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Choinka, 
choinka, 

świąteczna 
choinka…

Tradycji stało się zadość, bowiem 
praktycznie na tydzień przed Bożym 
Narodzeniem spotkaliśmy się za bu-
dynkiem Urzędu Gminy a przed re-
mizą OSP, aby jak zwykle postroić 
świąteczną choinkę i złożyć sobie 
życzenia.

W strojeniu okazałej choinki największą 
aktywnością wykazywały się oczywiście 
dzieci, które upodobały sobie również za-
bawę z lodową bryłą. Jedna z nich posłu-
żyła do wykonania oryginalnej rzeźby. Na 
jarmarku nie zabrakło świątecznych ozdób, 
przy największych powodzeniem cieszyła 
się pyszna grochówka przygotowana przez 
członkinie ornontowickiego Koła Gospo-
dyń Wiejskich, no i grzaniec serwowany 
przez strażaków OSP. Odpowiednią opra-
wę muzyczną zapewniła górnicza orkiestra 
dęta, po której zaprezentowała się kapela 
„Śląskie Bajery”, a przy wspólnym kolędo-
waniu nie zawiedli chórzyści „Jutrzenki”. 
Wesołych Świąt!

Ho, ho, ho… W tym roku św. Mikołaj znów 
odwiedził wszystkie grzeczne dzieci 
z Ornontowic. Podczas oczekiwa-
nia na spotkanie z nim dzieci mogły 
udekorować pierniki, przygotować 
ozdoby świąteczne oraz pokolorować 
świąteczne kolorowanki. Wyczeki-
wana cały rok wizyta św. Mikołaja 
minęła w bardzo miłej atmosferze 
i przyniosła wszystkim wiele radości.

Dziękujemy elfom z Aktywni.
ART za pomoc w przygotowaniu 
spotkania i już dziś zapraszamy za 
rok na kolejne spotkanie. 
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Sesja Rady Gminy 

Zdrowych, rodzinnych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślności i spełnienia wszystkich marzeń

w Nowym 2020 Roku
życzy

Mieszkańcom Ornontowic
w imieniu Rady Powiatu 

Przewodnicząca 
Barbara Pepke

w imieniu Zarządu Powiatu 
Starosta

Mirosław Duży

Kilkanaście projektów uchwał znalazło się w porządku 
obrad ostatniego w tym roku posiedzenia Rady Gminy. 
Kluczowe było podjęcie uchwały budżetowej.

Błogosławieństwa Bożej Dzieciny,
wielu radości płynących  

z rodzinnego świętowania,
spokoju i wytchnienia

na czas Bożego Narodzenia
oraz zdrowia, szczęścia
i wszelkiej pomyślności
w Nowym 2020 Roku

życzą wszystkim
w imieniu własnym i samorządu

Gminy Ornontowice

W pierwszej części obrad 
sprawozdania z prac między 
sesjami przedstawili jak zwy-
kle przewodniczący komisji 
branżowych i klubów radnych, 
natomiast pierwsze z podjętych 
uchwał dotyczyły zmian w te-
gorocznym budżecie i Wielo-
letniej Prognozie Finansowej 
Gminy Ornontowice. Następnie 
rozpoczęto procedowanie przy-
szłorocznego budżetu, począw-
szy od omówienia uchwały, od-
czytania opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej oraz Komisji 
Budżetu i Inwestycji. Wójt Mar-
cin Kotyczka przedstawił swoje 
autopoprawki, po czym radni 
przegłosowali uchwałę w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej na lata 2019-2014, 
a potem uchwałę budżetową.

W kolejnym bloku prze-
głosowano plany pracy Rady 
Gminy i komisji stałych oraz 
powołanie Komisji Konkurso-
wej w celu przeprowadzenia 
postępowania konkursowego na 
stanowisko dyrektora Gminne-
go Ośrodka Zdrowia. Następne 

uchwały dotyczyły ustalenia za-
sad i trybu konsultacji z miesz-
kańcami Ornontowic oraz 
przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narko-
manii w Ornontowicach na rok 
2020. Radni zdecydowali też 
o przyjęciu uchwały w sprawie 
zwolnień z podatku od nieru-
chomości budynków mieszkal-
nych lub ich części, w których 
zastosowano ekologiczne źródło 
ciepła, a także udzieleniu po-
mocy finansowej na rzecz Wo-
jewództwa Śląskiego na zadania 
własne w roku 2020. Kolejna 
uchwała dotyczyła określenia 
średniej ceny jednostki paliwa 
do obliczenia zwrotu rodzicom 
kosztów przewozu dziecka do 
placówki w roku szkolnym 
2019/2020. Przegłosowano 
także uchwały wprowadzone 
do porządku, które dotyczyły 
ustalenia wzoru deklaracji oraz 
wysokości stawki opłaty za go-
spodarowanie odpadami komu-
nalnymi i metody jej ustalania.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Nieużyła

Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy

Ryszard Milanowski

Wójt Gminy Ornontowice
Marcin Kotyczka

Zastępca  
Wójta Gminy Ornontowice

Dariusz Spyra

Radosnego świętowania 
Bożego Narodzenia
oraz wszelkiego dobra 
w Nowym 2020 Roku

Wójt Gminy Ornontowice zaprasza na
SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI
7 stycznia, godz. 17.00
sala widowiskowa ARTerii Centrum Kultury i Promocji 

