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Z okazji Barbórki 
wszystkim Górnikom, Pracownikom kopalń,

Emerytom, Rencistom i ich Rodzinom
życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia
oraz bezpieczeństwa i opieki św. Barbary

składają w imieniu własnym 
i samorządu Gminy Ornontowice

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Nieużyła

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Ryszard Milanowski

Wójt Gminy Ornontowice
Marcin Kotyczka

Zastępca Wójta Gminy Ornontowice
Dariusz Spyra

Mł. asp. Mariusz Sacawa 
– dzielnicowy Ornontowic
Po ukończeniu Szkoły Policji w Katowicach rozpoczął 
służbę w zespole patrolowo-prewencyjnym Komendy 
Powiatowej Policji w Mikołowie. Od dwóch lat jest dziel-
nicowym Orzesza Centrum, a od roku także Ornontowic.

Mikrorachunek podatkowy
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie informuje, że od 
dnia 1 stycznia 2020r. wpłaty podatków PIT, CIT, VAT należy 
dokonywać wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku 
podatkowego (mikrorachunku podatkowego).

Indywidualny numer rachunku podatkowego można wy-
generować na stronie internetowej www.podatki.gov.pl lub 
w siedzibie dowolnego urzędu skarbowego. Numer rachunku 
generuje się automatycznie poprzez wskazanie numeru PESEL 
(dla osób fizycznych) bądź NIP (dla organizacji). Rachunek 
będzie niezmienny niezależnie od zmiany właściwości urzędu 
skarbowego.

INFORMACJA
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie informuje, że od 
dnia 1 grudnia 2019 r. nie będzie punktu kasowego w budyn-
ku Urzędu Skarbowego. Miejscem prowadzenia punktu kaso-
wego będzie Mikołowski Bank Spółdzielczy, ul. Krakowska 
29 w Mikołowie.

Mł. asp. Mariusz Saca-
wa chwali sobie współpracę 
w mieszkańcami Ornontowic, 
w tym także z władzami sa-
morządowymi. Najczęstsze 
interwencję dotyczą rejonu 
ul. Żabik, część problemów 
stwarza pseudokibicowska 
młodzież, choć w sumie teren 
naszej gminy określa jako spo-
kojny, zwłaszcza w porównaniu 
z innymi na obszarze powiatu 
mikołowskiego i województwa 
śląskiego. W codziennych kon-
taktach z mieszkańcami dziel-
nicowy zwraca uwagę na bez-

pieczeństwo, ryzyko wyłudzeń 
i trzeźwość kierowców. Jako 
funkcjonariusz Policji spotyka 
się również z młodzieżą szkol-
ną podczas pogadanek m.in. na 
temat bezpieczeństwa. 
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Sesja Rady Gminy 

Niepodległa do Hymnu

W dowód Pamięci

Ornontowiczanie – około 180 
osób – zgromadzili się w Amfi-
teatrze Parkowym o godz. 12.00 
i odśpiewali wszystkie cztery 
zwrotki hymnu państwowego. 
Zaraz potem z kartek białych 
i czerwonych powstała flaga 
państwowa, a ponieważ w tym 
roku przypada setna rocznica 
wybuchu I powstania śląskiego, 
uczestnicy stworzyli również 
flagę Śląska.

Akcja Niepodległa do Hym-
nu odbywa się w całej Polsce, 
a nawet na całym świecie w la-
tach 2018-2021, a więc możemy 
być pewni, że w kolejnych la-
tach akcja będzie kontynuowa-
na również w naszej gminie. 
Pomysłodawczyniami ornon-
towickiej edycji wydarzenia są 
dwie mieszkanki Ornontowic, 
Katarzyna Cieśla i Joanna So-
dzawiczny.

11 listopada w ramach akcji Niepodległa do Hymnu, podob-
nie jak w ubiegłym roku, w Ornontowicach zostało zor-
ganizowane wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.

Z okazji 1 listopada – Dnia Wszyst-
kich Świętych – wójt gminy Ornon-
towice wraz ze swoim zastępcą, 
pracownikami Urzędu oraz radnymi 
zapalili znicze na grobach zmarłych 
radnych, pracowników Urzędu Gmi-
ny oraz laureatów statuetki „Ornon-
towickie Bzy”.

8 listopada, w związku z Narodowym 
Świętem Niepodległości, delegacja Urzędu 
i Rady Gminy uczciła pamięć poległych 
z Ornontowic w czasie II wojny światowej, 
składając palmę oraz zapalając znicze pod 
pomnikiem na ornontowickim cmentarzu 
oraz pod pomnikiem przy ul. Kolejowej, 
upamiętniając i oddając hołd Ofiarom fa-
szystowskiego barbarzyństwa.

21 listopada wiodącym tematem kolejnego posiedzenia 
Rady Gminy była bieżąca i planowana działalność spółek 
górniczych na terenie Ornontowic. Stąd obecność gości 
reprezentujących kopalnie „Bolesław Śmiały” i „Budryk”.

Wojciech Surma – kierow-
nik Działu Mierniczego KWK 
„Bolesław Śmiały” w Łaziskach 
Górnych – informował m.in. 
o zakresie likwidacji szkód 
górniczych na terenie gminy 
Ornontowice w 2018 i 2019 r. 
oraz planowanych w tym za-
kresie działaniach w roku 
2020, które obejmą wykonanie 
remontu 34 budynków miesz-
kalnych, naprawę drogi powia-
towej (ul. Orzeska), drogi woje-
wódzkiej (ul. Bujakowska) oraz 
kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej. Co istotne, KWK „Bo-
lesław Śmiały” nie przewiduje 
w przyszłym roku eksploatacji 
górniczej pod terenami gminy, 
a ewentualne jej wznowienie 
nastąpi w 2023 r. Tych samych 
zagadnień dotyczyła wypowiedź 
Piotra Stajno – kierownika Wy-
działu Szkód Górniczych KWK 

„Budryk” – który wskazując na 
mapie dokładny przebieg pro-
wadzonej eksploatacji, omówił 
możliwości występowania okre-
ślonych szkód górniczych.

