacji dla niepu-
blicznej placówki, należy najpierw obliczyć 
PKD. Przez podstawową kwotę dotacji, któ-
ra jest obliczana jest na podstawie art. 12 
w/w ustawy, należy rozumieć kwotę wy-
datków bieżących zaplanowanych na rok 
budżetowy na prowadzenie przez gminę 
przedszkoli publicznych, pomniejszonych 
o zaplanowane w budżecie gminy, m.in.:
1. opłaty za wyżywienie i opłaty za ko-

rzystanie z wychowania przedszkolnego 
w tych przedszkolach, stanowiące docho-
dy budżetu gminy,

2. wydatki bieżące finansowane z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej oraz wydatki bieżące na re-
alizację programów rządowych, o któ-
rych mowa w ustawie o systemie oświaty, 
na prowadzenie tych przedszkoli,

3. sumę iloczynów odpowiednich kwot prze-
widzianych na rok budżetowy w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla gminy 
na uczniów niepełnosprawnych z danymi 
rodzajami niepełnosprawności, na dzieci 

objęte wczesnym wspomaganiem rozwo-
ju oraz na uczestników zajęć rewalida-
cyjno-wychowawczych w przedszkolach 
oraz statystycznej liczby tych uczniów 
w przedszkolach,

– i podzielonych przez statystyczną liczbę 
uczniów w tych przedszkolach pomniejszo-
ną o statystyczną liczbę uczniów niepełno-
sprawnych w tych przedszkolach.

PKD obliczana jest w miesiącu styczniu 
każdego roku budżetowego na dany rok 
budżetowy i zostaje ogłaszana w stronie 
Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto 
PKD dwa razy w roku budżetowym jest 
aktualizowana i również każdorazowo ogła-
szana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na terenie Gminy Ornontowice funk-
cjonuje jedne przedszkole niepubliczne, tj. 
Katolickie Przedszkole Niepubliczne Sióstr 
Służebniczek. Zgodnie z w/w ustawowymi 
przeliczeniami dotacja dla tego Przedszkola 
zostaje przekazywana w wysokości 75% 
PKD w 12 częściach.

Akcja „LIŚĆ”
Referat Komunalny Urzędu Gminy Or-
nontowice informuje, że worki na ak-
cję „Liść” będą wydawane w dniach 
od 28 do 31 października br. Wor-
ki odebrać można w Urzędzie Gminy 
w pok. 414 (III piętro). Przysługiwać będą 
3 worki na posesję. Odbiór nastąpi w dniach 
od 4 do 8 listopada br.

Jednocześnie przypominamy o możli-
wości dostarczenia liści do Punktu Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
w Ornontowicach przy ul. Brzozowej.

100 lip na 
100-lecie
W ramach akcji „100 lip na 100-lecie 
Pszczelarstwa w Ornontowicach”, która zo-
stała przeprowadzona 25 września rozdano 
100 sztuk lipy drobnolistnej. Zaintereso-
wanie mieszkańców było bardzo duże, stąd 
wszystkie sadzonki zostały rozdane.
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Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest w rocznicę założenia pierw-
szego w Europie ministerstwa oświaty, jakim stała się w 1773 r. Komisja 
Edukacji Narodowej. W naszej szkole świętowaliśmy ten dzień uroczystą 
akademią przygotowaną przez uczniów klas V i VI wraz z opiekunami Boże-
ną Banach i Katarzyną Szendzielorz.

Dzień Nauczyciela

Polsko-ukraińska 
wymiana młodzieży

W towarzystwie władz gminnych, 
ks. proboszcza, przedstawicieli Rad Rodzi-
ców szkoły podstawowej i przedszkola, eme-
rytowanych, a także obecnych, nauczycieli 
i pracowników administracji oraz obsługi, 
wreszcie przedstawicieli zespołów klaso-
wych, uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem 
pieśni szkoły i przemówieniem dyrektor Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego Moniki Or-
łowskiej-Przybyły. Życzenia i podziękowa-
nia wraz z symboliczną wiązanką kwiatów 
złożyli nauczycielom wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Ryszard Malinowski oraz wójt 

Marcin Kotyczka, który uhonorował nie-
których pracowników ZS-P Nagrodą Wój-
ta. Otrzymali je: wicedyrektor ZS-P Iwona 
Sznapka, Monika Świerczek-Fic, Anna 
Milanowska, Celina Kotyczka i Grzegorz 
Zuber. Za wybitne osiągnięcia w pracy dy-
daktyczno-wychowawczej nagrody wręczyła 
również dyrektor ZS-P. Na koniec głos za-
brały przedstawicielki Rad Rodziców, pra-
gnąc wyrazić wdzięczność i szacunek dla 
niełatwej przecież pracy nauczycieli.

Ta uroczystość stała się również oka-
zją do podziękowania za wieloletnią pracę 

w naszej placówce odchodzącej na emery-
turę Zofii Gwozdek. Żegnali ją przedsta-
wiciele grona pedagogicznego Przedszkola 
im. Kubusia Puchatka, rodzice oraz przed-
szkolacy.

Po części oficjalnej głos należał już tyl-
ko do najmłodszych uczestników akade-
mii – młodzież szkolna w krótkich słowach 
doceniła wysiłki ich pedagogów, przepro-
siła za wybryki i obiecała poprawę, poezją 
i piosenką umilając ten uroczysty dla spo-
łeczności szkolnej dzień. Warto zwrócić 
uwagę na niezwykle piękną dekorację przy-
gotowaną na tę okazję przez uczniów pod 
nadzorem Moniki Taistry-Łyko.