życzy
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W uroczystym pochodzie maszerowali 
obok siebie górnicy z Ornontowic i górnicy 
z kopalni „Budryk”, którym przewodził dy-
rektor Jarosław Adamek. Miejscowych gór-
ników reprezentował przewodniczący Koła 
Emerytów i Rencistów Bolesław Piątek. 
W drodze do kościoła delegacje górników 
z Ornontowic i kopalni „Budryk” złożyły 
pod pomnikiem na miejscowym cmentarzu 
symboliczne wiązanki kwiatów ku pamięci 
zmarłych górników. Msza św., której prze-
wodniczył proboszcz parafii ks. Grzegorz 
Lech, została odprawiona w intencji wszyst-
kich górników i pozostałych pracowników 
kopalń oraz ich rodzin z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, pracę i zdrowie. Na mszy 
barbórkowej nie zabrakło byłego dyrektora 
kopalni „Budryk”, senatora Jerzego Mar-
kowskiego. Na zakończenie wystąpiły dzie-
ci z miejscowego przedszkola im. Aniołów 
Stróżów z okolicznościowym programem 
artystycznym i oprawą muzyczną przygoto-
waną przez Urszulę Palę. Dyrektor kopalni 
wręczył młodym artystom słodkie upomin-
ki. A.K. 

W środę 4 grudnia br. zgodnie z wieloletnią tradycją w ornontowickim 
kościele odprawiona została uroczysta barbórkowa msza św. Przed mszą 
górnicy w strojach galowych zebrali się przed budynkiem ARTerii, skąd 
przy dźwiękach górniczej orkiestry, w asyście pocztów sztandarowych, 
udali się do kościoła.

Barbórka 2019
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WAŻNY NUMER TELEFONU 
602 573 096 – zapamiętaj, zapisz
DYSPOZYTOR WODNO-KANALIZACYJNY

Od 1 stycznia 2020 r. zostaje uruchomiony ważny numer telefonu 
dla mieszkańców Ornontowic. Jest to całodobowy numer telefo-
nu do dyspozytora sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy 
Ornontowice, na który należy zgłaszać powstałe awarie jak rów-
nież można uzyskać informacje na temat funkcjonowania sieci 
wodno-kanalizacyjnej. Dyspozytor jest pracownikiem Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej i pełni nadzór nad pra-
widłowym funkcjonowaniem systemu dostaw wody jak i odpro-
wadzania ścieków.

Mieszkanie na sprzedaż!
Gmina Ornontowice przeznaczyła do sprzedaży nieru-
chomość lokalową nr 104 w budynku wielorodzinnym 
przy ul. Żabik 9 o łącznej powierzchni 33,30 m2. Miesz-
kanie jest dwupokojowe z przedpokojem, kuchnią i ła-
zienką. Przetarg przeprowadzony zostanie w I kwartale 
2020 r. w Urzędzie Gminy Ornontowice.
Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości można sprawdzić na 
stronie internetowej www.ornontowice.pl, a szczegółowych infor-
macji udzielają pracownicy Wydziału Środowiska, Przedsiębior-
czości i Gospodarki Gruntami w godzinach pracy Urzędu Gminy, 
pod numerem telefonu 32 33-06-229.

Oznakowanie budynku mieszkalnego
Urząd Gminy Ornontowice przypomina, iż zgodnie z Ustawą 
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne właścicie-
le nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione 
w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami 
władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na 
ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu 
tego numeru.

Na tabliczce, o której mowa wyżej, oprócz numeru porządko-
wego zamieszcza się również nazwę ulicy. Ponadto informujemy, 
że niedopełnienie obowiązku oznakowania nieruchomości, a także 
utrzymania jej w nienależytym stanie jest wykroczeniem.
Prawidłowe oznakowanie budynku zgodne z otrzymanym z urzędu 
numerem adresowym może być kluczowe m.in. w sytuacji zagro-
żenia życia i zdrowia. WŚPiGG
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SPOTKANIE 
GWARKÓW

Z inicjatywy emerytów górniczych mieszkających na terenie gminy Ornon-
towice oraz we współpracy z ARTerią Centrum Kultury i Promocji 11 grudnia 
odbyło się „Barbórkowe spotkanie Gwarków” na sali ARTerii. Miało ono na 
celu przywrócenie wiedzy o pięknych tradycjach związanych ze świętem 
górniczym, które swe początki datuje na połowę XVIII w. Przez kolejne 
wieki „barbórka” bogaciła się o kolejne tradycje i zwyczaje, urastając do 
szczególnie cenionego i pielęgnowanego reliktu obyczajowości górniczej 
w skali całej Europy.

4 grudnia obchodzona jest Barbórka, 
święto patronki górników, choć nie tylko 
ich, bo to patronka ciężkiej pracy i dobrej 
śmierci. W tym dniu często można zaobser-
wować pochody górników ubranych w od-
świętne mundury z orkiestrą górniczą na 
czele oraz tradycję „karczmy piwnej”, czyli 
spotkania po pracy.

Niestety w społecznościach lokalnych 
często obchody te kojarzone są jedynie z po-
wszechnym trunkiem. Tak też to święto od-
bierane jest niejednokrotnie przez rodziny 
samych górników. Dlatego emerytowani 
górnicy, poza mszą św. w ich intencji i zło-
żeniem kwiatów na cmentarzu, poprosili 
o zorganizowanie „Barbórkowego spotkania 
Gwarków”, w których mogły uczestniczyć 
również ich małżonki. Dzięki zaproszeniu 
Ślązaka Roku Krzysztofa Zaremby oraz 
znakomitego Krzysztofa Respondka wszy-
scy zgromadzeni w sali widowiskowej AR-
Terii nie tylko świetnie się bawili, ale także 
zostały im przybliżone zwyczaje, tradycje 
i symbole związane z górnictwem i „Bar-
bórką”. Oczywiście na spotkaniu nie mogło 
zabraknąć orkiestry górniczej.