Po sprawozdaniach, jakie 
złożyli przewodniczący ko-
misji stałych i klubu radnych, 
w dalszej części obrad przegło-
sowano przygotowane na sesję 
projekty uchwał. Dotyczyły 
one m.in. zmian w tegorocznym 
budżecie gminy, wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości 
i środków transportowych oraz 
opłaty targowej. Ponadto radni 
zdecydowali o ogłoszeniu tekstu 
jednolitego i rysunku jednolite-
go uchwały w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz aktualności 
studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Ornontowice. 
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ZróbMy sobie ładnie
Okazją do zorganizowania akcji była 

przypadająca na ten rok setna rocznica wy-
buchu I powstania śląskiego. We współpra-
cy z Urzędem Gminy mieszkańcy zwrócili 

się do Dariusza Spyry (nauczyciela Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych), by stworzył 
projekt oddający charakter obchodzonej 
rocznicy. Zaprojektował on wysepkę skrzy-
żowania tak, aby jej kontury wyznaczały 
koło szybu górniczego, a w jej centrum 
zostały posadzone żółte i niebieskie kwia-
ty – kolory Śląska. 2 listopada osiemnastu 
mieszkańców Ornontowic wykonało nie-
zwykłą pracę, kopiąc, sadząc, podsypując, 
słowem realizując projekt, którego efekty 
w całej okazałości zobaczymy na wiosnę.

Organizatorzy akcji dziękują wszystkim 
radnym, sponsorom i mieszkańcom, którzy 
przyczynili do realizacji ich zamierzenia.

Konserwacja rowu 
przy ul. Kolejowej

„ZróbMy sobie ładnie” – pod takim tytułem mieszkańcy Ornontowic zorgani-
zowali akcję, w efekcie której na skrzyżowaniu ulicy Dworcowej i Orzeskiej 
zostało posadzonych 700 cebulek kwiatów i ponad 100 sadzonek.

Stan techniczny dróg gminnych na terenie Ornontowic jest dla władz sa-
morządowych zadaniem priorytetowym, w związku z tym co roku chcemy 
zwiększać wydatki na poprawę jakości dróg.

Oprócz działań bezpośrednio związa-
nych z jakością nawierzchni dróg podejmu-
jemy działania związane z poprawą jakości 
elementów towarzyszących jak oznakowa-
nie, oświetlenie, utrzymanie zieleni oraz 
właściwy sposób odprowadzania wód 

z dróg. W listopadzie gmina Ornontowice 
wykonała konserwację rowu przydrożnego 
na odcinku 1120 m przy ul. Kolejowej od 
ul. Pośredniej w kierunku południowym do 
przejazdu kolejowego. Prace polegały na 
wykonaniu nowego koryta rowu z zacho-

waniem jednolitych spadków wraz z udroż-
nieniem wylotów drenarskich oraz w miarę 
możliwości udrożnienia przepustów na in-
dywidualnych zjazdach.

Ze względu na prowadzoną w przed-
miotowym terenie eksploatacje górniczą 
zadanie zostało wykonane przy finansowym 
udziale JSW SA KWK „Budryk”. Wykona-
ne przez gminę Ornontowice prace remon-
towe odkryły bardzo zły stan techniczny 
wielu przepustów i zjazdów na prywatne 
posesje, w związku z tym zachęcamy miesz-
kańców do rozważenia potrzeby bądź ko-
nieczności przeprowadzenia odpowiednich 
prac naprawczych.

Arkadiusz Pamuła
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Za utrzymanie stanu dróg gminnych 
odpowiedzialność ponosi Urząd Gmi-
ny Ornontowice z siedzibą w Ornon-
towicach przy ul. Zwycięstwa 26a.

AKCJA ZIMA
W sprawach INTERWENCYJNYCH 

związanych z „Akcją zima” należy kontak-
tować się z pracownikiem oddelegowanym 
do pełnienia dyżuru pod numerem telefonu 
501-548-282, czynnym całodobowo, lub 
pod nr 32 330-62-68 w godz. pracy Urzędu 
Gminy.

W okresie zimowym 2019/2020 czynno-
ści utrzymania zimowego:

– dróg gminnych w stanie „BIAŁE 
PRZEJEZDNE” z podziałem na cztery re-
wiry obszarowe prowadzą firmy:

Usługi Wielobranżowe Cecylia Domo-
gała z siedzibą przy ul. Kolejowej 41 w Or-
nontowicach – rewir 1 (ul. Kolejowa, Polna, 
Marzankowice, Pośrednia i Okrężna), rewir 
2 (ul. Grabowa, Brzozowa, Bukowa, Cypry-
sowa, Działkowa, Hutnicza, Jarzębinowa, 
Sosnowa, Klasztorna, Klonowa, Leśna, Łą-
kowa, Karola Miarki, Świerkowa, Tartacz-
na, Skośna, Żabik);

Kazimierz Zajusz Usługi dla Lud-
ności z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 186 
w Ornontowicach – rewir 3 (ul. Bankowa, 
Boczna, Cicha, Graniczna, Jasna, Krótka, 
Lipowa, Nowa, Ogrodowa, Słoneczna, So-
larnia, Zachodnia, Kwiatowa, Myśliwska);

Darko Dariusz Drążkiewicz z siedzibą 
przy ul. Zamenhofa 8/31 w Rudzie Śląskiej 
– rewir 4 (ul. Akacjowa).

Za zimowe utrzymanie dróg powia-
towych na terenie gminy Ornontowice 
(ul. Chudowska, Dworcowa, Orzeska, 
Zamkowa, Zwycięstwa) odpowiedzialny 
jest Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą 
w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 8.

Czynności utrzymania zimowego dróg 
powiatowych prowadzi firma: COM-
PLEX S.C., z siedzibą przy ul. F. Stuska 5 
w Orzeszu, tel. 660-764-079.

Za zimowe utrzymanie drogi woje-
wódzkiej na terenie gminy Ornontowi-
ce (ul. Bujakowska) odpowiedzialny jest 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowi-
cach z siedzibą przy ul. Lechickiej 24, tel. 
32 781-92-11.

Zimowe utrzymanie chodników przyle-
gających do posesji zabudowanych należy 
do właścicieli tych posesji. W celu poprawy 
i ujednolicenia standardu utrzymania chod-
ników w ciągach głównych dróg Ornonto-
wic, podobnie jak w latach poprzednich, 
gmina będzie prowadzić prace związane 
z odśnieżaniem chodników przy użyciu 
mikrociągników wyposażonych w skrętne 
pługi śnieżne.

KONTROLE KOTŁOWNI
Rozpoczął się sezon grzewczy i powrócił problem złej jakości powietrza. 
Dlatego też podejmując walkę ze smogiem i realizując zapisy Programu 
ochrony powietrza dla województwa śląskiego oraz „uchwały antysmogowej”, 
pracownicy tut. Urzędu Gminy przeprowadzać będą kontrole kotłowni w za-
kresie spalania odpadów i paliw zabronionych do stosowania. Kontrole 
mogą odbywać się także, w przypadku ogłoszenia alarmu smogowego, 
podczas weekendów oraz świąt.