W tym dniu odbyła się jeszcze jedna 
akademia. Kolejna przygotowana została 
dla pierwszoklasistów, którzy po zaprezen-
towaniu swoich muzycznych umiejętności 
złożyli uroczyste ślubowanie i zostali paso-
wani na Ucznia. Podobnego zaszczytu doznali 
najstarsi przedszkolacy, których pasowano 
na Starszaków w piątek, 11 października. A.P.

Od 23 do 27 września siedmioro 
reprezentantów klas VIII Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego wraz 
z pięciorgiem uczniów ze Szkoły 
Podstawowej z  Chudowa wzięło 
udział w międzynarodowym projek-
cie sfinansowanym przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej w ramach 
Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany 
Młodzieży. 

Projekt o nazwie „Back to the future” na-
pisany przez nauczycielkę języka polskie-
go w naszej szkole, Aleksandrę Zupok, 
a koordynowany przez anglistkę Monikę 
Kucharek przy współudziale Agnieszki 

Bugli, pozwolił naszym uczniom nie tylko 
na nawiązanie nowych znajomości z mło-
dzieżą z Nowowołyńska, ale również na 
zdobycie nowych doświadczeń i umiejęt-
ności, a także na wdrożenie zasad edukacji 
pozaformalnej, w której to młodzież jest 
grupą inicjującą wszelkie działania. 

W ramach zajęć, jakie odbyły się w Lu-

blinie, nasi wychowankowie uczyli swoich 
nowych kolegów budować latawce, tańczyć, 
gotować lokalne potrawy, pisać, używając 
alfabetu łacińskiego. W zamian sami otrzy-
mali lekcję, podczas której poznali cyrylicę, 
tworzyli motanki, czyli słowiańskie laleczki 
wykonane ze skrawków tkaniny wypełnio-
nych ziarnami pszenicy, a także próbowali 
swoich sił w technice zwanej „petrykiwskim 
rozpisem”, polegające na wykonywaniu 
wzorów roślinnych przy użyciu farb akwa-
relowych. Uczniowie wspólnymi siłami 
tworzyli także e-zielniki w języku polskim 
i ukraińskim, słownik ukraińsko-polski oraz 
dekalog wzorowego fotografa.  

Pięć dni spędzonych w Lublinie przynio-
sło z pewnością obopólną korzyść zarówno 
dla polskich, jak i ukraińskich uczniów. 
Było czasem doskonale wykorzystanym, 
a jednocześnie dającym poczucie, że reali-
zacja takich projektów jak właśnie „Bact 
to the future” jest niezbędna, gdyż wspiera 
rozwój młodego człowieka.
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Jest absolwentką pięcioletnich studiów 
dziennych na Uniwersytecie Śląskim – Wy-
dział Filologiczny, na kierunku filologia 
polska wraz z przygotowaniem pedago-
gicznym. W 2008 r. ukończyła kurs kwa-
lifikacyjny z zakresu zarządzanie w oświa-
cie. Swoją wiedzę w zakresie kierowania 
szkołą i przewodzenia zespołowi pogłębiła 
w 2013 r. na Studiach Podyplomowych Li-
derów Oświaty na Uniwersytecie Collegium 
Civitas w Warszawie. W 2008 r. otrzymała 
akt nadania stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela dyplomowanego.

Przez wszystkie lata swojej pracy 
w szkole zdobywała wiedzę i umiejętności 
przydatne do skutecznej pracy z uczniami, 
z ich rodzicami oraz do właściwej współ-
pracy z nauczycielami. Ukończyła liczne 
formy doskonalenia zawodowego w zakre-
sie dydaktyki i metodyki przedmiotu, roz-
wiązywania problemów wychowawczych, 
zapobiegania agresji, prawidłowej komu-
nikacji interpersonalnej oraz organizacji 
i zarządzania oświatą. W ostatnich latach 
w sposób szczególny zajęła się wdrażaniem 
oceniania kształtującego w szkole.

Swoją pracę traktuje jak pasję, każdego 
dnia czerpie wiele radości, ale i pozytywnej 
energii z pracy z uczniem. Już jako wice-
dyrektor, mimo ogromu pracy związanej 
z kierowaniem placówką, miała stały kon-
takt z młodzieżą, ucząc ją języka polskiego, 
zajęć artystycznych teatralnych, prowadząc 
kółko teatralne, kółko dziennikarskie, za-
jęcia wyrównawcze oraz fakultet, przy-
gotowujący do egzaminu gimnazjalnego 
z języka polskiego. W pracy z młodzieżą 
gimnazjalną osiągnęła znaczące sukcesy: 
laureaci i finaliści Wojewódzkich Konkur-

Od 2001 r. pełniła funkcję wychowawcy 
klasy. Dwukrotnie otrzymała tytuł „Złoty 
Nauczyciel” w programie Golden Five. Za 
całokształt pracy dydaktycznej, wychowaw-
czej oraz pełnienie funkcji wicedyrektora 
szkoły otrzymała wiele nagród, podzięko-
wań oraz w 2017 r. Medal Komisji Edukacji 
Narodowej.

Za swój sukces uważa bardzo dobre 
relacje z rodzicami i uczniami. Jedną 
z głównych umiejętności, którą przez lata 
wykształtowała w sobie jest umiejętność 
komunikowania się i słuchania. Jest osobą 
otwartą na zmiany, lubi nowe wyzwania, 
dąży do efektywnego działania w grupie, 
stawiając jednocześnie na pierwszym miej-
scu dobro dziecka.