Na samym początku została powołana 
władza „absolutna”, czyli Prezydium oraz 
Prezes. Następnie pokazano jak odbywa się 
„skok przez skórę” – obrzęd przyjmowania 
adeptów (zwanych lisami) do stanu górni-
czego. Polega on na tym, iż młodzi wchodzą 
na beczkę piwną i przeskakują przez skórę 

(łatę) – ówczesny atrybut górnika, potem 
odpowiadają na pytania Majora oraz są ude-
rzani końcem szpady w lewe ramię. Często 
uczestników biesiady dzieli się na prawą 
i lewą stronę, po czym rywalizują na zasa-
dzie dowcipu podczas zabaw i konkursów 
o różnej randze i powadze oraz śpiewów 
z zachowaniem szacunku i zasług dla „sta-
rych strzech”.

„Barbórkowe spotkanie Gwarków” za-
szczycili swoją obecnością Tadeusz Mar-
szolik – wicestarosta mikołowski, Marcin 
Kotyczka – wójt Ornontowic, Dariusz 
Spyra – zastępca wójta, Henryk Nieużyła 
– przewodniczący Rady Gminy Ornontowi-
ce, Ryszard Milanowski – wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Ornontowice. Przybyli 
także przedstawiciele kopalń: Jarosław 
Adamek – dyrektor KWK „Budryk” JSW 
SA, Adam Ratka – dyrektor pracy KWK 
„Budryk” JSW SA, Grzegorz Conrad – 
dyrektor KWK „Bolesław Śmiały”, Grze-
gorz Sewerin – prezes KZ NSZZ „Solidar-
ność”. Nie mogło oczywiście zabraknąć 
przedstawicieli związków zawodowych oraz 
emerytów górniczych wraz z rodzinami.

Cała uroczystość miała charakter nietu-
zinkowy ze względu na darowiznę udzielo-
ną przez Fundację JSW na dofinansowanie 
przedsięwzięcia. Wielkie wsparcie zaofero-
wali również sponsorzy – KZ NSZZ „Soli-
darność” oraz KWK „Bolesław Śmiały”. 
Gwarkowie obecni na uroczystości serdecz-
nie podziękowali Aleksandrze Malczyk 
– dyrektor ARTerii Centrum Kultury i Pro-
mocji – za organizację „Barbórkowego spo-
tkania Gwarków” oraz realizację wszystkich 
formalności związanych z pozyskaniem da-
rowizny od Fundacji JSW.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
będziemy mogli po raz kolejny przeka-
zywać wiedzę o tradycjach i zwyczajach 
górniczych w tak uroczystej formie następ-
nym uczestnikom „Barbórkowych spotkań 
Gwarków”.

ARTeria
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Warsztaty w Castoramie
22 listopada kl. IIa odwiedziła Casto-

ramę w Żorach. Uczniowie uczestniczyli 
tam w warsztatach plastycznych. Robili 
świąteczne lampiony z materiałów udo-
stępnionych przez sklep. Lampiony wy-
szły znakomicie, a uczniowie dowiedzieli 
się, jak łączyć różne faktury materiałów, 
by stworzyć ciekawą kompozycję. Wyjazd 
okazał się bardzo ciekawy i kształcący.

Pamiętamy o bezdomnych zwierzętach
Przez dwa miesiące nasi uczniowie zbie-

rali dary dla Schroniska dla zwierząt „Fau-
na” w Rudzie Śląskiej. Akcja pokazała, że 
dzieci i młodzież mają wielkie serca dla 
braci mniejszych. Zbiórkę zainicjowała kl. 
Vd, ale hojne dary przynosili uczniowie 
wszystkich klas. 25 listopada zawieźliśmy 
zebraną karmę i koce do schroniska. Tam 
uczniowie mieli okazję zobaczyć los bez-
domnych zwierząt, które pomimo najlep-
szej opieki pracowników schroniska bardzo 
tęsknią za prawdziwym domem… Dzieci 
wzięły również udział w prelekcji na temat 
zwyczajów zwierząt domowych oraz wła-
ściwej opieki nad nimi. Na pewno wzno-
wimy zbiórkę w przyszłym roku i bardzo 
dziękujemy wszystkim, którzy przynosili 
podarunki dla psów i kotów!

Dzień Pluszowego Misia
25 listopada swoje święto obchodzi naj-

milsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci 
i niezastąpiona przytulanka przy zasypia-
niu – Pluszowy Miś. Dlatego też w naszej 
szkole odbył się Dzień Pluszowego Misia. 
Uczniowie klas młodszych przynieśli swoje 
ulubione misie, które towarzyszyły im przez 
cały dzień. Zorganizowano przy tym wesołe 
gry i zabawy, a także zadania z kodowania, 
których bohaterem był miś. Na zakończenie 
uczniowie zrobili sobie zdjęcie ze swoimi 
puchatymi maskotkami.

Warsztaty świąteczne
25 listopada w kl. IIa mamy naszych 

uczniów, p. Ania i p. Sabina, przeprowa-
dziły warsztaty plastyczne. Dzieci wyci-
nały i ozdabiały ciasteczka z masy solnej, 
które zawisną na świątecznych choinkach. 
Ciasteczka były sprzedawane na Jarmar-
ku Bożonarodzeniowym. Dla dzieci była 
to znakomita zabawa, w której mogły się 
wykazać pomysłowością. 26 listopada po-

dobne warsztaty odbyły się w kl. Ic. Ro-
dzice wraz z dziećmi wykonali przepiękne 
ozdoby świąteczne, które również zostały 
przekazane na Jarmark Bożonarodzeniowy.