Prosimy mieszkańców o umożliwienie 
pracownikom Urzędu dostępu do kotłowni 
i przeprowadzenia kontroli. Zgodnie z art. 
379 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska, upoważnieni 
pracownicy urzędu, wykonując kontrolę, 
uprawnieni są do wstępu na nieruchomość.

Jak zgłosić podejrzenie 
spalania odpadów?

Jeżeli masz uzasadnione podejrzenie, że 
Twój sąsiad spala w domowym piecu od-
pady lub niedozwolone paliwo, a rozmowy 
z nim nie przynoszą oczekiwanego efektu:
1. Zgłoś to osobiście w Wydziale Środowi-
ska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Grun-
tami (pok. nr 108, ewentualnie nr 113) lub 
telefonicznie – tel. 32 330-62-37 lub 32 330-
62-29 – w godzinach pracy UG
2. Zgłoś to na Komisariat Policji w Orzeszu 
(ul. Matejki 1, 43-180 Orzesze), tel. 32 324-
86-10 – poza godzinami pracy UG
Kontrola, która potwierdzi spalanie od-
padów może zakończyć się:
▸ mandatem w wysokości od 20 zł do 
500 zł – nałożonym przez Policję,
▸ karą grzywny do 5000 zł – jeżeli sprawa 
trafi do sądu rejonowego.

Urząd Gminy, w ramach podpisanej 
umowy z Centralnym Laboratorium Po-
miarowo-Badawczym Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Jastrzębiu-Zdroju, może pobrać do 
badań próbki odpadów paleniskowych, 
w celu stwierdzenia czy doszło do spalania 
odpadów.

Czego nie można spalać w indywidualnych kotłach, kominkach:
butelek PET, toreb foliowych, kolorowych gazet, książek, kartonów z nadrukami, 
pieluch, ubrań, kaloszy, gumowych opon, płyt MDF, płyt wiórowych, lakiero-
wanego drewna, mebli, framug, starych okien oraz paliw zakazanych „uchwałą 
antysmogową”, tj. węgla brunatnego, mułu, flotokoncentratu, wilgotnej biomasy 
(o wilgotności powyżej 20%), paliw, w których udział masowy węgla kamiennego 
o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%.

Zanieczyszczone powietrze 
wpływa negatywnie na:
▶ układ oddechowy – problemy z oddy-
chaniem, katar, kaszel, częste infekcje dróg 
oddechowych, astma, rak płuc
▶ układ nerwowy – problemy z pamięcią 
i koncentracją, niepokój, depresja, choroba 
Alzheimera, udar mózgu, zaburzony rozwój 
dzieci, niższy iloraz inteligencji u dzieci
▶ układ krwionośny – zaburzenia ryt-
mu serca, niewydolność, choroba nie-
dokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, 
zawał serca
▶ układ rozrodczy – zaburzenia gospodar-
ki hormonalnej, bezpłodność, obumarcie 
płodu, przedwczesny poród

PAMIĘTAJ JEDNAK!
Podczas rozruchu (rozpalania) 

kotła opalanego węglem, drewnem 
oraz po każdym dołożeniu świeże-
go paliwa na ruszt pojawia się tzw. 
proces dymienia.

Stare kotły węglowe (tzw. „kop-
ciuchy”) nie spełniają norm emisji, 
dlatego też spalanie w nich paliw 
powoduje większą emisję pyłów niż 
w kotłach nowej generacji.

Nie zawsze gęsty dym unoszący 
się z komina świadczy o spalaniu 
niedozwolonych substancji.
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Zajęcia fitness
Dzięki Fundacji JSW dotarł do nas sprzęt 

do realizacji projektu „Tańczę, więc jestem 
sprawny”. Pierwsze zajęcia w najstarszej 
grupie dziewcząt z użyciem stepów przypa-
dły uczennicom do gustu. Na kolejnym tre-
ningu siłowym ćwiczenia urozmaicono han-
telkami, a następnie dziewczęta klas VIII 
poznały system ćwiczeń pilates. Na zaję-
ciach korzystały z mat i taśm pozyskanych 
dzięki Fundacji JSW. Dziękujemy!

Wycieczka do Muzeum 
Powstań Śląskich

15 października uczniowie kl. VIa i VIb 
pojechali na wycieczkę do Muzeum Po-
wstań Śląskich w Świętochłowicach. Dzie-
ci uczestniczyły w lekcji muzealnej „Życie 
codzienne w śląskich miastach na początku 
XX wieku”. Celem wycieczki było upamięt-
nienie 100-lecia powstań śląskich. Ucznio-
wie bardzo aktywnie spędzili czas. Poznali 
wiele ciekawostek na temat historii Śląska, 
mogli obejrzeć mnóstwo pamiątek związa-
nych zwłaszcza z historią Górnego Śląska. 
Zgromadzone w  Muzeum źródła histo-
ryczne pomagają w łatwy sposób przyswo-
ić i pogłębić wiedzę o życiu mieszkańców 
Śląska przed wybuchem I wojny światowej 
oraz o postaciach i wydarzeniach związa-
nych z powstaniami plebiscytem.

Konkurs „Jesienne Cudaki”
Jesień obdarowuje nas różnymi darami 

i paletą wspaniałych kolorów, dlatego w na-
szej szkole odbył się konkurs plastyczny dla 
klas I-III pt. „Jesienne Cudaki”. Przedmio-
tem konkursu było stworzenie pracy prze-
strzennej z darów jesieni (warzyw, owoców, 
kasztanów, liści itp.) przy pomocy dostęp-
nych narzędzi i materiałów plastycznych. 
Głównymi celami konkursu było kształ-
towanie zainteresowań przyrodniczych 
wśród dzieci, zachęcanie ich do działań 
twórczych, rozwijanie zainteresowań pla-
stycznych i czerpanie radości z procesu 
tworzenia. 

W konkursie wzięło udział 27 uczniów. 
Wykonawcy wykazali się ogromną po-
mysłowością oraz nie lada precyzją, co 
zaowocowało przepięknymi pracami. Były 
one przede wszystkim bardzo kolorowe, 
jak kolorowa bywa jesień, i naprawdę 
niesamowite. Wystawa prac wzbudzała 

podziw i zainteresowanie oglądających, 
a wyłonienie zwycięzców było bardzo 
trudne. Jury w  składzie: wicedyrektor 
Iwona Sznapka, Katarzyna Walczak 
i Anna Wawer-Owczarek przyznało na-
stępujące miejsca i wyróżnienia: I miejsce 
– Oskar Piwowarczyk, Szymon Pody-
ma, II – Marlena Siedlaczek, Karolina 
Baron, III – Mateusz Hanslik, Bruno 
Kops.