W swojej koncepcji funkcjonowania 
i rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
bazuje na trzech filarach, którymi chciała-
by się kierować w tworzeniu nowej wizji 
placówki. Są to TRADYCJA, NOWOCZE-
SNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie 
Ornontowice to szkoła z tradycjami, od lat 
kształtuje postawy i wartości kreujące mło-
dego ornontowiczanina, Polaka, Europej-

Monika Orłowska-Przybyła
czyka. Wykorzystując dorobek poprzednich 
dyrektorów chciałaby dbać o to, by szkoła 
była placówką nowoczesną i bezpieczną. 
Otwartą na indywidualne potrzeby i pra-
gnienia nie tylko młodego człowieka, ale 
również przedszkolaka i rodzica. W swojej 
kadencji chce stworzyć przyjazną i bez-
pieczną szkołę, szkołę dobrych relacji, któ-
rej działania będą nastawione na rozwój 
ucznia i profesjonalny rozwój nauczycie-
li. Szkoły, w której wszyscy się szanują, 
uczestniczą w procesie tworzenia i uczenia 
się. W sposób szczególny będzie kłaść na-
cisk na wysokiej jakości działalność przed-
szkola, które będzie nowoczesne, bezpiecz-
ne, dobrze wyposażone i ukierunkowane na 
rozwój dziecka oraz szybką diagnozę jego 
potrzeb.

Jak podkreśla dyrektor M. Orłowska-
-Przybyła, „szkoła to nie tylko czerpanie 
wiedzy, to przede wszystkim przygotowanie 
najpierw przedszkolaka, a później ucznia do 
dorosłego życia, samodzielnego myślenia, 
to kształtowanie umiejętności, budowanie 
poczucia własnej wartości, ale to również 
wychowanie, uczenie empatii, tolerancji 
i szacunku dla drugiego człowieka”.

OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA
Powiat Mikołowski jest partnerem Ogólnopolskiej Karty Seniora i uzyskał 
Certyfikat Powiatu Przyjaznego Seniorom. To zobowiązanie realizowane 
jest m.in. poprzez możliwość pozyskania przez seniorów z naszego powiatu 
Ogólnopolskiej Karty Seniora, która korzystającym z niej pozwala na uzy-
skanie zniżek od 5 do 25 procent w około 2000 sklepach, restauracjach 
i punktach usługowych na terenie całego kraju.

Gdzie można odebrać 
Ogólnopolską Kartę Seniora?
Ornontowice – Urząd Gminy ul. Zwycięstwa 
26a, pok. 111 (parter) – piątki w godz. 8.15 
do 10.00.

Kartę seniora może odebrać każdy miesz-
kaniec powiatu mikołowskiego, który ukończył 
60 lat. Karta wydawana jest podczas dyżu-

Od 1 września br. dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, od 19 lat za-
wodowo związana jest z Ornontowicami, gdzie rozpoczynała swoją ścieżkę 
zawodową, zdobywała doświadczenie, rozwiązywała problemy wychowaw-
cze, osiągała sukcesy, wspinała się po szczeblach awansu zawodowego. 
Od 2007 do 2015 r. pełniła funkcję wicedyrektora Gimnazjum im. Noblistów 
Polskich w Ornontowicach, a od 2018 r., pracowała na stanowisku wicedy-
rektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego.

sów Przedmiotowych z Języka Polskiego, 
liczne sukcesy artystyczne do najistotniej-
szych zaliczyć należy pięciokrotny tytuł 
„Złotego Krokusa” w Powiatowym Kon-
kursie Piosenki i Poezji w Łaziskach Gór-
nych w latach 2002-2013 oraz I miejsce 
w Przeglądzie Młodzieżowych Zespołów 
Teatralnych.

ru, na miejscu, po wypełnieniu wniosku 
i okazaniu dowodu osobistego. Dyżur pełni 
Sabina Grzywok, specjalista ds. polityki 
senioralnej Starostwa Powiatowego w Mi-
kołowie.

Czym jest Ogólnopolska Karta Seniora?
Karta ta upoważnia do zniżek w wielu 
punktach w całej Polsce, w tym m in. sa-
natoriach, uzdrowiskach, przychodniach, 
gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdro-
wia i kultury. Lista wszystkich punktów 
honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora 
znajduje się na stronie internetowej www.
glosseniora.pl. Niemal każdego dnia dołą-
czają nowe firmy, które wprowadzają ra-
baty dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty 
Seniora (OKS).
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I HAPPENING ZDROWOTNY 
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM

Z jesienią ku zdrowiu 
– trzymaj się prosto!
Zbyt mało ruchu, przesiadywanie przed monitorem komputera, ciężkie 
tornistry szkolne – to tylko niektóre z zagrożeń, które wpływają na wady 
postawy wśród dzieci i młodzieży. W związku z tym 21 października w or-
nontowickim Zespole Szkolno-Przedszkolnym zorganizowano I Happening 
Zdrowotny pod hasłem „Z jesienią ku zdrowiu – trzymaj się prosto”.

W ramach przedsięwzięcia uczniowie 
brali udział w prelekcjach zaproszonych 
specjalistów. Mury szkoły odwiedzili: 
dr hab. Tomasza Holecki – dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach, 
st. sierż. Adama Jakubczyk – funkcjona-
riusz Wydziału Ruchu Drogowego Komen-
dy Powiatowej Policji w Mikołowie, mł. 
asp. Mariusza Sacawa – funkcjonariusz 
Komisariatu Policji w Orzeszu, sierż. szt. 

Jacek Kupny – funkcjonariusza Komisa-
riatu Policji w Orzeszu, Anna Ostrowska 
– pracownik Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w Ornontowicach, Adam Jasztal – dietetyk 
kliniczny, Marcin Wandel – fizjoterapeuta.

W wydarzeniu uczestniczył także wójt 
Marcin Kotyczka, zastępca wójta Dariusz 
Spyra oraz komendant Komisariatu Policji 
w Orzeszu podinsp. Anna Musioł.

