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OSP na galowo
W drugiej części obchodów 

przed remizą jednostki OSP 
prezes Sławomir Bijak wrę-
czył strażakom odznaczenia 
za wysługę lat. Razem z wice-
przewodniczącym Rady Gminy 
Ornontowice Ryszardem Mi-
lanowskim dziękował ochotni-

kom za ich poświęcenie, czas 
i pracę, jaką wkładają w życie 
ornontowickiej OSP.

Tradycyjnie na sam koniec 
był grill i poczęstunek dla stra-
żaków oraz wszystkich gości, 
którzy w tym dniu odwiedzili 
naszą remizę.

4 maja obchodziliśmy Święto św. Floriana i zarazem 
Międzynarodowy Dzień Strażaka. W intencji strażaków 
z jednostki OSP Ornontowice oraz ich rodzin została od-
prawiona msza św., po której złożono kwiaty na cmenta-
rzu, upamiętniając tym samym zmarłych druhów.

Strażacy, dzieci i woda – oto trzy słowa, które idealnie 
opisują sobotni II Powiatowy Piknik Strażacki. Zaczy-
nając od zawodów o Puchar Wójta Gminy Ornontowice, 
należy wspomnieć o dużym zaangażowaniu wszystkich 
drużyn oraz partnerów. Strażacy przyciągnęli ogromną 
publiczność, w tym swoich najwierniejszych fanów!

II Powiatowy 
Piknik Strażacki

Same konkurencje były bardzo emocjo-
nujące, a niesamowici prowadzący dodali 
widowisku charakteru i humoru. Kiedy ro-
dzice byli zajęci oglądaniem poszczegól-
nych konkurencji, dzieci mogły skorzystać 
z takich atrakcji jak malowanie twarzy oraz 
zabawa bańkami z wolontariuszami. Oprócz 
tego dla najmłodszych gości przewidziane 
było miejsce na ich malunki. Każda chętna 
osoba mogła też zjechać na tyrolce zorgani-
zowanej przez Centralną Stację Ratownic-
twa Górniczego z Bytomia, co okazało się 
być wielką atrakcją także dla starszych osób. 
W wachlarzu atrakcji znalazło się również 
stoisko Centralnego Muzeum Pożarnictwa 
z Mysłowic, które prezentowało dzieciom 
symulacje pożarów, a ich przedstawiciele 
tłumaczyli widzom przebieg pożaru oraz 
akcję ratunkową. Dla dopełnienia Pogoto-
wie Ratownicze z Mikołowa zaoferowało 
instruktaż pierwszej pomocy, a policjanci 

z Orzesza udostępnili wejście do radiowozu 
oraz prezentację sprzętu.

Podczas gdy organizatorzy rozważali 
wyniki zawodów, dzieci chętnie wcieliły 
się w małych strażaków i eksperymentowały 
z wodą. Było mokro, ale wesoło. Wyniki 
ogłoszone zostały przez prowadzącą Ingę 
Papkalę oraz wójta Marcina Kotyczkę, 
który wręczał nagrody razem ze Sławomi-
rem Bijakiem prezesem OSP Ornontowic 
oraz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Mikołowie.

Sponsorami całego wydarzenia byli: 
Wójt Gminy Ornontowice, Centralna Sta-
cja Ratownictwa Górniczego z Bytomia, 
Muzeum Ognia z Żor, Komisariat Policji 
w Orzeszu, Centralne Muzeum Pożarnic-
twa z Mysłowic oraz Pogotowie Ratownicze 
z Mikołowa.
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Sesja Rady Gminy Ornontowice 

Żelazne Gody
Państwa Kurasz

Żelazne Gody, czyli 65. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego świętowali 
24 kwietnia Państwo RÓŻA i ALOJZY KURASZ. Z tej okazji dostojnym Jubi-
latom wizytę złożyli przedstawiciele władz naszej gminy.

Urząd Gminy Ornontowice informu-
je, że 7 maja br. została podpisana 
umowa na realizację zadania pn. 
Przebudowa sieci wodociągowej 
w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa, 
etap III cz. 3, ul. Bujakowska, etap I).

Przebudowa sieci 
wodociągowej

Przebudowa sieci wodociągowej przy 
ul. Kolejowej obejmuje budynki o numerach 
od 122 do 128, 181, 183A, 191 do 195 wraz 
z przyłączami o łącznej długości 820 m. Bu-
dowa sieci wodociągowej przy ul. Bujakow-
skiej obejmuje odcinek o długości 151 m 
w rejonie posesji nr 25. Termin wykonania 
zadania: do końca czerwca br.

Szczegółowych informacji na temat re-
alizowanych zadań udziela Wydział Roz-
woju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu 
lub pod nr tel. 32 33-06-224.

W związku z prowadzonymi inwesty-
cjami zwracamy się z apelem do wszyst-
kich mieszkańców oraz osób przyjezdnych 
o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o za-
chowanie szczególnej ostrożności podczas 
poruszania się w rejonie objętym pracami 
budowlanymi.