Godomy po naszymu
W czasie XI Regionalnego Konkursu 

Gwarowego „Godomy po naszymu” zorga-
nizowanego przez Szkołę Podstawową nr 10 
w Orzeszu Woszczycach i Stowarzyszenie 
Kulturalno-Społeczne „Piwnica” pod ho-
norowym patronatem Burmistrza Miasta 
Orzesze Mirosława Blaskiego, naszą szkołę 
reprezentowała uczennica kl. VIIIa Mar-
tyna Sewerin. Wraz ze swoją opiekunką 
Agnieszką Paruzel przygotowała inter-
pretację wiersza „Pan Hilary” w gwarze 
śląskiej. Miło nam ogłosić, że w kategorii 
wiekowej klas VII-VIII zdobyła III miejsce. 
Serdecznie gratulujemy!

Konkurs o Karolu Miarce
Konkurs na album o Karolu Miar-

ce cieszył się dużym zainteresowaniem. 
Uczniowie oddali w sumie 37 prac, które 
były wykonane ciekawie i zgodnie z tema-
tem. Wyniki przedstawiają się następują-
co: I miejsce – Natalia Michałowska (kl. 
VIIa), Gabriel Łoboda (VIIc), II – Niko-
la Fojcik (VIIIa), Jakub Fydrych (VIIc), 
III – Emilia Szymura (VIc), Anna Smorz 
(VIIa), Magda Knapczyk (VIIIa).

Wyjazd do kina
2 grudnia uczniowie klas VI i VIIIa wraz 

ze swymi wychowawcami uczestniczyli 
w lekcji dotyczącej gatunków filmowych 
odbywającej się w Multikinie w Zabrzu. Ta 
niezwykła, multimedialna lekcja połączona 
była z projekcją filmu z gatunku science-fic-
tion pt. „Między nami kosmos”, który bar-
dzo przypadł do gustu młodym odbiorcom.

Teatr w języku angielskim

3 grudnia przyjechał do nas teatr The 
Bear z Czech. Uczniowie klas VIII obejrzeli 
w wykonaniu aktorów przedstawienie w ję-
zyku angielskim pt. „Opowieść wigilijna”. 
Czterech aktorów, lalki i skromna deko-
racja wystarczyły artystom, aby stworzyć 
ciekawą adaptację tego znanego angielskie-
go opowiadania. Uczniowie mieli okazję 

sprawdzić swoją umiejętność słuchania ze 
zrozumieniem w niecodziennych okoliczno-
ściach. Spektakl spotkał się z pozytywnym 
odbiorem.

Konkurs Piosenki „Karolinka”
4 grudnia kl. VIIIb wraz z wychowawcą 

wybrała się do Rybnika na Konkurs Pio-
senki „Karolinka”. Kibicowaliśmy naszej 
koleżance Julii Siedlaczek, która brała 
w nim udział. Dzięki naszemu dopingowi 
Julia zajęła I miejsce. Gratulujemy!

Mystery Skype
W piątek 6 grudnia uczniowie kl. VIIIc 

odbyli swoją pierwszą sesję Mystery Sky-
pe! To zabawa, którą zaproponowała wi-
cedyrektor ZS-P Bożena Kubica. Chciała 
pokazać uczniom, w jaki sposób można 
wykorzystać technologię do rozwijania 
swoich umiejętności językowych. Sesja ta 
jest elementem projektu eTwinning „1, 2, 
3… action”.

Celem zabawy było odgadnięcie ojczy-
stego kraju rozmówcy po drugiej stronie 
ekranu. Można było zadawać tylko takie 
pytania, na które trzeba odpowiedzieć 
TAK lub NIE. Przed sesją Mystery Sky-
pe, podczas zajęć z angielskiego z Bożeną 
Banach, uczniowie przygotowali zestaw 
potencjalnych pytań. Padały oczywiste pyta-
nia o lokalizację, geograficznych sąsiadów, 
narodowe potrawy, rodzaj waluty. Podczas 
komunikacji pomocą służyła nasza anglist-
ka Agnieszka Paruzel. To świetny sposób 
na poznanie innych kultur oraz poprawę 
naszych umiejętności komunikowania się 
w języku angielskim. Z pewnością nie była 
to ostatnia lekcja ze Skype’m w kl. VIIIC.

Euroweek
Od 10 do 14 grudnia uczniowie kl. VId 

oraz klas VIII wraz z opiekunami – Boże-
ną Banach, Justyną Podbielską-Smolorz, 
Agnieszką Paruzel i Grzegorzem Zubrem 
– uczestniczyli w wyjeździe do Międzygó-
rza w województwie dolnośląskim. Celem 
wycieczki było uczestnictwo w programie 
edukacyjnym Euroweek, podczas którego 
uczniowie doskonalą umiejętności języko-
we oraz kształtują zdolności przywódcze 
w Szkole Liderów. Ponadto program uczy 
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Sukces Arnolda
Z radością dzielimy się sukcesem językowym Arnolda 
Wagnera, ucznia II klasy technikum Zespołu Szkół Po-
nadpodstawowych w Ornontowicach, wnuka Ronalda 
Winklera, jednego z członków Towarzystwa Miłośników 
Ornontowic.

wielokulturowości, komunikacji społecznej 
oraz rozwija kreatywność. Podczas pięcio-
dniowego pobytu uczniowie uczestniczy-
li w wielu warsztatach z wolontariuszami 
z pięciu krajów: Gwatemali, Turcji, Indo-
nezji, Meksyku i Algierii.