Uczniowie klas IV-VIII mieli okazję wy-
słuchać informacji na temat prawidłowego 
pakowania tornistrów, ćwiczeń, które po-
magają naszemu kręgosłupowi, składników 
odżywczych istotnych dla prawidłowego 
rozwoju kości, wagi aktywności fizycznej 
dla zdrowia młodego organizmu. Ponad-
to uczestniczyli w quizie sprawdzającym 
wiedzę z poruszanych zagadnień, a także 
krótkiej dyskotece szkolnej. W klasach 
młodszych funkcjonariusze policji, będący 
jednocześnie ratownikami medycznymi, za-
poznali dzieci z zasadami pierwszej pomo-

cy oraz bezpieczeństwem w samochodzie, 
zwracając szczególną uwagę na zapinanie 
pasów i korzystanie z fotelików samocho-
dowych.

W ramach happeningu uczniowie uczest-
niczyli w grach i zabawach na wolnym po-
wietrzu oraz w rozgrywkach sportowych 
zorganizowanych przez nauczycieli wycho-
wania fizycznego. Podczas zajęć tworzono 
także transparenty na temat dbania o swój 
kręgosłup, z którymi uczniowie na koniec 
szkolnego dnia przemaszerowali ulicami 
Ornontowic.

Mamy nadzieję, że przedsięwzięcie 
wpłynie na świadomość uczniów w zakresie 
jak dbać o siebie, a zainicjowane działania 
staną się jesienną tradycją szkoły. Zdążył 
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22 października dyrektor ARTerii Alek-
sandra Malczyk miała zaszczyt przedsta-
wić przebieg oraz działania zrealizowane 
we wspomnianym wyżej projekcie, co 
było świetną okazją do poznania naszych 
miejscowych historii przez innych przed-
stawicieli sektora kultury, a także szansą 
na promocję naszej gminy w skali krajowej.

Wspomniana już Ogólnopolska Gieł-
da Projektów jest cyklicznym, corocznym 
wydarzeniem Narodowego Centrum Kultu-
ry, odbywającym się pod różnymi hasłami 
przewodnimi i skierowanym do wszystkich 
aktywnych przedstawicieli sektora kultu-

Sukces publikacji
Słowa ważne dla ornontowiczan
z perspektywy ostatnich
100 lat historii

ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach jako twórca publikacji 
„Słowa ważne dla ornontowiczan z perspektywy ostatnich 100 lat historii” 
w ramach projektu „100/100 czyli 100 słów na 100-lecie Niepodległości 
Polski” - realizowanego w ramach programu „Ojczysty dodaj do ulubio-
nych” – została wybrana do prezentacji przedsięwzięcia na Ogólnopolskiej 
Giełdzie Projektów.

ry. W dniach 21-23 października wszyscy 
jego uczestnicy spotkali się w Kielcach, 
by zaprezentować swoje działania projek-
towe, nawiązujące do hasła przewodniego 
„animacja + słowo”. Celem było poznanie 
i popularyzowanie lokalnych i regional-
nych dziedzictw związanych ze słowem, 
twórczość lokalnych pisarzy, poetów, kro-
nikarzy, autorów tekstów, w tym twórców 
ludowych.

Kluczowym punktem programu jest pre-
zentacja dwudziestu dobrych praktyk wy-
branych przez niezależny zespół meryto-
ryczny. Dzięki licznym warsztatom, wizytom 

studyjnym i programowi towarzyszącemu 
spotkanie ma również wymiar edukacyjny – 
możemy przeczytać na stronie Narodowego 
Centrum Kultury.

Wydarzenie zostało objęte honorowym 
patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego – prof. Piotra Glińskiego. Or-
ganizatorami byli: Narodowe Centrum Kul-
tury, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, 
Instytut Dizajnu.

fot. Wiktor Taszłow 
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3 września odbyła się pielgrzymka rodzin policjantów II RP skupionych m.in. 
w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Rodzina Policyjna 1939 r. i służb mun-
durowych na Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje. Stowarzyszenie re-
prezentowała prezes Teresa Bracka oraz krewni policjantów II RP – ofiar 
zbrodni katyńskiej, w tym członkowie stowarzyszenia z Ornontowic wraz 
z przewodniczącym Bolesławem Piątkiem.

PIELGRZYMKA DO ROSJI 
NA POLSKĄ NEKROPOLIĘ 
WOJENNĄ W MIEDNOJE

Uroczystości rozpoczęły się od mszy 
św. w intencji pomordowanych policjan-
tów. Po uderzeniu w Dzwon Pamięci za-
palono wspólny znicz oraz złożono wieńce 
i wiązanki kwiatów przed tablicą pamięci. 
Delegacje złożyły również wieńce na ro-
syjskiej części cmentarza. Ostatnia godzina 
pielgrzymki przeznaczona była dla rodzin 
zamordowanych policjantów, które mogły 
wówczas odwiedzić groby swoich bliskich.

Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje 
położony jest ok. 30 km od Tweru, w pobli-
żu drogi do Petersburga, w miejscu, gdzie 
w 1991 r. odnaleziono zbiorowe mogiły 
Polaków zamordowanych wiosną 1940 r. 
w Kalininie (obecnie Twer). Na obszarze 

o łącznej powierzchni 1,7 ha zlokalizowano 
25 zbiorowych mogił, w których spoczy-
wają szczątki ponad 6300 jeńców obozu 
specjalnego NKWD w Ostaszkowie. Obóz 
ten był największym obozem specjalnym 
NKWD. Funkcjonował na wysepce jeziora 
Seliger w zabudowaniach poklasztornych. 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie Polskiego 
Cmentarza Wojennego w Miednoje nastąpi-
ło 2 września 2000 r.