Podczas spotkania z Jubilatami władze 
samorządowe Ornontowic reprezentowali 
wójt Marcin Kotyczka, wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Ryszard Milanowski 
oraz Mirosława Pietrzyba z Urzędu Sta-

nu Cywilnego. W imieniu własnym, ale 
także ornontowickiej społeczności złożyli 
Państwu Kurasz życzenia kolejnych lat peł-
nych szczęścia, radości, ciągłego uśmiechu 
na twarzy, jak również tego, aby cieszyli się 
życiem w każdym jego momencie. Zgodnie 
z tradycją do tych wszystkich życzeń i gra-
tulacji kierowanych tego dnia pod adresem 
Dostojnych Jubilatów dołącza się również 
nasza redakcja!

Z okazji
Dnia Matki i Dnia Ojca

najserdeczniejsze, z głębi Serca płynące
życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności

składają
Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Nieużyła
Wójt Gminy Ornontowice

Marcin Kotyczka

23 maja odbyła się jedna z najważniejszych w roku sesji Rady Gminy Ornon-
towice, podczas której nasi radni debatowali nad sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu oraz udzieleniem wójtowi Marcinowi Kotyczce absolutorium.

Zgodnie z przyjętym porządkiem na po-
czątku sesji sprawozdania z prac między 
sesjami składali przewodniczący komisji 
stałych i klubu radnych, natomiast wójt 
przedstawił informację na temat realizacji 
uchwał, ustaleń Rady oraz sytuacji finanso-
wej gminy. W dalszej części obrad w związ-
ku z nowelizacją Ustawy o samorządzie 
przedstawiony został Raport o stanie Gmi-
ny Ornontowice za 2018 r. Radni przyjęli 
go jednogłośnie poprzez podjęcie uchwały 
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla 
Wójta Gminy Ornontowice Marcina Ko-
tyczki. Taki sam jednogłośny wynik miało 
głosowanie w sprawie udzielenia wójtowi 
absolutorium, przy czym zgodnie z proce-
durą uchwała ta została poprzedzona przed-
stawieniem opinii komisji stałych Rady 
Gminy w sprawie sprawozdania finanso-
wego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
ubiegłorocznego budżetu gminy. Stosowny 
wniosek przedstawiła również Komisja Re-

wizyjna, ponadto radni zapoznali się z opi-
niami Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
które dotyczyły zarówno sprawozdania wój-
ta, jak i wniosku Komisji Rewizyjnej.

W drugiej części obrad radni podjęli 
uchwały w sprawie zmian w tegorocznym 
budżecie gminy i Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Ornontowice. Przyjęli 
również statut Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej i Wodociągowej oraz wyrazili zgodę 
na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomo-
ści gruntowej i odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzier-
żawy na okres 1 roku. Ostatnie z uchwał 
dotyczyły zmian w Rocznym Raporcie 
Współpracy Gminy Ornontowice z organi-
zacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w ustawie o działalności po-
żytku publicznego i wolontariacie, a także 
określenia warunków i trybu finansowania 
rozwoju sportu na terenie Ornontowic.

Jak głosowaliśmy
26 maja odbyły się wybory do Par-
lamentu Europejskiego. W Ornonto-
wicach spośród 4619 uprawnionych, 
do urn wyborczych udało się 2090 
wyborców. Zatem frekwencja wy-
borcza wyniosła u nas 45,25%.

Na kandydatów Prawa i Sprawiedliwo-
ści – oddano u nas 1177 głosów, co stanowi 
56,53% i znacznie odbiega od ogólnopol-
skiego poziomu 45,38% poparcia dla PiS. 
Drugie miejsce zdobyła Koalicja Euro-
pejska z ilością 573 głosów (27,52%). 
Trzecie miejsce zdobyła Wiosna Roberta 
Biedronia –  110 głosów (5,29%). W dal-
szej kolejności wyniki przedstawiają się 
następująco: Kukiz’15 – 100 głosów 
(4,80%), Konfederacja Korwin Braun 
Liroy Narodowcy – 85 głosów (4,08%), 
Polski Fair Play Bezpartyjni Gwiazdow-
ski – 20 głosów (0,96%), Lewica Razem 
– 17 głosów (0,82%).

Z kandydatów PiS największy udział 
w sukcesie wyborczym ma Izabela Kloc, 
na którą oddano 615 głosów, czyli ponad 
połowę z wszystkich na liście PiS. Indywi-
dualnie drugie miejsce w Ornontowicach 
zajął Jerzy Buzek startujący z listy Koali-
cji Europejskiej – głosowało na niego 394 
mieszkańców naszej gminy. Trzecie miej-
sce zdobyła Jadwiga Wiśniewska z PiS, 
na którą oddano 328 głosów. (r)
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ARTeria Centrum Kultury i Promocji
ORNONTOWICKIE BZY

Nieruchomości na sprzedaż!
W najbliższym okresie zostaną ogłoszone przetargi na sprzedaż:
– niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy 

ul. Sosnowej (sprzedaż prawa użytkowania wieczystego). Działka 
nr 3147/170 o powierzchni 0,0663 ha, 3151/170 o powierzchni 0,0785 
ha oraz działka nr 3148/170 o powierzchni 0,0722 ha.

– nieruchomość lokalową nr 104 w budynku wielorodzinnym przy ul. Żabik 9 
o łącznej powierzchni 33,30 m

2
.

– nieruchomość lokalową nr 16 w budynku wielorodzinnym przy ul. Akacjo-
wej 27 o łącznej powierzchni 48,40 m

2
.