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
Z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca 

Misyjnego przypadającego 16 paździer-
nika odbyła się w szkole „Gra misyjna” 
dla uczniów klas IV-VI. Największą wie-
dzą o misjach, wolontariacie, przyrodzie 
Afryki i życiu mieszkańców Azji wykazała 
się z Maja Nowak z kl. Va, miejsce drugie 
zajął Piotr Hawełka z kl. VIc. Z kolei 21 
października w trwającym „Tygodniu Mi-
syjnym” spotkali się rodzice, dziadkowie 
i uczniowie, którzy w czasie warsztatów 
plastycznych wykonali bożonarodzeniowe 
kartki świąteczne dla misyjnych przyja-
ciół. Zostaną one wysłane m.in. do Zambii. 
Uczestnikom warsztatów dziękujemy za za-
angażowanie i poświęcenie swojego czasu. 
Gra oraz warsztaty zostały zorganizowane 
we współpracy z Kołem Misyjnym Doro-
słych naszej parafii.

Uczniowie pamiętają…
W związku ze świętem 1 listopada Pa-

tryk Kociuba i Paulina Kociuba uporząd-
kowali teren wokół Pomnika przy ul. Ko-
lejowej. Wygrabili liście, wyczyścili płytę 
Pomnika. W pracy wspierali nas również 
Państwo Sylwia i Tomasz Kociuba. Dla 
upamiętnienia Ofiar faszystowskiego bar-
barzyństwa uczniowie złożyli kwiaty i za-
palili znicze. W chwili zadumy wspomnieli 
tych, którzy zapisali się w naszej historii. 
Pamięć o Ofiarach II wojny światowej jest 
wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań. 
Zachęcamy Mieszkańców Ornontowic do 
odwiedzenia Pomnika mieszczącego się 
przy ul. Kolejowej. Warto w chwili reflek-
sji pochylić się nad historią naszej Małej 
Ojczyzny.

Uczniowie kl. VIb wraz z opiekunami 
Agnieszką Gorzawską i Piotrem Go-
rzawskim udali się na cmentarz parafial-
ny, aby jak co roku uporządkować i umyć 
grób wszystkich mieszkańców Ornontowic, 
którzy zginęli w czasie II wojny światowej 
w obozach koncentracyjnych, na frontach 
wojennych oraz pomordowanych przez 
NKWD policjantów pochodzących z Or-
nontowic. Dzieci wraz z p. Agnieszką poza-
miatały liście, wyrzuciły wypalone znicze, 
stare kwiaty oraz umyły pomnik. Na koniec 

w chwili ciszy i zadumy pomodlili się za 
wszystkich poległych.

Uczniowie klas IIc, IId, Vb i Vc w ra-
mach lekcji religii wraz z A. Gorzawską 
wybrali się na cmentarz, aby upamiętnić 
osoby, które zapisały się w sposób szczegól-
ny w naszej lokalnej historii. Zapalając zni-
cze na grobach byłej Pani Dyrektor Szkoły 
Podstawowej śp. Adelajdy Jagielskiej oraz 
wieloletniego Proboszcza śp. ks. Jerzego 
Kiełbasy, uczcili pamięć pedagogów, któ-
rzy wiele lat pracowali w naszej szkole.

Z kolei w przededniu Narodowego Świę-
ta Odzyskania Niepodległości uczniowie 
reprezentujący nasza szkołę złożyli sym-
boliczną wiązankę kwiatów przy pomni-
ku ofiar II wojny światowej. Oddali w ten 
sposób cześć wszystkim bohaterom, którzy 
oddali swoje życie za Ojczyznę.

Zdrowo jem, jestem aktywny
Uczniowie klas III-V wzięli udział 

w warsztatach programu realizowanego 
przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży z Cukrzycą we współpracy 
z Urzędem Marszałkowskim Wojewódz-
twa Śląskiego pod hasłem „Piramida 
zdrowia – Zdrowo jem, jestem aktywny”. 
Uczniowie zapoznali się z zasadami zdro-
wego odżywiania. Zajęcia urozmaiciły 
konkursy z upominkami. Każdy uczest-
nik na zakończenie otrzymał pamiątkową 
teczkę z przydatnymi informacjami, jak 
ważne są dla dzieci zasady zdrowego od-
żywiania.

Najbardziej zaskakujące dynie
28 do 30 października z okazji Hallo-

ween po raz kolejny odbył się konkurs, tym 
razem w kategorii na najbardziej zaskaku-
jącą dynię. Cieszył się on dużym zaintereso-
waniem wśród wszystkich uczniów. Ich pra-
ce były na bieżąco wystawiane, aby wszyscy 
mogli podziwiać pomysłowość i kreatyw-
ność uczestników. Wszystkim uczestnikom 
dziękujemy za udział w konkursie, zwy-
cięzcom gratulujemy!!! Oto wyniki w kl. 
I-III: I miejsce – Kacper Wojnar, II – Maja 
Piątek, III – Angelika Skowrońska; kl. IV-
-VIII: I – Magda Knapczyk, II – Szymon 
Smerczek.

  ŁOS Ornontowic    nr 11 (211)    LISTOPAD 2019O Ś W I ATA6



Szkoła do hymnu
W  2018 roku świętowaliśmy setną 

rocznicę Odzyskania Niepodległości Pol-
ski. Szkoły i przedszkola z całej Polski 
w różnoraki sposób włączyły się wówczas 
w obchody tego jubileuszu. Kulminacyj-
nym punktem obchodów setnej Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości była akcja Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej „Rekord dla 
Niepodległej”. W ponad dwudziestu czte-
rech tysiącach szkół w Polsce i placówkach 
polonijnych na całym świecie, uczniowie 
i nauczyciele uroczyście odśpiewali czte-
rozwrotkowy hymn narodowy.

Ta inicjatywa jest kontynuowana również 
w tym roku szkolnym. Nasza szkoła, podob-
nie jak w 2018 r., i tym razem włączyła się 
w ogólnopolską akcję Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej „Szkoła do Hymnu”, pole-
gającej na wspólnym zaśpiewaniu czterech 
zwrotek naszego Hymnu. Podczas piątko-
wego apelu, o godz. 11.11 wszyscy ucznio-
wie odśpiewali wspólnie cztery zwrotki 
Mazurka Dąbrowskiego.