Andrzej Kotyczka
TMO

Ludzie ludziom zgotowali ten los

21 października uczniowie klas VIII wraz z wychowawcami i opiekunami 
udali się na wycieczkę do Oświęcimia. Celem wyjazdu było zwiedzanie 
muzeum Auschwitz-Birkenau, byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego i zagłady. Jest to jedyny obóz koncentracyjny znajdujący 
się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Oto relacja uczniów…

Gdy weszliśmy na teren muzeum, przed 
nami ukazał się napis: „Arbeit macht frei”, 
czyli „Praca czyni wolnym” – sarkastycz-
ny tekst umieszczony przez Niemców. Po 
przejściu przez bramę udaliśmy się do kil-
ku budynków, w których można było zoba-
czyć i uświadomić sobie, co tak naprawdę 
działo się w Auschwitz. To była realistyczna 
i poruszająca lekcja historii. Puste cele, 
krematoria, fotografie na ścianach czy blo-
ki z osobistymi rzeczami więźniów to tylko 
część przerażającego obrazu. Nie da się 
ukryć, że na twarzach uczniów pojawiały się 
łzy wzruszenia. Aby uczcić tragiczną śmierć 
tysięcy ludzi, zapaliliśmy symboliczne zni-
cze pod Ścianą Straceń.

Kolejną częścią zwiedzania był obóz Bir-
kenau, gdzie mogliśmy zobaczyć ogrom po-
obozowej przestrzeni, a na niej znajdujące 
się rzędy baraków, ruiny komór gazowych 

i krematoriów oraz rozciągające się kilo-
metry drutu kolczastego, które uzmysło-
wiły nam rozmiar tragedii i jej realność. 
Auschwitz – Birkenau to fragment historii, 
o której nie możemy i nie powinniśmy nigdy 
zapomnieć.

Na zakończenie udaliśmy się do kościoła 
Matki Bożej Niepokalanej w Harmężach, 
gdzie w dolnej kondygnacji kościoła, wcho-
dzącego w skład Centrum św. Maksymilia-
na, pod koniec lat 90. ubiegłego wieku na 
stałe została zainstalowana wystawa zatytu-
łowana „Klisze pamięci. Labirynty”. Jest to 
ekspozycja rysunków Mariana Kołodzieja – 
byłego więźnia KL Auschwitz oznaczonego 
numerem 432 – która obok swej niezaprze-
czalnej wartości artystycznej, posiada rów-
nież walor świadectwa, bowiem przedstawia 
niezwykłą interpretację obozowego drama-
tu jednego z pierwszych więźniów KL Au-
schwitz. Wystawa przedstawia artystyczną 

wizję gehenny obozowej, a jednocześnie 
uwypukla heroiczne zwycięstwo odniesione 
w obozie przez św. Maksymiliana Marię 
Kolbego. Wystawa, choć tak trudna, wywar-
ła na wszystkich ogromne wrażenie.

Wróciliśmy do domu wzruszeni, mając 
za sobą lekcję budzenia szacunku i toleran-
cji wobec drugiego człowieka bez względu 
na narodowość i wyznanie.

Justyna Podbielska-Smolorz
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Teatr Naumiony 
znowu w trasie!

Jak już wiadomo Teatr Naumiony 
został w tym roku wybrany spośród 
105. teatrów do prestiżowego pro-
jektu „Teatr Polska”, w ramach które-
go wyruszył w objazd po całej Polsce 
ze spektaklem „Szac” w reżyserii 
Iwony Woźniak.

Program Teatr Polska organizowany jest 
przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Ra-
szewskiego ze środków Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. Istnieje 
od 2009 r., a  inspiracją do jego powsta-
nia były objazdy teatralne organizowane 
w okresie międzywojennym przez Redutę 
Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanow-
skiego, które przybliżały mieszkańcom ma-
łych miejscowości najważniejsze osiągnię-
cia kultury polskiej tamtego okresu.

Pierwszym przystankiem Teatru Na-
umiony był Rybnik Boguszowice (6.10.), 

gdzie przeprowadzono bardzo owoc-
ne warsztaty teatralne, które cieszyły się 
sporym zainteresowaniem mieszkańców. 
Po dwugodzinnych warsztatach prowadzo-
nych przez dwie aktorki Teatru Naumiony 
– Bronisławę Porembską i Magdalenę 
Owczarek – oraz wokalistkę zespołu Rube 
Świnie Katarzynę Dudziak widzowie 
już w większym gronie obejrzeli spektakl 
w wykonaniu całego zespołu.

Kolejnym przystankiem były Czecho-
wice-Dziedzice (18.10.), które jako jedy-
na z dziesięciu objazdowych miejscowości 
zastąpiła warsztaty poprzedzające spektakl 
spotkaniem z całym zespołem po spektaklu. 
Widzowie chętnie skorzystali z możliwości 
zadawania pytań aktorom, co umożliwiło 
przybliżenie historii powstania i działania 
grupy oraz idei całego projektu. Spotkanie 
zakończyło się spontaniczną potańcówką, 
w którą włączyli się również widzowie.

Kolejne wyjazdy już niebawem. Zespół 
w ramach projektu odwiedzi: Krzywe, Sej-
ny, Filipów, Stąporków, Nędzę, Goleniów, 

Maszewo oraz Wałcz. Relacje fotograficzne 
z objazdu można znaleźć na stronie facebo-
ok Teatru Naumionego oraz Teatr Polska. 
Więcej informacji: https://teatrpolska.pl/ 
i www.facebook.com/TeatrNaumiony/

Filharmonia Śląska 
ponownie w ARTerii!