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości można sprawdzić na stro-
nie internetowej www.bip.ornontowice.pl. Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości i Go-
spodarki Gruntami w godzinach pracy Urzędu Gminy, pod numerem 
tel. 32 33-06-229.

W zakresie ewidencji ludno-
ści wydano 2 decyzje w spra-
wach meldunkowych, wykona-
no 136 czynności dotyczących 
zameldowań i wymeldowań 
oraz nadano 20 numerów PE-
SEL. Ciekawa jest również 
statystyka urodzeń i zgonów 
– w styczniu br. ornontowicki 
USC odnotował ich jednakową 
ilość, czyli po 4. W lutym było 
6 urodzeń, mniej natomiast zgo-
nów (6), zaś odwrotnie w mar-
cu, kiedy to było 7 zgonów 
i 5 urodzeń. W sumie I kwartał 
2019 r. to 15 urodzeń nowych 
mieszkańców, zmarło natomiast 
13 osób. Oznacza to przyrost 
naturalny, którego wartość do-

Urząd Stanu Cywilnego 
w Ornontowicach informuje

W pierwszym kwartale bieżącego roku w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Ornontowicach zarejestrowano 9 aktów 
stanu cywilnego (urodziny, zgony, małżeństwa), wyda-
no 3 zaświadczenia i 233 odpisy z akt stanu cywilnego. 
Wydano także 79 dowodów osobistych, przyjęto w tym 
zakresie 107 wniosków o wydanie nowego dowodu oso-
bistego i przyjęto 15 zgłoszeń o jego utracie.

datnia (2) wskazuje na liczbę 
urodzeń przewyższającą liczbę 
zgonów.

Warto też zwrócić uwagę 
na statystyki dotyczące ilości 
stałych i czasowych miesz-
kańców gminy Ornontowice. 
Na dzień 31 grudnia 2018 r. 
stałych mieszkańców było 5899, 
czasowi natomiast stanowi-
li ilość 125 mieszkańców, 
co w sumie dawało wynik 6024 
osób. Trzy miesiące później, 
a więc na dzień 31 marca 2019 r. 
stałych mieszkańców było 5916, 
czasowych 127, razem zaś da-
wało to ilość 6043 mieszkańców 
naszej gminy. 

Ornontowicka ARTeria to samorządowa instytucja kul-
tury, która jest swoistym centrum społecznym miej-
scowości, będącym Miejscem dla ludzi z pasją. Swoją 
działalność prowadzi od 2010 r., w następstwie reorga-
nizacji i podziału Gminnego Domu Kultury i Biblioteki 
na dwie odrębne jednostki. Dyrektorem ARTerii jest 
Aleksandra Malczyk.

Zakres działalności ARTerii 
Centrum Kultury i Promocji 
obejmuje szereg dziedzin zwią-
zanych z organizacją edukacji 
kulturalnej i wydarzeń, mają-
cych na celu m.in. rozwijanie 
zainteresowań oraz integrację 
miejscowej społeczności. Edu-
kacja kulturalna to dla przykładu 
ognisko muzyczne, skupiające 
160 uczniów, czy też koncer-
ty filharmonii organizowane 
z myślą o młodzieży szkolnej. 
Kolejny element to (współ) 
organizacja kilkunastu imprez 
i wydarzeń plenerowych, m.in. 
w ramach Dni Ornontowic 
(dawniej Ornontowickich Dni 
z Kulturą). Szczególne znacze-
nie odgrywa także współpraca 
z miejscowymi instytucjami 
i organizacjami społecznymi 
– to nie tylko wspólne przed-
sięwzięcia, ale też udostępnia-
nie własnych obiektów i kadry 

pracowniczej, która z oddaniem 
angażuje się w przygotowanie 
i przebieg różnych uroczystości.

Przy ARTerii działają: To-
warzystwo Miłośników Ornon-
towic, chór „Jutrzenka”, zespół 
folklorystyczny „Marzanki”, 
kapela podwórkowa „Śląskie 

Bajery”, zespół „Manowce” 
i grupa filmowa „Filmovies”. 
Co istotne, ARTeria wspiera 
lokalnych liderów społecznych, 
wdraża działania aktywizujące 

młodzież i seniorów, ale zdołała 
w ubiegłym roku zdobyć ponad 
50 tys. zł środków zewnętrznych 
(dotacje celowe) na realizację 
własnych projektów. 
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Jubileusz 35-lecia 
Chóru „Jutrzenka”
Zgodnie z zapowiedzią sprzed mie-
siąca, wracamy do uroczystego 
koncertu z okazji 35-lecia Chóru 
„Jutrzenka”, który 26 kwietnia odbył 
się w sali widowiskowej ARTerii Cen-
trum Kultury i Promocji. Cóż to był 
za wspaniały wieczór!