W  programie słowno-muzycznym 
uczniowie klas VI przypomnieli ważne 

wydarzenia z kart naszej historii. Opowie-
dzieli o trzech rozbiorach Polski, powstaniu 
listopadowym i powstaniu styczniowym, 
o marzeniach Polaków o niepodległej Oj-
czyźnie, o I wojnie światowej. Chórek pod 
opieką pani Katarzyny Szendzielorz wpro-
wadził nas w patriotyczny nastrój. Dzieci 
zaśpiewały piękne pieśni: „Rotę”, „Boże 
coś Polskę”, „Wojenko, wojenko”, „Marsz 
I Brygady”, „Rozkwitały pęki białych róż”, 
„Szara piechota”. O dekorację zatroszczyła 
się p. Monika Taistra-Łyko we współpracy 
z p. Ireną Adamczyk. Apel opracowała p. 
Hanna Potyka, a w realizacji pomogła p. 
Kornelia Osińska-Kurpas.

11 listopada to szczególna data dla każdego z nas. Tego dnia czcimy bohater-
stwo, waleczność i męstwo naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 
latach niewoli wróciła na mapę Europy. Wyrażamy radość z tego, że żyjemy 
w wolnym i suwerennym kraju. W piątek 8 listopada w naszej szkole odbył 
się uroczysty apel poświęcony 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Spotkanie z pisarzem
W ramach współpracy naszej szkoły z Gminną Biblioteką Publiczną 7 listo-
pada uczniowie kl. IIIb wzięli udział w spotkaniu z pisarzem Kazimierzem 
Szymeczko, autorem książek dla dzieci i młodzieży napisanych zrozumiale 
i z dużym poczuciem humoru. 

W jego twórczości nie brakuje też ksią-
żek historycznych, rozbudzających uczucia 
patriotyczne wśród młodych czytelników 
i przybliżających trudne dzieje naszej oj-
czyzny. Autor opowiadał bardzo interesu-
jąco o swojej twórczości i pasji pisania. 
Uczniowie dowiedzieli się, skąd czerpie 
pomysły do pisania, jak powstawały jego 
kolejne książki. Dużą część spotkania sta-
nowiły też odpowiedzi pisarza na liczne py-
tania zadawane przez dzieci. Odpowiadając 

Lekcja Żywej Historii
5 listopada gościliśmy kolejny już raz 

w naszej szkole przedstawicieli Bractwa 
Kerin z miejscowości Subkowy na Pomo-
rzu. Bractwo Kerin zajmuje się przekazywa-
niem wiedzy z zakresu historii przez cieka-
wą i humorystyczną opowieść. Naczelnym 
założeniem tych zajęć jest ich interaktyw-
ność. Uczniowie odgrywają w nich różne 
role, dzięki czemu mają niepowtarzalną 
szansę założenia strojów historycznych czy 
obejrzenia eksponatów, które są wiernymi 
replikami historycznych oryginałów. Pro-
wadzone przez Bractwo Kerin lekcje żywej 
historii uwzględniają wymagania aktualnej 
podstawy programowej. Działalności dy-
daktycznej Bractwa Kerin patronuje TVP 
Historia.

Tegoroczna lekcja żywej historii po-
święcona była tematyce II wojny świa-
towej. Została ona zorganizowana dla 
uczniów kl. IV-VIII dla upamiętnienia 80. 
rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
Zajęcia były atrakcyjne dla dzieci. Ucznio-
wie w ciszy i skupieniu, z maskami na 
oczach wysłuchali nagrania, mówiącego 
o początkach II wojny światowej. Później 
chętnie angażowali się w kolejne zadania, 
wcielając się w rolę Ribbentropa, Moło-
towa, żołnierza niemieckiego i żołnierza 
sowieckiego, polskiego lotnika walczące-
go o Anglię, więźniów obozu Auschwitz-
-Birkenau, harcerza z Szarych Szeregów. 
Treści przekazane podczas tych zajęć po-
mogły utrwalić i ubogacić wiedzę dzieci 
o wydarzeniach II wojny światowej w Eu-
ropie i na świecie oraz na ziemiach pol-
skich.

Niezwykła lekcja języka hiszpańskiego
7 listopada młodzież ucząca się języ-

ka hiszpańskiego miała okazję zagłębić 
się w  kulturę Meksyku. Dzięki udziale 
w imprezie o tematyce Dia de los Muertos, 
uczniowie świętowali Dzień Zmarłych, któ-
ry przybrał charakterystyczną formę zabawy 
i fiesty. Dekorowanie czaszek, gry i zabawy 
językowe, meksykańskie rytmy oraz kon-
kurs na najpiękniejszą Catrinę były jedny-
mi z atrakcji wieczoru. Aby lepiej poznać 
zwyczaje i tradycje mieszkańców Meksyku, 
na koniec uczniowie zobaczyli film „Coco”, 
który zawierał wszystkie elementy tego 
pięknego i pełnego kolorów święta.

na jedno z nich, pisarz omówił całą drogę 
powstania książki od pierwszych roboczych 
notatek, poprzez pisanie, korekty, redakcję, 
drukarnię, aż po półkę w księgarni, a trwa 
to około roku, jeśli pisarz już wie dokładnie, 
o czym chce pisać. Na zakończenie moż-
na było zakupić książki autora i poprosić 
o imienną dedykację. Spotkanie było inte-
resujące i przebiegło w wesołej, sympatycz-
nej atmosferze.

LISTOPAD 2019    nr 11 (211)    ŁOS Ornontowic O Ś W I ATA 7



Biblioteka przyjazna dzieciom
Biblioteczna Akademia Malucha i Bi-

blioteczne Animacje na stale wpisały się 
w kalendarz comiesięcznych zajęć biblio-
tecznych. Inicjatywy kierowane są do naj-
młodszych mieszkańców, a prowadzą je 
dyrektor Marcin Wajszczyk, bibliotekarka 
Aleksandra Szczepańska i animatorka Jo-
anna Sodzawiczny. W Bibliotecznej Aka-
demii Malucha uczestniczą grupy przed-
szkolne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
(Stokrotki i Motylki) oraz Przedszkola im. 
Aniołów Stróżów. Natomiast Bibliotecz-
ne Animacje mają charakter otwarty, biorą 
w nich udział dzieci nieuczęszczające do 
przedszkola (w wieku 2-4 lat) wraz z rodzi-
cami i babciami. Zajęcia inspirowane są lite-
raturą dziecięcą, zawsze towarzyszą zabawy 
słowne i plastyczne oraz zabawy z piosenką, 
jest również okazja do wypożyczenia bajek 
z bibliotecznego księgozbioru.

Najbliższe Biblioteczne Animacje od-
będą się 11 grudnia 2019 r., o godz. 10.00. 
Zapisy nie są wymagane. Zapraszamy!