Filharmonia Śląska wróciła z nową ener-
gią! 17 września i 15 października odbyły 
się pierwsze koncerty po krótkiej przerwie. 
Było bardzo twórczo i wesoło. Sala jak za-
wsze przepełniona była małymi gośćmi, ich 
opiekunami oraz cudowną muzyką. Trzeba 
przyznać, że wspólne śpiewanie naprawdę 
może sprawić wiele przyjemności, zwłasz-
cza wtedy, kiedy można się przy okazji cze-
goś nauczyć i dowiedzieć.

– Nasi wybitni muzycy – instrumentaliści 
i wokaliści – wkładają cały swój kunszt, 
doświadczenie, a przede wszystkim serce 
w to, by wykonywane przez nich zarówno 
na scenach Filharmonii, jak i na zewnątrz 

kompozycje zachwycały nawet najbardziej 
wymagających słuchaczy (…) – mówią o so-
bie muzycy.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne, 
fantastyczne koncerty.

Międzynarodowe  
Targi Książki
Pięknej tradycji stało się zadość, 
bowiem nasza młodzież z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego jak co roku 
dotarła na najbardziej prestiżowe 
wydarzenie związane z czytelnic-
twem, czyli Międzynarodowe Targi 
Książki w Krakowie.

W ciągu czterech dni (24-27 paździer-
nika) krakowskie Centrum Targowo-Kon-
gresowe EXPO przyciągnęło blisko 70 tys. 
osób, na które czekało kilkuset wydawców, 
autorów oraz niezliczona ilość książek. 
Uczniowie z Ornontowic i ich opiekuno-
wie jak co roku odwiedzili m.in. stoisko 
Wydawnictwa „Vectra”, które w ostatnich 
latach wydało kilka publikacji książkowych 
i albumowych o naszej gminie. 
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Ilona Dyrbusz
ORNONTOWICKIE BZY

Spotkania, konkursy, warsztaty,
czyli… czytamy i działamy!

Jesień w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Ornontowicach wypełniona jest spotka-
niami, konkursami i warsztatami kierowany-
mi do dzieci w wieku do 12 lat. Od września 
trwają dwa cykle warsztatów literacko-czy-
telniczych: „Od deski do deski”, prowadzo-

ne przez Fundację NIDO oraz „Kici Nici 
i przyjaciele”, które prowadzi Alina Przy-
datek. Bibliotekę odwiedzają również auto-
rzy książek dla dzieci: w październiku go-
ściliśmy Barbarę Gawryluk, w listopadzie 
był Kazimierz Szymeczko. Z kolei anima-
torka i pedagog kultury Iwona Kusak prze-
prowadziła ze starszymi dziećmi warsztaty 
o pozytywnych aspektach czytania „Czytam 
– więc jestem”, zaś w listopadzie będzie 
moderatorem spotkania międzypokolenio-
wego „Książki mojego dzieciństwa”. Poza 
tym do listopada trwa konkurs czytelniczy 
„Czytam i wygrywam”, w ramach którego 
uczestnicy rozwiązują różne czytelnicze za-
dania i dostarczają je do biblioteki.

Realizacja ww. działań jest możliwa 
dzięki udziałowi w projekcie „Czytamy 
i działamy!” oraz współpracy biblioteki 

z miejscowymi placówkami edukacyjnymi 
(Zespół Szkolno-Przedszkolny, Katolickie 
Niepubliczne Przedszkole im. Aniołów 
Stróżów), autorami literatury dziecięcej, 
animatorami i instruktorami. Dofinanso-
wano ze środków MKDiN pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury. Program 
Partnerstwo dla Książki 2019.

„Mała książka – wielki człowiek”
W Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Ornontowicach na dzieci w wieku 3-6 
lat (roczniki 2013-2016) oraz ich rodziców 
czeka wyjątkowy prezent: Wyprawka Czy-
telnicza na dobry czytelniczy start – książ-
ka dla dziecka, broszura informacyjna 
dla rodziców i Karta Małego Czytelnika 
do zbierania naklejek. Udział w projekcie 
jest całkowicie bezpłatny. Organizatorem 
i pomysłodawcą projektu jest Instytut Książ-
ki, a partnerem Gminna Biblioteka Publicz-
na w Ornontowicach. Zapraszamy!

Jest rodowitą ornontowiczanką. Po ukończeniu szkoły podstawowej kon-
tynuowała naukę w mikołowskim Zespole Szkół, gdzie wyuczyła się kra-
wiectwa. Jednak pozostało ono jedynie jej pasją, bowiem zawodowo niemal 
na całe życie związała się z kwiaciarstwem.

Po ukończeniu szkoły zawodowej praco-
wała w zakładzie krawieckim Józefa Dudo-
nia, gdzie wliczając okres praktyki zawodo-
wej spędziła pięć lat. W 1992 r. w budynku 
należącym jeszcze wówczas do GS-u roz-
poczęła własną działalność gospodarczą – 
założyła pierwszą kwiaciarnię, a po kilku 
latach dwie kolejne, w tym jedną na terenie 
Orzesza. W tym czasie zatrudniała kilka 

osób, spośród których Pani Marietta szczyci 
się już dwudziestoletnim stażem.