Chór zaprezentował swój repertuar 
na najwyższym poziomie, tym samym dając 
przepiękny koncert, pełen emocji, pasji i ra-
dości. Publiczność natomiast z podziwem 
obserwowała całe widowisko, w tym także 
wręczanie cennych odznaczeń, nagradzając 
gromkimi brawami wszystkich członków 

„Jutrzenki”. Odznaczenia wręczali Roman 
Warzecha – prezes Zarządu Śląskiego 
Związku Chórów i Orkiestr oraz Benedykt 
Oberda – prezes mikołowskiego oddziału 
Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Brązową Odznakę Honorową Za zasługi 
dla kultury muzycznej otrzymali Maryla 
Kandziora i Damian Drażyk, Srebrną Od-
znakę Honorową przekazano Małgorzacie 
Petrusiewicz oraz Danucie Hyła, natomiast 
Złotą Odznaką Honorową z Laurem zosta-
ły uhonorowane Maria Niestrój, Maria 
Langer, Hildegarda Głosz, Maria Adam-
czyk, Marta Muras, Helena Pander, Ruta 
Wilczek i Zofia Spyra. Nagrodę w postaci 
certyfikatu Herolda Śpiewactwa Śląskie-
go otrzymały Wanda Spyra i Krystyna 
Drażyk. Najwyższą, zatem najbardziej 
prestiżową Złotą Odznakę z Wieńcem Lau-
rowym otrzymał prezes chóru „Jutrzenka” 
Jan Gołąb.

Podczas tego niezwykłego koncertu 
chórem dyrygował Tomasz Kozieł, akom-
paniował Michał Spendel. Warto dodać, 
iż gościnnie zaprezentował się również Ja-
rosław Świerkot z kapeli „Śląskie Bajery”. 
Jak na jubileuszową uroczystość przystało 
nie zabrało życzeń i gratulacji od przedsta-
wicieli miejscowych instytucji, organizacji 
społecznych i zespołów. Władze samorzą-
dowe reprezentowali m.in. wójt Marcin 

Kotyczka i przewodniczący Rady Gminy 
Henryk Nieużyła. Wśród przybyłych go-
ści nie zabrakło również poprzedniej dyry-
gent Natalii Łukaszewicz-Charabin oraz 
chrzestnych i przyjaciół chóru. M.L., (r)
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PRZEGLĄD  
FORMACJI TANECZNYCH

10 razy 
17 maja w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym już po raz dziesiąty odbył 
się Przegląd Formacji Tanecznych 
o Puchar Wójta Gminy Ornontowice.

Konkurs objęty jest honorowym pa-
tronatem Wójta Gminy Ornontowice 
oraz Starosty Powiatu Mikołowskiego, 
a skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół 
podstawowych i oddziałów gimnazjalnych 
naszego rejonu, które przygotowują się 
do tego wydarzenia w swoich placówkach. 
Na przyjeżdżających do Ornontowic tan-
cerzy każdego roku czekają różne nowości 
i niespodzianki.

Organizatorzy mogą poszczycić się pro-
fesjonalnymi jurorami, którzy wzorem zna-
nych programów telewizyjnych komentują 
występy formacji i udzielają im cennych 
rad i wskazówek. W roli przewodniczące-
go jury z ogromnym sukcesem zadebiuto-
wał wójt Marcin Kotyczka, który szybko 
znalazł porozumienie zarówno z jurorami, 
zespołami konkursowymi, jak i widownią.

Prócz wójta gminy w zespole jurorskim 
zasiedli:

– Mikołaj Strzyż – finalista VIII edy-
cji programu You Can Dance, instruktor 
i tancerz hip-hopu, który swoje taneczne 
doświadczenia nabywał od najlepszych cho-
reografów we Włoszech;

– Magdalena Froń i Maciej Nagórski 
– para taneczna sportowego tańca towa-

rzyskiego o najwyższej światowej klasie 
„S” w stylu standardowym, która aktualnie 
zajmuje I miejsce w rankingu Grand Prix 
Polski, reprezentując nasz kraj na arenie 
międzynarodowej, a w naszej gminie pro-
wadzi szkołę tańca Team Ornontowice;

– Kuba Kubasik – tancerz, nauczyciel 
baletu i jazzu, mistrz świata formacji jazz 
z 2013 r.

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
zawitały formacje z Orzesza, Mikołowa, 
Łazisk, Knurowa, Rydułtów, Przyszowic, 
Ornontowic. W sumie w konkursie uczest-
niczyło ponad 100 uczniów, których naj-
większą pasją jest taniec. Nowością podczas 
X edycji było powołanie młodzieżowego 
jury w składzie: Matusz Buszka – uczeń 
Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w By-
tomiu; Anna Smerczek – tancerka utytu-
łowanego zespołu „Przygoda” z Rybnika; 
Magdalena Rożek – uczennica szkoły mu-
zycznej II stopnia w Rudzie Śląskiej.
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TANIEC
Konkurs, tradycyjnie, poprowadziły 

nauczycielki Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego Elżbieta Lewicka i Maria Gabor 
przy wsparciu dyrektor Gizeli Siedlaczek. 
Wszystkie formacje zaprezentowały bar-
dzo wysoki poziom i wielką radość z tańca, 
a najzdolniejsi tancerze ze swoich formacji 
walczyli w tanecznych bitwach.

Publiczność mogła też liczyć na występy 
przedstawicieli jury, którzy pokazali próbkę 
swoich umiejętności. Swym wspaniałym 
pokazem zachęcili i zmotywowali młodych 
tancerzy: para Magdalena Froń i Maciej 
Nagórski oraz Mikołaj Strzyż, a także Ma-
teusz Buszka. Pięknie wystąpiły też młode 
talenty – para taneczna Makary Kucza 
i Julia Czapla, którzy na co dzień trenują 
w szkole tańca Team Ornontowice.