To już kolejne spotkanie naszych 
uczniów z obcokrajowcami w ramach tego 
programu. Każde z nich na długo utkwi 
uczestnikom w pamięci, ponieważ są to 
spotkania z ciekawymi, egzotycznymi kul-
turami, nietuzinkowymi ludźmi i nauka in-
teresujących wiadomości. Była to również 
okazja do zwiedzenia ciekawych miejsc, 
takich jak wodospad w Dolinie Wilczki oraz 
przeciwpowodziowa zapora wodna.

Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym
12 grudnia Oliwia Kwarcińska, Olga 

Kalisz, Piotr Przewłocki i Oskar Buj-
narowski reprezentowali naszą szkołę 
w Powiatowych Zawodach w Tenisie Sto-
łowym w Łaziskach Górnych w kategorii 
rocznik 2006 i starsi. Miło nam ogłosić, że 
wśród chłopców powiatu mikołowskiego 
nasi uczniowie zajęci I miejsce, natomiast 
dziewczyny wywalczyły II lokatę. Dzięki 
zwycięstwu chłopcy awansowali do zawo-
dów na szczeblu rejonowym, które odbędą 
się niebawem.

29 listopada uczniowie klas VIII 
uczestniczyli w spotkaniu z przewod-
niczącym Rady Gminy Ornontowice 
Henrykiem Nieużyłą i wiceprzewod-
niczącym Ryszardem Milanowskim.

Tematem spotkania był samorząd lo-
kalny. Przewodniczący przybliżył uczniom 
wiadomości o Radzie Gminy, jej zadaniach 
i kompetencjach. Młodzież dowiedziała 
się, na czym polega praca radnych, jakie 
są ich obowiązki, co to jest sesja i jaki jest 
jej przebieg. Z kolei wiceprzewodniczący 
opowiadał o funkcjonowaniu samorządu 
gminnego, przypomniał także o reformie 
z 1999 r. odradzającej powiaty oraz o przy-
wróceniu w 1990 r. Ornontowicom praw 
samodzielnej gminy.

Zajęcia dla dzieci są szansą na naukę no-
wych umiejętności oraz poznanie podstawo-
wych pojęć związanych z robotyką, automa-
tyką i informatyką. Jest to wspaniała nauka 
poprzez zabawę. Podczas zajęć uczniowie 
pracują w parach, konstruując roboty pod 
okiem nauczycieli. Po zbudowaniu robotów 
dzieci programują swoje konstrukcję za po-
mocą języka obrazkowego.

We wrześniu br. Arnold 
otrzymał certyfikat zaświad-
czający zdanie egzaminu z ję-
zyka angielskiego znanego pod 
nazwą Certificate in Advan-
ced English (CAE). To jeden 
z najpopularniejszych testów 
z języka angielskiego na po-
ziomie zaawansowanym, który 
jest honorowany przez ponad 
6000 instytucji na całym świe-

cych „Britam” w Gliwicach.
Według relacji Ronalda 

Winklera, emerytowanego 
nauczyciela Zespołu Szkół 
Rolniczych, język angielski 
został wprowadzony do Gim-
nazjum Rolniczo-Hodowlane-
go i szkoły podstawowej w Or-
nontowicach w roku szkolnym 
1946/47 i 1947/48, uczyła go 
wówczas Agnieszka Żidek 
z Rudy Śląskiej na podstawie 
książki „Język angielski panuje 
na świecie”. Zaraz po wojnie 
język angielski stał się na tyle 
atrakcyjny, że nawet miesz-

kańcy Ornontowic brali udział 
w lekcjach prowadzonych w du-
żej sali zamku Hegenscheidtów. 
Widać, że tradycja nauki języka 
angielskiego jest kontynuowana 
w Ornontowicach z powodze-
niem.

A.K. Towarzystwo  
Miłośników Ornontowic

cie. W połączeniu z odpowied-
nim przygotowaniem pedago-
gicznym pozwala uczyć języka 
angielskiego w szkołach pod-
stawowych i szkołach średnich 
w Polsce. Jest honorowany 
przez MSZ jako potwierdzenie 
umiejętności językowych do na-
dania stopnia dyplomatycznego. 
W zdobyciu certyfikatu mie-
li również udział nauczyciele 
szkoły – Justyna Marek, Ewa 
Wiaterek i Anna Wędrycho-
wicz, ponadto trzeba zaznaczyć, 
że Arnold studiował język an-
gielski w Szkole Języków Ob-

Na zakończenie spotkania uczniowie 
zadawali gościom pytania. A pytali m.in. 
o wiek najmłodszego w tej kadencji radne-
go, byli ciekawi, ile pań zasiada w obecnej 
radzie i czy powstanie basen.

O gminnym samorządzie

„I ty możesz zostać programistą”
Od października trwają w naszej szkole zajęcia wprowadzające w świat ro-
botyki i programowania dla chętnych uczniów klas I-III. Nasi konstruktorzy 
budują proste roboty z kolorowych klocków Lego, a następnie ożywiają je 
przy pomocy oprogramowania. Zestawy Lego WeDo 2.0 zostały zakupione 
z grantu otrzymanego z Fundacji JSW.
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Joanna Sodzawiczny
ORNONTOWICKIE BZY

Rowerem na Nordkapp
29 listopada 2019 r. Gminna Biblioteka 

Publiczna w Ornontowicach gościła Toma-
sza Kabałę, który wraz z żoną przemierza 
różne zakątki świata. Spotkanie „Rowerem 
na Nordkapp” okazało się być na tyle inte-
resujące, że czytelnia po brzegi wypełniona 
była mieszkańcami nie tylko Ornontowic, 
ale i innych miejscowości. Pan Tomasz 
w ciekawy sposób zaprezentował za po-
mocą zdjęć i filmików relację z rowerowej 

wyprawy na Nordkapp, którą odbył z mał-
żonką w tym roku. Opowieści o ludziach 
spotkanych w czasie podróży, niesamowi-
tych przygodach i pięknych krajobrazach 
sprawiły, że spotkanie było bardzo ciekawe 
i zainspirowało niektórych do poznawania 
świata na… rowerze. Panu Tomaszowi ser-
decznie dziękujemy i życzymy kolejnych 
udanych wypraw.