Specjalnością kwiaciarni I.Dyrbusz 
są wiązanki ślubne, okolicznościowe, po-
grzebowe oraz kosze kwiatowe. Pani Ilona 
jako doświadczona florystyka wykonuje 
również kompozycje kwiatowe na specjal-
ne życzenia klientów, którym oferuje także 
artykuły ogrodnicze i dekoracyjne. 
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Twórcza tkanina

Za nami część warsztatów oraz wyjazdów organizowanych z projektu „Twór-
cza tkanina – inspiracje pracami Magdaleny Abakanowicz oraz wystawą 
„Bunt materii” realizowanego przez ARTerię Centrum Kultury i Promocji 
w Ornontowicach, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Projekt to z założenia seria wyjazdów 
oraz warsztatów, w zakres których wcho-
dzą tematy takie jak: tkaniny współczesne, 
malowanie na jedwabiu, czy też współcze-
sne projektowanie tkanin. Uczestnikami 
są osoby biorące czynny udział w życiu 
ARTerii, m.in. członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich, czy uczniowie uczęszczający 
na zajęcia.

31 sierpnia miał miejsce pierwszy wy-
jazd będący jedną z ważniejszych części 
projektu. Wszyscy zaangażowani zaczęli 
swoją przygodę i wraz z pracownikami AR-
Terii wyruszyli na pierwszy z kilku przygo-
towanych wyjazdów – do Wrocławia. Tam 
początkowo udali się do robiącego ogromne 
wrażenie Pawilonu Czterech Kopuł, będą-
cego częścią Muzeum Narodowego, a póź-
niej zwiedzili także jego pozostałą część. 
Uczestnicy projektu mogli zobaczyć wy-
stawę z pracami Magdaleny Abakanowicz, 
ale wzięli również udział w warsztatach 
przybliżających im sztukę współczesną. 
Ostatnim, choć nieplanowanym wcześ-
niej etapem wycieczki było zwiedzenie 
wspaniałego i inspirującego Ogrodu Ja-
pońskiego. Wyjazd wzbogacił wszystkich 

uczestników o nową wiedzę z zakresu 
sztuki współczesnej, a także zafundował 
inspiracje do tworzenia. Po przyjeździe 
również nikt nie próżnował – uczestnicy 
wzięli udział w szeregu warsztatów or-

ganizowanych w ARTerii, prowadzonych 
przez Katarzynę Brodę-Firla z Fundacji 
im. Józefa Brody, w trakcie których pozna-
li tajniki malowania na jedwabiu, batiku, 
tkactwa oraz gobelinu.

Grupę czekają jeszcze dwa inspirujące 
wyjazdy – do Łodzi oraz Cieszyna, które 
będą jednocześnie ostatnimi warsztatami 
projektu. Zakończeniem będzie przygo-
towanie prac przez wszystkich uczestni-
ków, które zostanie sfinalizowane wystawą 
w ARTerii, na którą wszystkich zaintereso-
wanych serdecznie zapraszamy. Wernisaż 
odbędzie się 26 listopada o godz. 18.00 
w ARTerii Centrum Kultury i Promocji 
w Ornontowicach. 

Wszelkie informacje dotyczące pełnego zakresu
wykonywanych badań oraz rejestracja 

pod nr telefonu 32 331 93 22
oraz na www.szpitalknurow.pl

Nowoczesny 
Tomograf Komputerowy

Szpital w Knurowie Sp. z o.o. zaprasza
 na badania Tomografii Komputerowej. 

Szpital w Knurowie
spółka z o.o.

Badania wykonywane są w ramach
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Szybkie terminy badań !!! 

2 grudnia 2019 r. odbędą się przetargi na sprze-
daż prawa użytkowania wieczystego niezabu-
dowanych nieruchomości gruntowych:
— działka nr 3147/170 o powierzchni 0,0663 ha,
— działka nr 3151/170 o powierzchni 0,0785 ha.
Podstawowe przeznaczenie terenu to zabudo-
wa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z przy-
należnym zagospodarowaniem terenu.
Oferty sprzedaży nieruchomości można 
sprawdzić na stronie internetowej www.bip.
ornontowice.pl. Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy Wydziału Środowiska, 
Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami 
w godzinach pracy Urzędu Gminy, pod nume-
rem tel. 32 33-06 -229.

GMINNE NIERUCHOMOŚCI 
PRZY UL. SOSNOWEJ!
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Rajdy turystyczne
dla mieszkańców Ornontowic
W ramach realizacji zadania publicz-
nego z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu GKS „Gwa-
rek” Ornontowice zorganizował dwa 
rajdy turystyczne.

Na realizację powyższego zadania klub 
otrzymał dotację wójta gminy Ornontowi-
ce. Pierwszy rajd pieszy górski zorganizo-
wany w niedzielę 22 września prowadził 
szlakami Beskidu Śląskiego po trasie: 
Wisła-Przełęcz – Szarcula – Kubalonka. 
Na Kubalonce czekał na turystów autobus, 
który przewiózł całą grupę do ośrodka 
wczasowego „Jano” w Jaworzynce, gdzie 
odbyło się zakończenie rajdu.

Kolejny rajd zorganizowany w sobotę 
19 października prowadził Szlakiem Orlich 
Gniazd po Jurze Krakowsko-Częstochow-
skiej. Turyści z Ornontowic zostali dowie-

zieni pod zamek w Morsku, skąd ruszyli 
czerwonym szlakiem w kierunku Bobolic. 
Po trzech godzinach marszu zakończono pie-
szą wędrówkę i autobus przewiózł turystów 
pod zamek w Olsztynie koło Częstochowy. 
Tam pod murami zamku przy karczmie „Spi-
chlerz” czekały na zmęczonych piechurów 
zimne napoje i gorą-
ce kiełbaski. Doro-
śli śpiewali rajdowe 
piosenki, zaś groma-
da dzieci bawiła się 
na pobliskim placu 
zabaw. Późnym 
wieczorem turyści 
wrócili do Ornon-
towic. Grupa liczyła 
50 osób, w tym 14 
dzieci. A.K.