Ostatecznie ze zdobycia najwyższych 
nagród i trofeów cieszyli się: Formacja 
„Blue Girls” ze Szkoły Podstawowej nr 12 
w Mikołowie (I miejsce), Formacja „New 
Wave” – z miejscowego Zespołu Szkol-

no–Przedszkolnego (II miejsce), Forma-
cja „Flawless” ze Szkoły Podstawowej nr 
7 w Knurowie (III miejsce) oraz Formacja 
„Energy” z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Przyszowicach (wyróżnienie). Tytuł 
Najlepszej Tancerki tegorocznego Przeglą-
du zdobyła Wiktoria Mroczkowska, z ko-
lei Nagrodę Publiczności otrzymała grupa 
„Tańczące Gwiazdy” ze Szkoły Podstawo-
wej nr 10 w Orzeszu.

Młodzi tancerze wyjechali z Ornonto-
wic z cennymi wspomnieniami i doświad-
czeniami, zaś organizatorzy korzystając 
z okazji serdecznie dziękują za naszym po-
średnictwem wszystkim, którzy przyczy-
nili się do organizacji Przeglądu, a przede 
wszystkim opiekunom za udział ze swoimi 
uczniami po raz dziesiąty w tej mającej 
swój niepowtarzalny klimat imprezie…
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W Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Pożegnanie klas maturalnych
Wśród zaproszonych gości, oprócz grona 

pedagogicznego, znaleźli się również na-
czelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Spor-
tu Starostwa Powiatowego w Mikołowie 
Iwona Smorz oraz przewodniczący Rady 
Rodziców Mirosław Wrona. Dyrektor Te-

resa Stasik-Szyszka żegnając maturzystów 
życzyła im sukcesów na egzaminach matu-
ralnych, otrzymania indeksów na wyma-
rzone studia oraz odnalezienia się na rynku 
pracy. Życzyła również, aby zawsze pamię-
tali o wartościach, które wpajali im rodzice 

i nauczyciele oraz dumnie kroczyli przez 
życie darzeni szacunkiem otoczenia i wraż-
liwi na potrzeby innych.

Z kolei maturzyści podziękowali dyrek-
cji, gronu pedagogicznemu i wychowaw-
czyniom – Justynie Marek i Małgorzacie 
Turkiewicz – za wysiłek włożony w przy-
gotowanie do egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje w zawodzie i egzaminów ma-
turalnych oraz pracę wychowawczą, która 
będzie procentować w ich dorosłym życiu.

Uroczystość uświetnił program arty-
styczny przygotowany przez uczniów klas 
młodszych, w którym na zdjęciach przypo-
mniano maturzystom najważniejsze wyda-
rzenia z ich 4-letniej nauki w technikum. 
Później przeszedł czas na miłe rozmowy 
przy kawie i ciastku.

26 kwietnia tegoroczni maturzyści Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Or-
nontowicach otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. To wydarzenie po-
przedziła miła uroczystość zakończenia nauki w szkole, na którą abiturienci 
przybyli w towarzystwie swoich rodziców.

Powiatowe stypendystki

O polskich legendach

29 kwietnia został rozstrzygnięty konkurs 
na „Album o polskich legendach”. Ucznio-
wie wykazali się ogromną wiedzą dotyczącą 
polskich podań oraz zdolnościami plastycz-
nymi. Jury w składzie Katarzyna Walczak, 
Agnieszka Bugla i Katarzyna Chrapiec 
wyłoniło zwycięzców. I miejsce zdobyła 
Dorota Porembska, II – Adrian Adam-
czyk, III – Magdalena Blacha i Wiktoria 
Hadom. Konkurs przygotowały Agniesz-
ka Bugla, Justyna Podbielska-Smolorz 
i Agnieszka Paruzel. Uczestnikom gratulu-
jemy kreatywności, staranności i zdolności 
literackich.

Znasz mitologię grecką?
8 maja odbył się szkolny konkurs pn. 

„Jak dobrze znasz mitologię grecką?”. 24 
uczniów zmagało się z bardzo trudnymi 
pytaniami dotyczącymi znajomości tre-
ści książki J. Parandowskiego. Uczniowie 
musieli wykazać się wiedzą m.in. na temat 
tego, czyim atrybutem jest sowa, jak zginął 
Ikar i kim była Ariadna. Zwycięzcom oraz 
pozostałym uczniom gratulujemy. Dodaj-
my, iż pierwszy trzy miejsca zajęły kolejno 
Aleksandra Spyra, Magdalena Korandy 
i Julia Lenart, a konkurs przygotowały 
Agnieszka Bugla, Justyna Podbielska-
-Smolorz i Agnieszka Paruzel.

W Przedszkolu im. Kubusia Puchatka

22 marca dzieci z grupy „Różycz-
ki” uczestniczyły w kolejnym spotkaniu 
w Gminnej Bibliotece Publicznej. Dzieci 
wysłuchały opowiadania „Czarna książka 
kolorów” czytanej przez panią bibliotekar-
kę. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, 
jak wygląda świat osób niewidomych oraz 
wykonały sensoryczną planszę dla osób nie-
widomych i słabowidzących.