Międzypokoleniowe 
spotkanie z książką

Książki mojego dzieciństwa to temat 
spotkania międzypokoleniowego, które od-
było się 20 listopada w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Ornontowicach. Było to o tyle 
ciekawe wyzwanie, że do udziału zaproszo-
no dzieci oraz seniorów (głównie czytel-
ników biblioteki, członków Towarzystwa 
Miłośników Ornontowic i Koła Gospodyń 
Wiejskich). Moderatorem spotkania była 

animatorka kultury Iwona Kusak, która 
potrafiła zjednać przedstawicieli różnych 
pokoleń. Poprzez zabawy, techniki dramowe 
i rozmowy nastąpiła wymiana czytelniczych 
doświadczeń, uczestnicy prezentowali ulu-
bione książki, odbyło się również głosowa-
nie na najciekawszą prezentację. Spotkanie 
było atrakcyjnym doświadczeniem zarówno 
dla dzieci, jak i dorosłych. Zorganizowano 
je w ramach projektu „Czytamy i działa-
my!”, a dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury. Pro-
gram Partnerstwo dla Książki 2019.

Urodziła się 19 sierpnia 1980 r. w Mikołowie. Jej ojciec Henryk miał własną 
firmę, mama Jolanta do dziś prowadzi sklep wielobranżowy w ornonto-
wickim „Anatolu”. Ich córka to jednak dusza artystyczna, najprawdziwsza 
animatorka kultury i oddana regionalistka.

Szkołę podstawową ukończyła w Ornon-
towicach, zaś w Knurowie liceum ogólno-
kształcące. W końcu też przyszedł czas na 
studia – ich pierwszy etap to animacja spo-
łeczno-kulturalna jako licencjat uzyskany 
w cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, potem były studia wiedzy 
o regionie, a niebawem będzie to magiste-
rium z edukacji kulturalnej.

Z Teatrem „Naumiony” związała się nie-
jako przez syna Dominika, który obecnie 
jest już uczniem klasy artystycznej rybnic-
kiego liceum „Powstańców”, ale w 2008 r. 
wystąpił z ornontowickim teatrem w przed-
stawieniu „K jak krasnoludki”. Siłą rze-
czy nieodzowna była wówczas opieka nad 
dziecięcym aktorem, więc i jego mamie 
przypadła rola… Królewny. Rychło poja-

wiły się następne, przy czym Joanna So-
dzawiczny ujawniła nie tylko wyjątkowy 
talent aktorski, ale też autorski! Napisała 
„Kopidoła”, a potem „Szaca”, wystawiając 
swoje sztuki z członkami macierzystego 
zespołu teatralnego. Ponadto czterokrotnie 
zdobyła wyróżnienie za jednoaktówki po 
śląsku w konkursie współorganizowanym 
przez Teatr Korez (niedawno kolejny udział 
w tym konkursie zakończył się zdobyciem 
II miejsca za Żywobycie św. Barbary. Na 
koncie ma też wyróżnienie rektora Uni-
wersytetu Śląskiego i nagrodę w konkursie 
Napiszmy to na naszymu zorganizowanym 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mi-
kołowie. Co istotne, gwara śląska jest klu-
czowa w jej kulturalno-artystycznej dzia-
łalności. Stąd dość częste role wodzireja, 
konferansjera i animatora spotkań z różnymi 
grupami, począwszy od najmłodszych dzie-
ci, po emerytów. Szczególnie ceni sobie 
spotkania z ludźmi, okazje do rozmów oraz 
imprezy towarzyskie, a już najbardziej te 
bezalkoholowe. Jej pasją są podróże, choć 
podkreśla, że najlepszym krajem na świe-
cie jest Polska, najwspanialszym regionem 
Śląsk, a miejscem na ziemi – Orna.

Jej energia i pomysłowość znajdują też 

przełożenie w działalności społecznej, 
czego przykładem jest ornontowicki Trash 
Challenge – akcja polegająca na zbieraniu 
śmieci albo też ZróbMY sobie ładnie, czyli 
wspólne sadzenie roślin, które na wiosnę 
zdobić będą jedne ze skrzyżowań. W pla-
nach ma kolejne eventy, które mają uświet-
nić stulecie powstań śląskich. 
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2 grudnia w sali widowiskowej 
ARTerii odbyło się spotkanie, 
podczas którego wójt Marcin 
Kotyczka wręczał naszej mło-
dzieży stypendia specjalne za 
osiągnięcia w roku szkolnym 
i akademickim 2018/2019. 
Prócz gospodarza tego spotka-
nia, stypendystów i ich rodziców 
uczestniczyli w nim również 
zastępca wójta Dariusz Spyra, 
skarbnik gminy Aleksandra Se-
werin, przewodniczący Komisji 
Spraw Społecznych Sebastian 

UCZNIOWIE SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ
— klasy IV
Oliwia Adamczyk
Marcin Białas
Maja Cembrzyńska
Aurelia Dobosz
Zofia Grzywok
Marta Iwańska
Szymon Kurasz
Emilia Lach
Amelia Morawska
Mateusz Mrozek
Marta Rzydzik
Angelika Sodzawiczny
Zuzanna Spilok
Zuzanna Szala
Jagoda Zopołka