Mateusz Matras 
zagościł w szkole

Ornontowice i Górnik
Zgodnie z naszą zapowiedzią, a przede wszystkim ka-
lendarzem piłkarskich rozgrywek ekstraklasy, 20 paź-
dziernika na stadionie przy ul. Roosevelta w Zabrzu 
miejscowy Górnik podejmował ŁKS.

16 października uczniowie 
VI, VII i VIII klas Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego spo-
tkali się z gwiazdą Górnika Za-
brze, Mateuszem Matrasem 
pochodzącym z Ornontowic.

Młodzież miała okazję zadać 
pytania piłkarzowi, otrzymała 
również plan lekcji z autografem 
p. Mateusza, a na koniec wszyst-
kie klasy uwieczniły to spotka-
nie na pamiątkowym zdjęciu.

Sportowych emocji nie 
brakowało, ale również wielu 
akcentów związanych z Ornon-
towicami, bowiem nasza gmi-
na w myśl podpisanego w tym 
roku porozumienia szczyci się 
tytułem „Partnera Społecznego” 
zabrzańskiego klubu. Stąd m.in. 
wejście obu drużyn na płytę 

boiska w asyście piłkarskiej 
młodzieży z Gwarka i występ 
naszych dziewcząt w przerwie 
meczu. Oczywiście na trybu-
nach również nie zabrakło wie-
lu mieszkańców Ornontowic, 
w tym przedstawicieli gminne-
go samorządu. 
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KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ
W GMINIE ORNONTOWICE

DATA MIEJSCE WYDARZENIE

2 listopada, godz. 14.00 Boisko GKS Gwarek Ornontowice Gwarek Ornontowice – Śląsk Świętochłowice

4-8 listopada Ornontowice Akcja „Liść”

6 listopada, godz. 16.00-17.00 Urząd Gminy, pok. 316 (II piętro) Dyżur Radnej Gminy Ornontowice – Aleksandry Krzemińskiej

7 listopada, godz. 10.00 Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach Spotkanie autorskie z Kazimierzem Szymeczko

8 listopada, godz. 10.00 Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach Od deski, do deski – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 2-4 lat

9 listopada, godz. 14.00 Boisko GKS Gwarek Ornontowice Gwarek Ornontowice – Raków II Częstochowa

9 listopada, godz. 18.00 Sala ARTerii CKiP Wieczór Kabaretowy – Łowcy.B

11 listopada, godz. 12.00 Amfiteatr Parkowy „Niepodległa do hymnu” – wspólne odśpiewanie hymnu

12 listopada, godz. 10.00 Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach Biblioteczna Akademia Malucha – dla dzieci w wieku przedszkolnym

12 listopada, godz. 16.00-17.00 Izba Regionalna w ARTerii CKiP Dyżur radnych z Klubu „Dla Ornontowic”

13 listopada, godz.10.00 Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach Biblioteczne animacje pt. Dinozaury żyją! dla dzieci w wieku 2-4 lat

15 listopada, godz. 18.00 ARTeria Centrum Kultury i Promocji 
w Ornontowicach

Koncert Jazzowy – Muzika bez hranic/Muzyka bez granic

19 listopada, godz. 9.00-11.00 Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach Sport to zdrowie! – warsztaty dla dzieci z klubem Kici Nici/3 spotkania/

20 listopada, godz. 12.30 Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach Książki mojego dzieciństwa – spotkanie międzypokoleniowe

21 listopada, godz. 16.00
(termin planowany)

Sala konferencyjna Rady Gminy Sesja Rady Gminy Ornontowice. Wiodące tematy: 1. Uchwalenie stawek 
podatkowych i opłat lokalnych na 2020 r. 2. Informacja o bieżącej 
i planowanej działalności spółek górniczych na terenie Ornontowic.

22 listopada, godz. 10.00 Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach Od deski, do deski – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 2-4 lat

27 listopada, godz. 16.00-17.00 Urząd Gminy, pok. 316 (II piętro) Dyżur Radnego Gminy Ornontowice – Patryka Szwechowicza
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CENNIK REKLAM
Powierzchnia Strony wewnętrzne Ostatnia strona
Cała strona 440 zł 880 zł
½ strony 220 zł 440 zł
¼ strony 110 zł 220 zł
1/8 strony 55 zł 110 zł
1/16 strony 27,50 zł 55 zł

WYNIKI GWARKA Ornontowice
PAŹDZIERNIK

IV Liga śląska (grupa I)
5.10 GWAREK - Polonia Poraj 4:0

(gole: Kasprzyk x2, Sewerin x2)

12.10 Szombierki Bytom - GWAREK 2:1
(gol: Sewerin)

19.10 GWAREK - Znicz Kłobuck 0:3

26.10 Drama Zbrosławice - GWAREK 0:2
(gole: Rajca x2)

KLASA C (grupa Zabrze)
5.10 Naprzód II Żernica - GWAREK II 0:5

(gole: Boczar x3, Długosz, Tomala) 

12.10 GWAREK II - Sparta Zabrze 2:2
(gole: Sikora, Lepich)

19.10 Kłodnica Gliwice - GWAREK II 1:2
(gole: Sikora, Adamczyk)

27.10 GWAREK II - Burza II Borowa Wieś 2:2
(gole: Sikora, Metelski)

IV Liga śląska (grupa I)

KLASA C (grupa Zabrze)

Puchar Polski (Podokręg Zabrze)

Luboš Soukup Quartet & David Dorůžka
PIĄTEK 15/11/2019 – GODZ. 18.00

ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach

Z A P R A S Z A M Y
ZIEMIA (Animal Music, 2107)

Najlepszy album jazzowy roku 2017 w badaniu Czeskiego Radia
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