Od 26 marca do 1 kwietnia odbyły się 
warsztaty mydlarskie. Podczas warszta-
tów dzieci dowiedziały się, w jaki sposób 
wykonać mydło. Każde otrzymało dyplom 
mydlarza oraz swoje mydełko. Z kolei 

przedstawiciele z grupy „Biedronki” wzięli 
udział w konkursie „Najpiękniejsze bajki 
polskie”. Konkurs organizowany był przez 
Gminne Przedszkole w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Gierałtowicach.

1 kwietnia dzieci z grup „Zajączki”, 
„Różyczki”, „Biedronki” oraz „Żabki” 
wybrały się na wycieczkę do Teatru Że-
laznego w Katowicach na przedstawienie 
pt. „Pinokio”. Przedszkolaki z niezwykłym 
zainteresowaniem obejrzały spektakl. Kilka 
dni później reprezentanci poszczególnych 
grup uczestniczyli w konkursie „Śląska 
Piosenka Wesoła” zorganizowanym przez 
Gminne Przedszkole w Paniówkach. Głów-
nym założeniem konkursu było przybliżanie 
najmłodszym wychowankom gwary śląskiej 
i pielęgnowanie śląskich tradycji.

16 maja trzy uczennice Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach 
odebrały z rąk starosty mikołowskiego 
Mirosława Dużego stypendia za wybitne 
osiągnięcia w nauce w I semestrze roku 
szkolnego 2018/12019. W gronie wyróż-
nionych znalazły się: Edyta Pierzchała 
(technik ekonomista), Barbara Gaciek 
(technik ogrodnik) i Julia Walczak (tech-
nik weterynarii). Stypendystkom serdecznie 
gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

55MAJO Ś W I ATA8



Park pełen  
książkowych niespodzianek

28 kwietnia 2019 r., z okazji Światowe-
go Dnia Książki i Praw Autorskich, wo-
lontariusze Fundacji Szafa Gra, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Ornontowicach 
i Zakład Gospodarki Zasobami Gminy 
w Ornontowicach zaprosili wszystkich 
chętnych do tutejszego Parku Gminnego. 
Zostały tam ukryte książki, które można 
było zabrać ze sobą. Każda zawierała wska-
zówki do dalszych działań i odbioru na-
gród. Wszystkim uczestnikom dziękujemy 
za udział w zabawie!

XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
W dniach 8-15 maja 2019 r. trwał XVI 

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Tegorocz-
ne hasło to: „#biblioteka” – za tym hasłem 
kryją się ludzie, zbiory, spotkania, wydarze-
nia, imprezy, konkursy. Tydzień rozpoczęto 

spotkaniem środowiska bibliotekarskiego, 
tj. obecnych i emerytowanych pracowników 
bibliotek szkolnych i publicznej. W kolej-
nych dniach odbywały się spotkania czytel-
nicze, m.in. spotkanie z autorką książek dla 
dzieci Renata Piątkowską (dofinansowane 
ze środków MKDiN pochodzących z Fun-
duszu Promocji Kultury), Biblioteczne ani-
macje dla dzieci w wieku 2-4 lat.

– To dla nas niezwykłe szczęście, dzielić 
się naszą sztuką z publicznością w innych 
częściach Polski – mówi Iwona Woźniak. 
– Bardzo miło wspominamy udział w po-
przedniej edycji Teatr Polska, bo był to dla 
nas zaszczyt i wielka przygoda. Tym bardziej 
nie możemy się doczekać kolejnych spotkań 
z widzami – dodaje Joanna Sodzawiczny, 
aktorka Teatru i autorka scenariusza „Szaca”.

W tegorocznej edycji Teatr Polska 
na 70. scenach domów kultury odbędą się 
173 pokazy zarekomendowanych do objaz-
dów spektakli. Przedstawienia, wybrane 
przez Komisję Artystyczną spośród ponad 
100 zgłoszeń, odzwierciedlają barwność 
i  różnorodność polskiego teatru. Dają 
możliwość zapoznania się z trendami ar-
tystycznymi oraz zetknięcia z produkcjami 
o rozbudowanej formie, z teatrem tańca 

Teatr Naumiony w Teatr Polska

Teatr Naumiony po raz drugi otrzymał miejsce w prestiżowym programie Te-
atr Polska, w ramach którego ruszy ze spektaklem „Szac” w objazd po całej 
Polsce. W 2016 r. dzięki temu programowi Naumiony odwiedził kilka woje-
wództw, pokazując „Kopidoła” i zdobywając wielu nowych widzów. Tym 
razem Komisja Artystyczna doceniła najnowszy spektakl w reżyserii Iwony 
Woźniak i zdecydowała się rekomendować go do pokazu obok 17 innych 
wybitych spektakli.
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albo nowym cyrkiem. Wśród spektakli za-
proszonych do objazdu znajdują się pro-
pozycje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
które różni stylistyka, ale łączy wysoka ja-
kość artystyczna.

Podczas dziesięciu lat trwania programu 
z możliwości zobaczenia spektakli skorzy-
stało ponad 250 tys. widzów z 451 miej-
scowości. Odbyło się ponad 1,5 tys. poka-
zów, a znacznej części z nich towarzyszyły 
spotkania z artystami, warsztaty i działania 
edukacyjne. To największy w Polsce pro-
gram, który propaguje teatr na taką skalę.