— klasy V
Patrycja Adamczyk
Magdalena Blacha
Maciej Graczek
Wiktoria Hadom
Dominika Kułaga
Mateusz Malczyk
Daria Piontek
Anna Stolarczyk
Karolina Warzecha

— klasy VI
Martyna Dominiak
Matylda Jurzykowska
Dominika Kolada
Magdalena Korandy
Julia Lenart
Gabriel Łoboda
Natalia Michałowska
Natalia Nowak

UCZNIOWIE 
GIMNAZJUM
– KLASY III 
WŁĄCZENI DO SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ
Kinga Botor
Natalia Gendarz
Nikola Hylewska
Paulina Kociuba
Oliwier Kurasz
Aneta Nocoń
Marzena Przewłoka
Paulina Reinert
Sandra Rudnik
Małgorzata Spyra
Paweł Szala
Amelia Torz
Oliwia Wilhelm
Jakub Zdzieblik

STUDENCI UCZELNI 
WYŻSZYCH
Jan Adamczyk
Klaudia Adamczyk
Agnieszka Buszta
Sandra Fojcik
Agnieszka Gabryś
Dorota Głosz
Barbara Machulik
Marzena Malczyk
Franciszek Nowak
Karolina Ozga
Robert Piecyk
Klaudia Pisarek
Anna Przewłoka
Aneta Spendel

NAGRODY 
SPORTOWE
Otylia Barczyk
Piotr Przewłocki
Wojciech Romanowski

Stypendyści 
ornontowickiego samorządu

Spyra, wiceprzewodnicząca 
tej Komisji Aleksandra Krze-
mińska oraz członkowie – radni 
Grzegorz Hawełka, Wojciech 
Kubicki i Ryszard Milanow-
ski, zarazem wiceprzewodni-
czący Rady Gminy, kierownik 
Referatu Komunalnego Urzę-
du Gminy Ewa Kurzik oraz 
Sylwia Machulik z Wydziału 
Organizacyjnego Urzędu Gmi-
ny, a także Monika Orłowska-
-Przybyła – dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego. Tym 
razem stypendia specjalne przy-
znano 76 uczniom i studentom, 
a ponadto wójt M. Kotyczka 
wręczył stypendia sportowe. 

Anna Smorz
Aleksandra Spyra

— klasy VII
Paula Kotyczka
Dominika Machulik
Julia Siedlaczek

— klasy VIII
Alicja Adamczyk
Otylia Barczyk
Anna Działkowska
Dominika Działkowska
Damian Gajda
Patryk Jaskółka
Kacper Korzeniowski
Marlena Smerczek
Dominik Szolc
Magdalena Szpik
Oliwia Wojtaś
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Już w w poprzednich numerach „Głosu Ornontowic” 
pisaliśmy o realizowanym w ARTerii projekcie „Twórcza 
Tkanina”. 26 listopada odbył się wernisaż wystawy po-
projektowej, kończący ten projekt. W tym dniu mogliśmy 
zobaczyć dzieła uczestniczek tego przedsięwzięcia.

Wernisaż „Twórczej Tkaniny”

W gronie wspomnianych 
uczestniczek projektu były: Jo-
anna Kalabis, Wiktoria Ka-
labis, Ewa Komraus, Natalia 
Kornas, Jadwiga Magdziorz, 
Izabela Malczyk, Martyna 
Malczyk, Jolanta Mandrysz, 
Grażyna Mrowiec, Joanna 
Pęcak-Rajca, Marita Spen-
del, Teresa Sutkowska, Elż-
bieta Szymura, Monika Ta-
istra-Łyko, Mariola Zajusz 
oraz pomysłodawczyni pro-
jektu Aleksandra Malczyk. 
Prace prezentowane podczas 
wystawy zostały wykonane 
w różnych technikach tkackich, 
można więc było zobaczyć 
dzieła malowane na jedwabiu 
oraz tkaniny zdobione techniką 
batiku. Do malowania jedwab-
nych szali włączyły się również 
Marzena Lewandowska, Ka-
tarzyna Czarnecka, Mirella 
Kałuża, Maria Piecha, Aneta 
Spendel.

Uczestnicy wernisażu mo-
gli na chwilę zostać twórcami, 
wszystko za sprawą dzieła, 
które zostało stworzone już 
w trakcie wernisażu. Praca 
była swoistym hołdem dla 

twórczości Magdaleny Aba-
kanowicz, a w szczególności 
jej najbardziej znanej rzeźby 
„Tłum”. Na środku przestrze-
ni wystawy zostały zawieszo-
ne dwa bardzo długie płótna, 
które przy pomocy specjalnych 
pieczątek z elementami „tłu-
mu Abakanowicz” zostały „za-
drukowane” przez wszystkich 
uczestników spotkania. Two-
rzenie tego swoistego dzieła 
zostało rozpoczęte przez wójta 
Marcina Kotyczkę i jego za-
stępcę Dariusza Spyrę. Spo-
tkanie poprowadziła pomysło-
dawczyni projektu – dyrektor 
ARTerii A. Malczyk. Była 
prezentacja prowadzonych 
działań, podziękowania, ale 
przed wszystkim niesamowita 
atmosfera w zamienionej na 
galerię sztuki ARTerii. Całe 
przedsięwzięcie mogło zostać 
zrealizowane dzięki dotacji 
z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego z progra-
mu Kultura Dostępna. Mamy 
nadzieję, że uda się realizować 
kolejne takie projekty w Or-
nontowicach.
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KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ
W GMINIE ORNONTOWICE
DATA MIEJSCE WYDARZENIE