Nowości książkowe
Gminna Biblioteka Publiczna w Or-

nontowicach stale wzbogaca swoje zbiory, 
zaopatrując się w książki i audiobooki. Sta-
ramy się zaspokajać potrzeby czytelnicze 
różnych grup wiekowych, a więc każdy 
miłośnik literatury znajdzie coś dla siebie. 
Środki na zakup nowości pochodzą zarów-
no z budżetu własnego, jak i Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ra-
mach Narodowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa.

Informujemy i przypominamy, że wszy-
scy czytelnicy zarejestrowani w naszej 
bibliotece mają możliwość internetowego 
dostępu do konta czytelnika w systemie bi-
bliotecznym MAK+ i rezerwowania on-line 
poszczególnych tytułów. O szczegóły nale-
ży pytać bibliotekarzy.

Celina Nowak
ORNONTOWICKIE BZY

Urodziła się 9 marca 1959 r. w Jaśkowicach. Jej matka, Helena z d. Tenczyk, 
zajmowała się gospodarstwem domowym, ale także krawiectwem, nato-
miast ojciec, Ryszard Szala, pracował na kopalni. W wieku trzech przenio-
sła się wraz z rodziną do pobliskich Ornontowic, gdzie ukończyła szkołę 
podstawową. Naukę kontynuowała w knurowskim Liceum Ogólnokształcą-
cym, a następnie w pomaturalnym Zespole Szkół, kształcąc się w zakresie 
rachunkowości.

Zgodnie z kwalifikacjami pracę zawodo-
wą podjęła w księgowości, zatrudniając się 
w zabrzańskiej PSS „Społem”. Po sześciu 
latach, w 1991 r. związała się z ornonto-
wickim samorządem, który zaczął funk-
cjonować po reaktywowaniu gminy. Pracę 
w miejscowym urzędzie rozpoczęła na sta-
nowisku kasjerki, a jej bezpośrednią prze-
łożoną była główna księgowa i skarbnik 
gminy Krystyna Lasińska. Swoją szefową 
w związku z przejściem na emeryturę za-
stąpiła już po czterech latach. Obejmując 
jedną z najważniejszych funkcji, ceniła so-

bie bardzo dobrą współpracę z władzami 
gminy, kierownikami jednostek organizacyj-
nych oraz podległymi jej pracownikami. Do 
najtrudniejszych spraw zaliczała w swojej 
pracy brak stabilizacji prawnej oraz dość 
często zmieniające się przepisy. Podcho-
dząc do wykonywania swych obowiązków 
z dużym zaangażowaniem i odpowiedzial-
nością za finanse gminy, cieszyła się dużym 
uznaniem nie tylko wśród współpracow-
ników. W maju 2014 r. na mocy Postano-
wienia Prezydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego została uhonorowana srebrnym 

Medalem za długoletnią służbę. W mar-
cu br. przeszła na zasłużoną emeryturę. 
Od 1978 r. jest mężatką. Jej mąż Andrzej 
był pracownikiem kopalni „Szczygłowi-
ce”, a obecnie również jest na emeryturze. 
Wspólnie wychowali dwie córki – Katarzyna 
pracuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, 
a Renata w ornontowickim Urzędzie Gminy. 
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Projekt inspirowany pracami 
Magdaleny Abakanowicz

Projekt „Twórcza tkanina”, który został sfinansowany ze środków Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, inspirowany jest pracami Magda-
leny Abakanowicz – najbardziej znanej na świecie polskiej artystki. Całe 
przedsięwzięcie ma na celu przybliżenie zjawiska „polskiej szkoły tkaniny”, 
która w latach 60. i 70. XX wieku zrewolucjonizowała myślenie o tej materii 
artystycznej. Pomysłodawczynią całego przedsięwzięcia jest dyrektor AR-
Terii – Aleksandra Malczyk

Uczestniczki projektu „Twórcza tkani-
na” poznały tradycyjne techniki tkackie, 
jak również techniki zdobienia tkanin ta-
kich jak malowanie na jedwabiu czy batik, 
które przybliżyła Katarzyna Broda-Firla 
z Fundacji Józefa Brody. Natomiast poprzez 
wizyty i warsztaty w Centralnym Muzeum 
Włókiennictwa, Zamku Cieszyn, Muzeum 
Sztuki Współczesnej Oddział Muzeum Na-
rodowego we Wrocławiu – Pawilon Czte-
rech Kopuł – poznały zjawiska „polskiej 
szkoły tkaniny”. Na bazie tych doświadczeń 
wcieliły się w rolę twórców i stworzyły swo-
je prace. Ostatnim etapem projektu była or-
ganizacja wystawy uczestników. Wernisaż 

został zorganizowany w formie happeningu, 
w trakcie którego wszyscy obecni zostali 
zaangażowani w tworzenie jednego z ele-

mentów wystawy, który był inspirowany 
„Tłumem” Magdaleny Abakanowicz.

W jej trakcie można było zobaczyć 
zarówno prace, które powstały w trakcie 
warsztatów, jak i dzieła stworzone specjal-

nie na tą okazję. O szczegółach tego ostat-
niego wydarzenia, twórcach i ich pracach 
napiszemy w grudniowym wydaniu „Głosu 
Ornontowic”.
PARTNERZY PROJEKTU: 
Centralne Muzeum Włókiennictwa, Zamek Cie-
szyn, Muzeum Sztuki Współczesnej, Muzeum 
Sztuki Współczesnej – Oddział Muzeum Naro-
dowego we Wrocławiu – Pawilon Czterech Ko-
puł, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, 
Koło Gospodyń Wiejskich w Ornontowicach
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IV liga Śląska 
grupa: śląska I
Poz. Drużyna
1.  Szombierki Bytom
2.  Unia Kosztowy
3.  Znicz Kłobuck
4.  Warta Zawiercie
5.  Ruch Radzionków
6.  AKS Mikołów
7.  Raków II Częstochowa
8.  Polonia Poraj
9.  Przemsza Siewierz
10.  Sarmacja Będzin
11.  Gwarek Ornontowice
12.  Unia Dąbrowa Górnicza
13.  Śląsk Świętochłowice
14.  Slavia Ruda Śląska
16.  RKS Grodziec 
15.  Drama Zbrosławice

Klasa C Eurotech 
grupa: Zabrze
Poz. Drużyna
1 MKS Concordia II Knurów
2 KS MOSiR Sparta Zabrze
3 GKS Gwarek II Ornontowice
4 LKS Tempo II Paniówki
5 KS Burza II Borowa Wieś
6 FC Kłodnica Gliwice
7 LKS Leśnik Łącza
8 LKS Naprzód II Żernica
9 KS Sośnica II Gliwice
10 KS Orły Bojszów
11 LKS Naprzód Łubie
12 KS Korona Bargłówka