Program Teatr Polska organizowany 
jest przez Instytut Teatralny im. Zbignie-
wa Raszewskiego ze środków Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Ma na celu ułatwienie dostępu do oferty 
teatralnej mieszkańcom miejscowości odda-
lonych od teatru instytucjonalnego. Wspiera 
także teatry, które mają możliwość pokaza-
nia swoich spektakli i działań edukacyjnych 
przed nową publicznością. Program 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.

Wielkie sukcesy 
młodego teatru!
Od kilku lat z radością obserwujemy 
sukcesy Teatru Naumionego, który 
w tym roku otrzymał Złotą Maskę 
za propagowanie kultury regional-
nej w spektaklach i warsztatach te-
atralnych, a jego najnowszy spektakl 
„Szac” w reżyserii Iwony Woźniak 
zakwalifikował się do programu Te-
atr Polska jako jeden z osiemnastu 
najciekawszych spektakli w kraju.

Okazuje się, że młoda grupa artystów 
Akademii Teatru Naumionego Funda-
cji Szafa Gra z Ornontowic nie pozostaje 
w tyle, kwalifikując się do Objazdowego Fe-
stiwalu Teatru Dilettante. Adepci Akademii, 
którzy pierwsze aktorskie szlify zdobywają 
pod okiem starszych kolegów z Naumio-
nego, wezmą udział w spotkaniu dla ze-
społów w Lanckoronie oraz zaprezentują 
swoje spektakle na scenach małych, mało-
polskich ośrodków kultury jesienią 2019. 
Spotkanie i występy będą dla nich pierwszą 
taką okazją do spotkania środowiska, wy-
miany teatralnych doświadczeń, nawiązy-
wania relacji, ale przede wszystkim będą 
wielką teatralną przygodą, która w przy-
szłości zaprocentuje nowymi pomysłami 
i (czego im życzymy) kolejnymi sukcesami. 
Akademia Teatru Naumionego działa 
od 2017 r., cały czas zwiększając liczbę 
młodych uczestników w wieku 7 do 14 lat, 
których zaraża pasją do sztuki i motywa-
cją do podejmowania teatralnych działań. 
W 2018 roku Akademia otworzyła również 
grupę młodzieżową (powyżej 14 lat). Nabór 
do obydwu grup rusza we wrześniu – szcze-
gółowe informacje można znaleźć na stronie 
Fundacji Szafa Gra.
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GMINA ORNONTOWICE I GÓRNIK ZABRZE

Promocja poprzez sport
Raptem przed miesiącem informowaliśmy o podpisaniu umowy, której 
przedmiotem stała się szeroko rozumiana współpraca pomiędzy Gminą Or-
nontowice a Górnikiem Zabrze, a już możemy podać wymierne tego efekty.

Na mocy podpisanej umowy nasza gmi-
na jako Partner Społeczny zabrzańskiego 
klubu sportowego mogła skorzystać z pro-
mocji podczas wybranego meczu Ekstra-
klasy. Padło na piłkarską potyczkę z Wi-
słą Płock, toteż 14 maja trybuny stadionu 
Arena Zabrze przy ul. Roosevelta zapełniły 
się zdecydowanie większą niż zwykle ilo-
ścią kibiców z Ornontowic. Tego dnia poza 
sportowymi emocjami na mecz przyciągały 
tańsze dla mieszkańców naszej gminy bile-
ty. Poza tym wchodzących na stadion piłka-
rzy „eskortowała” ornontowicka młodzież 

z Gwarka, zaś w przerwie spotkania zapre-
zentowały się dziewczęta z naszej Szkoły 
Tańca StandART. Z kolei na trybunach nie 
mogło tym razem zabraknąć przedstawicieli 
władz samorządowych Ornontowic, m.in. 
wójta Marcina Kotyczki i przewodniczące-
go Rady Gminy Henryka Nieużyły.

Mecz wprawdzie zakończył się skromną 
porażką gospodarzy, ale taki już jest sport. 
Ważniejsze były piłkarskie emocje, no i splen-
dor dla gminy, która z myślą o swoich miesz-
kańcach stawia na nowy wizerunek w dzie-
dzinie sportu, rekreacji i kultury fizycznej. (r)
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KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ
W GMINIE ORNONTOWICE
DATA MIEJSCE WYDARZENIE

1 czerwca, godz. 10.00
(zapisy od godz. 8.30)

Kompleks sportowy „Orlik” 
przy ul. Okrężnej

Biegi Przełajowe o Puchar Wójta Gminy Ornontowice w ramach 
jubileuszowej XXV Edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin

1 czerwca, godz. 15.00 Park Gminny Piknik Rodzinny

2 czerwca, godz. 9.00 Boisko Orlik, ul. Okrężna Turniej Piłki Nożnej rocznika 2009

4 czerwca, godz. 18.00 Boisko Orlik, ul. Akacjowa Akademia Biegania – trening

5 czerwca, godz. 10.30 ARTeria CKiP Zajęcia dla seniorów „Świadomy senior – bezpieczny senior”

5 czerwca, 
godz. 16.00-17.00

Biuro Przewodniczącego 
Rady Gminy, pok. 316 
(UG Ornontowice, II piętro)