7 stycznia Sala ARTerii Filharmonia Śląska

7 stycznia, godz. 17.00 Sala ARTerii Spotkanie Wójta Gminy z mieszkańcami

14 stycznia, godz. 10.00-12.00 Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach Starożytne opowieści – zajęcia artystyczne i zabawy dla dzieci

15 stycznia Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach Niespodzianka dla babci i dziadka – Biblioteczne animacje dla dzieci

16 stycznia, godz. 10.00-12.00 Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach Starożytne opowieści – zajęcia artystyczne i zabawy dla dzieci

18 stycznia Sala ARTerii Babski Comber

21 stycznia, godz. 10.00-12.00 Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach Zimowy świat barw – zajęcia artystyczne i zabawy dla dzieci

23 stycznia, godz. 10.00-12.00 Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach Na lodowy koniec świata – zajęcia artystyczne i zabawy dla dzieci

30 stycznia, godz. 16.00 Sala konferencyjna Rady Gminy Sesja Rady Gminy Ornontowice

31 stycznia Sala ARTerii Powiatowy Konkurs Poezji Bożonarodzeniowej

STYCZEŃ

OBOWIĄZEK REJESTRACJI
w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach
oraz o Gospodarce Odpadami (BDO)
Do końca roku obowiązkiem wpisu do BDO objęte są podmioty, które:
– wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów,
– wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, po-

jazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także 
sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań,
– oznacza to, że obowiązek ten może dotyczyć nawet jednoosobo-

wych działalności gospodarczych, które wykonują któreś z po-
wyższych czynności,

– inne instytucje i firmy, które potrzebują dokument KPO.
Więcej informacji oraz wnioski do pobrania znajdą Państwo na 
stronie internetowej: https://bdo.mos.gov.pl

W jubileuszowym roku 
100-lecie pszczelarstwa
W 1919 roku powstały zalążki obecnego Rejonowego 
Stowarzyszenia Pszczelarzy z siedzibą w Ornontowi-
cach. Wtedy było to koło lokalne, które łączyło miłośni-
ków ogrodnictwa i pszczelarstwa. Obecnie członkami 
Stowarzyszenia są pszczelarze z rejonu całego Śląska.

Z okazji stulecia Stowa-
rzyszeniu przypadł zaszczyt 
zorganizowania uroczystości 
w ARTerii Centrum Kultury 
i Promocji, gdzie odbyły się 
główne obchody rozpoczęte 
mszą św. w kościele parafial-
nym w Ornontowicach. Na 
uroczystość przybyły władze 
Śląskiego Związku Pszcze-
larzy w Katowicach i gminy 
Ornontowice oraz zaprzyjaź-
nieni pszczelarze z innych kół 
i sponsorzy. Wręczono medale, 
odznaczenia i podziękowania. 
Dzięki wsparciu ornontowickie-
go samorządu, wójta Marcina 
Kotyczki i dyrektor ARTerii 
wydaliśmy okolicznościowe ka-
lendarze i historię pszczelarstwa 
w Ornontowicach.

W tak ważnym dla nas roku 
udało się nam pozyskać darowi-

znę z Fundacji JSW na rozwój 
pszczelarstwa i ochronę środo-
wiska w gminie Ornontowice, 
jak i na terenach wyszczególnio-
nych w Statucie Fundacji. Fun-
dusze zostaną przeznaczone na 
szkolenia dla pszczelarzy oraz 
prelekcje dla dzieci, młodzieży, 
grup społecznych i okolicznych 
mieszkańców w 2020 r.

Warto wspomnieć, że głów-
nym inicjatorem złożenia 
wniosku do Fundacji JSW 
była dyrektor ARTerii Alek-
sandra Malczyk, która pomo-
gła wiceprezes Koła Leokadii 
Gospodorz w wypełnieniu 
wniosku. Służyła też wszelką 
pomocą w organizacji obcho-
dów 100-lecia pszczelarstwa. 
Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do przygotowa-
nia uroczystości. L.G.

W związku z moim kandydowaniem
w niedawnych wyborach do Sejmu RP
pragnę z głębi serca podziękować
za oddane na mnie głosy.

Na nadchodzące  
Święta Bożego Narodzenia
wszystkim Mieszkańcom  
i Sympatykom Ornontowic
życzę pięknych przeżyć  
i ciepła najbliższych,
zaś w Nowym 2020 Roku  
wszelkiego dobra i szczęścia,
nade wszystko zdrowia  
i powodzenia w realizacji planów.

Z gorącym pozdrowieniem
Kazimierz Adamczyk

KOMUNIKACJA GMINNA W OKRESIE 
ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYM
Bezpłatna komunikacja gminna  
w okresie świąteczno-noworocznym kursować będzie:
– 24.12.2019 r. (Wigilia) – niedzielny rozkład jazdy
– 25.12.2019 r. (Pierwszy Dzień Świąt) – niedzielny rozkład jazdy
– 26.12.2019 r. (Drugi Dzień Świąt) – niedzielny rozkład jazdy
– 31.12.2019 r. (wtorek) – niedzielny rozkład jazdy
– 01.01.2020 r. (środa) – niedzielny rozkład jazdy




UądGminynniyi
UądGminynniyi
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CENNIK REKLAM
Powierzchnia Strony wewnętrzne Ostatnia strona
Cała strona 500 zł 900 zł
½ strony 260 zł 500 zł
¼ strony 140 zł 260 zł
1/8 strony 80 zł 140 zł
1/16 strony 50 zł 80 zł

(obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.)

  ŁOS Ornontowic    nr 12 (212)    GRUDZIEŃ 2019R E K L A M Y12