D1 Młodzik (rocznik 2007 i młodsi) 
– grupa 1 III liga wojewódzka
Poz. Drużyna
1 GKS Piast Gliwice S.A.
2 Górnik III Zabrze SSA
3 MKS Concordia Knurów
4 APN Olimpia Piekary Śląskie
5 GKS Gwarek Ornontowice
6 UKS Trójka Tarnowskie Góry
7 SKS Gwarek Zabrze
8 KS JSS Silesia Piekary Śląskie

D1 Młodzik (rocznik 2007 i młodsi) 
– grupa 2 V liga okręgowa
Poz. Drużyna
1 Górnik IV Zabrze SSA
2 GKS II Gwarek Ornontowice
3 AP Team II Gliwice
4 LKS Tęcza Wielowieś
5 LKS 35 Gierałtowice
6 GSF Gliwice

E1 Orlik (rocznik 2009 i młodsi)
IV liga okręgowa
Poz. Drużyna
1 GKS Piast Gliwice
2 SSR APN Knurów
3 Górnik Zabrze SSA
4 AP Team II Gliwice
5 MKS Zaborze
6 GKS Gwarek Ornontowice

Podsumowanie I rundy 
sezonu 2019/2020
Co się stało? – wielu sympatyków naszego klubu zadaje sobie to pytanie. 
Jako że w roku 2020 obchodzimy 100-lecie sportu w Ornontowicach, chcieli-
śmy, aby w sezonie 2019/2020 nasza drużyna walczyła o coś więcej niż tylko 
środek tabeli. W związku z tym zatrudniliśmy niezwykle ambitnego trenera 
młodego pokolenia – Pawła Krzysztoporskiego – i zbudowaliśmy, jak się wy-
dawało, silną kadrę. Jednak gdy wszystko podążało w dobrym kierunku i po 
pięciu kolejkach byliśmy liderem ligi, wdarła się seria kontuzji i zachorowań.

IV liga Śląska – grupa śląska I
Kamil Adamczyk, Dawid Boczar, Krzysztof Buchalik, 
Łukasz Czajka, Michał Czekaj, Jakub Długosz, Mateusz 
Harkawy (bramkarz), Łukasz Jedyński, Kacper Joachim, 
Tomasz Kasprzyk, Damian Koleczko, Piotr Kwaśniewski, 
Tomasz Leszczyński, Filip Maziarz, Marcin Mizia, Mateusz 
Nowara, Paweł Oleksy, Damian Pilny (bramkarz), Mate-
usz Rajca, Szymon Saliński, Jakub Sewerin, Maciej Sta-
nek (bramkarz), Bartosz Ściślak, Jakub Zdrzałek; I trener 
– Krzysztoporski Paweł, II trener – Nowak Paweł, trener 
bramkarzy – Krzysztof Oszek, kierownik drużyny – Mar-
cin Furgoł masażysta

Klasa C Eurotech – grupa Zabrze
Piotr Bialucha, Wojciech Błoński, Jacek Chmiel, Łukasz 
Cieśliński, Rafał Cieśliński, Daniel Cyganiewicz, Kamil 
Janik, Marcin Jezierski, Jakub Krawczyk, Krzysztof Le-
pich, Mateusz Limanówka, Kamil Machulik, Rafał Me-
telski, Robert Metelski, Artur Młoczek, Henryk Nieużyła, 
Paweł Nowak, Maciej Oszek, Daniel Pakura, Marek Siko-
ra, Patryk Sikora, Marek Słaboń, Dawid Tebinka, Wiktor 
Tomala, Mateusz Wiśniewski (bramkarz); trener – Ma-
teusz Zdrzałek

D1 Młodzik (rocznik 2007 i młodsi)
– grupa 1, III liga wojewódzka
Filip Augustowski, Max Biskup, Krzysztof Gluch, Maciej 
Graczek, Samuel Iżewski, Sebastian Kaczmarczyk, Da-
niel Kolarczyk, Tomasz Mierzwa, Mikołaj Tomala, Dawid 
Szwiec, Mateusz Szala, Piotr Hawełka, Marek Dominik, 
Kacper Utnik, Patryk Piosek, Jerzy Strzelczyk, Kamil 
Knap, Bartek Englert; trener – Grzegorz Sikora

D1 Młodzik (rocznik 2007 i młodsi)
– grupa 2, V liga okręgowa
Bartosz Adamczyk, Paweł Barczyk, Patryk Dyrbusz, Ja-
kub Grzywok, Mateusz Mrozek, Marcin Nowak, Patryk 
Pakura, Paweł Pakura, Brunon Pozór, Jakub Wieczorek, 
Kacper Garbaszewski; trener – Michał Skowron

E1 Orlik (rocznik 2009 i młodsi) – IV liga okręgowa
Jacek Barczyk, Kuba Baron, Marcin Białas, Patryk Gło-
gowski, Jan Kałwak, Konrad Strzoda, Bartosz Kwieciński, 
Dawid Leśnik, Jakub Lubas, Kacper Lyra, Jakub Prasoł, 
Filip Rożek, Radosław Rzepka, Wiktor Szwiec, Mateusz 
Tomczak; trener – Mateusz Zdrzałek

E2 Orlik (rocznik 2010 i młodsi) – Liga Zabrze
Kacper Adamczyk, Adam Borowiec, Mateusz Hobik, Jan 
Holecki, Kamil Krzanowski, Konrad Sekman, Igor Stan-
czak, Michał Szolc, Michał Szpiech, Borys Szymura, Szy-
mon Twardoch, Igor Więcek; trener – Rafał Kolarczyk

F1 Żak (rocznik 2011 i młodsi) Liga Zabrze
Alex Biskup, Mateusz Białas, Kacper Bujnarowski, Woj-
ciech Ciołek, Olaf Firla, Paweł Filipiak, Daniel Foster, 
Sebastian Kazimierczak, Szymon Kotyczka, Tomasz 
Kuran, Kacper Lubański, Maksymilian Łyszczarz, Bar-
tłomiej Machulik, Patryk Malczyk, Wojtek Niedobecki, 
Jakub Niemiec, Henryk Piontek, Maciej Samiński, Jakub 
Szala, Tymoteusz Szymik, Kacper Śmiałek, Adam Wilim, 
Bartosz Wolnik; trener – Arkadiusz Butrykowski. Grupa 
Żaków rocznik 2011 rozegrała 6 turniejów, w których nie 
było podawanej klasyfikacji końcowej ani tabel podsumo-
wujących turnieje.