Dyżur radnej Gminy Ornontowice Aleksandry Krzemińskiej  
oraz Przewodniczącego Henryka Nieużyły

7 czerwca, godz. 17.00 Restauracja Starostwa 
Powiatowego w Mikołowie

VI Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w skacie

8 czerwca, godz. 20.30 Wyjazd do Bielska na ćwierćfinał Mistrzostw Świata U20 
(organizator wyjazdu: GKS Gwarek Ornontowice)

8 czerwca, 
godz. 11.00-16.00

Amfiteatr Parkowy XXVII Święto Śląskiej Pieśni Chóralnej „Trojok Śląski”
http://ornontowice.pl/2019/05/trojok-slaski-8-czerwca/

8 czerwca, godz. 17.00 Boisko Gwarek Ornontowice Mecz: Gwarek Ornontowice – Polonia Poraj

11 czerwca,
godz. 8.00-12.00

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Ornontowicach

Warsztaty drukarskie z Firmą Kalander – 3 spotkania

11 czerwca, 
godz. 16.00-17.00

Izba Regionalna – ARTeria CKiP Dyżur radnych z Klubu „Dla Ornontowic”

11 czerwca, godz. 18.00 Boisko Orlik, ul. Akacjowa Akademia Biegania – trening

12 czerwca,
godz. 10.00-11.00

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Ornontowicach

Biblioteczne animacje dla dzieci w wieku 2-4 lat

12 czerwca, 
godz. 16.00-17.00

Biuro Przewodniczącego 
Rady Gminy, pok. 316 
(UG Ornontowice, II piętro)

Dyżur radnego Gminy Ornontowice Mariana Blachy  
oraz Przewodniczącego Henryka Nieużyły

15 czerwca, godz.9.30 Orzesze, Ornontowice Odjazdowy bibliotekarz – rajd rowerowy

15 czerwca Park Gminny Gala Taneczna z zakończeniem roku szkolnego – Szkoła Tańca StandART

15-16 czerwca Boisko GKS Gwarek Piknik Sportowy

15 czerwca, godz. 18.00 ARTeria CKiP Spektakl Teatru Naumiony – „Szac”

16 czerwca, 
godz. 17.30-19.30

Park Gminny Gala Taneczna z zakończeniem roku szkolnego – szkoła tańca Team 
Ornontowice

18 czerwca, godz. 18.00 Pomieszczenie Naumionego, 
ul. Zwycięstwa 7

Spektakl Teatru Naumiony – „Utopiec” – premiera

18 czerwca, godz. 18.00 Boisko Orlik, ul. Akacjowa Akademia Biegania – trening

19 czerwca, 
godz. 16.00-17.00

Biuro Przewodniczącego 
Rady Gminy, pok. 316 
(UG Ornontowice, II piętro)

Dyżur radnego Gminy Ornontowice Patryka Szwechowicza 
oraz Przewodniczącego Henryka Nieużyły

19 czerwca, godz. 18.00 Pomieszczenie Naumionego, 
ul. Zwycięstwa 7

Spektakl Teatru Naumiony – „Jak Górnik Bulandra diobła oszukoł” – 
premiera

21 czerwca, godz. 18.00 ARTeria CKiP Spektakl Teatru Naumiony – „Mój Album 2” – premiera

25 czerwca, godz. 18.00 Boisko Orlik, ul. Akacjowa Akademia Biegania – trening

27 czerwca, godz. 16.00
(termin planowany)

Sala konferencyjna Rady Gminy Sesja Rady Gminy Ornontowice
Wiodące tematy: 1. Ocena stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego. 
2. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnej w Ornontowicach 
za rok 2018. 3. Informacja na temat bieżącej działalności Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Wodociągowej oraz Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy.

28 czerwca, godz. 17.00 Zespół Szkolno-Przedszkolny Turniej Tenisa Stołowego w ramach Dni Ornontowic

29 czerwca, godz. 16.00 Amfiteatr Parkowy Festyn z okazji Dni Ornontowic

29 czerwca, godz. 10.00 ARTeria CKiP Turniej Skata o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy  
w ramach Dni Ornontowic

30 czerwca, godz. 10.00 Boisko GKS Gwarek Turniej Piłki Nożnej w ramach Dni Ornontowic
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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
MAJ

III Liga kobiet (grupa śląska) 
5.05 GWAREK – Polonia Poraj 3:2

(gole: Kocjan x2, Staworko)

12.05 LKS Goczałkowice – GWAREK 0:2
(gole: Burek, Kocjan)

19.05 GWAREK – AKS Mikołów 1:0
(gol: Kocjan)

25.05 Skra Częstochowa – GWAREK 3:0

IV Liga mężczyzn (grupa I śląska)
1.05 RKS Grodziec Będzin – GWAREK 0:4

(gole: Sewerin, Kasprzyk, Oleksy, Rajca)

4.05 GWAREK – Śląsk Świętochłowice 0:1

11.05 Sarmacja Będzin – GWAREK 1:3
(gole: Sewerin x2, Kasprzyk)

18.05 GWAREK – Zieloni Żarki 3:2
(gole: Sewerin x2, Zdrzałek)

25.05 Unia Dąbrowa Górnicza – GWAREK 1:1
(gol: Kasprzyk)

Organizatorzy zastrzegają sobie  
możliwość zmian w programie
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