F2 Żak (rocznik 2012 i młodsi)
Mateusz Białas, Borys Burek, Paweł Filipiak, Mikołaj Kli-
ma, Szymon Kopiszka, Gabriel Kowol, Michał Lysakow-
ski, Maja Piątek, Maksymilian Spyra, Nataniel Winciorek; 
trener – Radosław Rotuski. Zawodnicy rywalizowali w ra-
mach sparingów oraz turniejów.

Bramkarze grup młodzieżowych: 2007 gr 1 – Jerzy 
Strzelczyk, 2007 gr 2 – Marcin Nowak, 2009 gr 1 – Ja-
cek Barczyk, 2009 gr 2 – Wiktor Szwiec, Michał Szolc. 
W żakach 2011 nie ma jeszcze stałego bramkarza. Zajęcia 
z wszystkimi bramkarzami prowadzi trener Paweł Nowak.

Począwszy od szóstej do ostatniej kolejki 
z problemami zdrowotnymi zmagało się aż 
dziesięciu zawodników, a w ostatnim spo-
tkaniu z Przemszą Siewierz, decydującym 
o naszej pozycji na koniec rundy jesiennej, 
zagrać nie mogli Jakub Zdrzałek, Mate-
usz Rajca, Szymon Saliński, Paweł Oleksy, 
Damian Koleczko i Bartosz Ściślak. I gdy 
dodamy do tego, że na boisku wystąpił po 
ciężkiej kontuzji Łukasz Czajka i przezię-
biony Jakub Sewerin, to każdy znający re-
alia naszej drużyny musi przyznać, że choć-

byśmy mieli nie wiem jak mocną kadrę, to 
tych zawodników nie jest łatwo zastąpić! 
Mimo wszystko z optymizmem patrzymy 
w przyszłość. Miejsce, które obecnie zaj-
mujemy, nikogo nie satysfakcjonuje, więc 
postaramy się, aby po rundzie wiosennej 
wszyscy byli dumni z postawy zawodników 
Gwarka.

Spokojna kontynuacja przyjętego pla-
nu szkolenia oraz prace związane ze zgło-
szeniem szkółki do programu certyfikacji 
PZPN – tak z kolei krótko można podsu-

mować minione półroczne w szkółce GKS 
Gwarek Ornontowice. Nasza młodzież 
przeplatała tę rundę zmiennymi wynikami 
sportowymi, jednak dzięki temu nabywała 
doświadczenia, zdobywając umiejętność 
„wychodzenia” z porażek. Przez pryzmat 
wyników patrzymy jednak z dużym spo-
kojem, zdając sobie sprawę zarówno z wy-
sokiego poziomu ligowego i rywalizacji 
z takimi akademiami jak Górnik Zabrze, 
Piast Gliwice, APN Knurów, jak też z tego, 
że nasi zawodnicy często rywalizują z za-
wodnikami o rok starszymi.

Szkolenie to dla nas proces zaplanowany 
i długofalowy. Dlatego też chcąc podno-
sić naszą jakość pracy, zgłosiliśmy się do 
programu certyfikacji szkółek piłkarskich, 
wnioskując o przyznanie srebrnej gwiazdki. 
Cieszy nas to, że przedstawiony autorski 
program szkolenia i ocena organizacji pracy 
została pozytywnie zaopiniowana w dwóch 
etapach weryfikacji. Czekamy więc teraz 
na ostateczne potwierdzenie, czy powyższa 
gwiazda zostanie nam przyznana, co zna-
cząco wpłynęłoby na kolejny krok w roz-
woju szkółki.

E2 Orlik (rocznik 2010 i młodsi) 
Liga Zabrze
Poz. Drużyna
1 MKS Concordia Knurów
2 SSR APN Knurów
3 GKS Gwarek Ornontowice
4 LKS Jedność 32 Przyszowice
5 LKS 45 Bujaków
6 KS Burza Borwa Wieś
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KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ
W GMINIE ORNONTOWICE
DATA MIEJSCE WYDARZENIE

GRUDZIEŃ

1 grudnia, godz. 14.00 – 18.00 Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkolny Jarmark Bożonarodzeniowy

3 grudnia, godz. 9.00-11.00 Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach „Kici Nici i przepis na święta” – warsztaty dla dzieci

3 grudnia, godz. 16.00 ARTeria CKiP Świąteczne ozdoby z makramy – warsztaty dla rodzin z małymi dziećmi

3 grudnia, godz. 17.30 Boisko Orlik – ul. Akacjowa Akademia Biegania

4 grudnia Kościół pw. św. Michała Archanioła 
w Ornontowicach

Msza św. Barbórkowa w intencji górników

6 grudnia, godz. 15.30 Sala ARTerii CKiP Spotkanie z Mikołajem

7 grudnia, godz. 17.00 Kościół pw. św. Michała Archanioła 
w Ornontowicach 

Premiera słuchowiska „Synek z Familoka”

9 grudnia, godz. 16.00 Sala ARTerii CKiP Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

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

10 grudnia, godz. 17.30 Boisko Orlik – ul. Akacjowa Akademia Biegania

11 grudnia, godz. 10.00 Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach Biblioteczne animacje – dla dzieci w wieku 2-4 lat

11 grudnia, godz. 16.00 - 17.00 Biuro Przewodniczącego Rady Gminy, pok. 316 
(UG Ornontowice, II piętro)

Dyżur Radnego Gminy Ornontowice – Mariana Blachy

11 grudnia, godz. 17.00 Sala ARTerii Biesiada Barbórkowa

13 grudnia, godz. 16.00-19.00 Zespół Szkolno-Przedszkolny Jarmark Bożonarodzeniowy (organizator: Przedszkole im. Kubusia Puchatka)

15 grudnia, godz. 17.30 Parking za budynkiem Urzędu Gminy Wielkie Strojenie Choinki

17 grudnia, godz. 17.30 Boisko Orlik – ul. Akacjowa Akademia Biegania

18 grudnia, godz. 16.00 Sala konferencyjna Rady Gminy Sesja Rady Gminy Ornontowice
Wiodące tematy: 1. Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2020.
2. Przyjęcie planów pracy Rady Gminy i Komisji Stałych na 2020 rok.




UądGminynniyi
UądGminynniyi
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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
LISTOPAD

IV Liga śląska (grupa I)
2.11 GWAREK - Śląsk Świętochłowice 1:5

(gol: Sewerin)

8.11 GWAREK - Raków II Częstochowa 2:3
(gole: Rajca, Mizia) 

19.11 Przemsza Siewierz - GWAREK 3:2
(gole: Leszczyński, Kasprzyk) 
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