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Wzorem lat ubiegłych msza św. po-
przedzająca procesję Bożego Ciała została 
odprawiona w ornontowickim Amfiteatrze 
Parkowym. Koncelebrowali ją ks. proboszcz 
Grzegorz Lech i ks. wikary Dawid Maślan-
ka. I jak w poprzednich latach, tak też 20 
czerwca br. miejsce sprawowania liturgii 
było zarazem pierwszym z czterech ołtarzy. 
Drugi, już tradycyjnie, znajdował się na te-
renie Świątyni Dumania, natomiast trzeci 
usytuowano pomiędzy parkowym rosarium 
a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych. Da-
lej uczestnicy procesji mieli do przebycia 
kilkusetmetrowy odcinek ul. Dworcowej, 
by ostatecznie – w asyście Ochotniczej 
Straży Pożarnej – skręcić w ul. Kolejową, 
na której przygotowano czwarty ołtarz. 
W tym miejscu proboszcz naszej parafii 
dziękował uczestnikom procesji za świadec-
two wiary, nade wszystko pocztom sztan-
darowym, dzieciom pierwszokomunijnym 
i ich rodzicom, siostrom służebniczkom, 
członkiniom KGW, niosącym baldachim 
górnikom i strażakom oraz wszystkim oso-
bom zaangażowanym w budowę ołtarzy 
i przebieg uroczystości. 

Boże Ciało
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Informacja dotycząca
Programu „Rodzina 500+”

na nowy okres świadczeniowy
(1.10.2019 – 31.05.2021)

oraz Programu „Dobry start” (300+)
dla dzieci w związku z rozpoczęciem

roku szkolnego 2019/2020
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornon-
towicach informuje, iż wnioski na:
— świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” na nowych 

zasadach (bez kryterium dochodowego) na wszystkie 
dzieci w rodzinie do 18 roku życia

— jednorazowe świadczenie „Dobry Start” (300+)
można składać:
— elektronicznie od 1 lipca 2019 r. za pośrednictwem por-

talu Empatia https://empatia.mpips.gov.pl/, platformy 
usług elektronicznych ZUS https://www.zus.pl/pue, czy 
też bankowości internetowej.
(Świadczenie Dobry start za pośrednictwem portalu Em-
patia https://empatia.mpips.gov.pl/, oraz bankowości in-
ternetowej.

— papierowo od 1 sierpnia 2019 r. za pośrednictwem pocz-
ty lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ornontowicach na ul. Żabik 9 lokal 9.

WAŻNE!
Składając wniosek na 500+ na nowy okres świadczenio-
wy (od 1 lipca br.) należy wpisać we wniosku wszystkie 
dzieci do 18 roku życia.
PRZYKŁAD. Organ rozpatrując wniosek przyzna świadcze-
nie wychowawcze od 1 października 2019 r. na wszystkie 
dzieci w rodzinie do 18 roku życia, natomiast pierwszemu 
dziecku, które do tej pory nie miało przyznanego świadcze-
nia wychowawczego wypłaci świadczenie wychowawcze 
z wyrównaniem od dnia 1 lipca 2019 r.
Jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 lipca do 30 wrze-
śnia 2019 r., to wypłata nastąpi do końca października 
2019 r. z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. (na pierwsze dziec-
ko). Wnioski złożone po dniu 30 września 2019 r. będą skut-
kowały wypłatą świadczenia od miesiąca złożenia wniosku 
bez wyrównania.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w świadczeń (oraz 
wnioski) dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny Pra-
cy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina oraz 
u pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Or-
nontowicach w siedzibie na ul. Żabik 9 lokal 9 lub pod nr tel. 
796 076 480 lub 32 235 45 03.
Informujemy, że przyznanie świadczenia wychowawczego 
(500+) oraz świadczenia Dobry Start (300+) nie wymaga 
wydania decyzji administracyjnej.
Wnioskodawcy ubiegający się o w/w świadczenia otrzyma-
ją informację o przyznaniu w/w świadczeń na adres pocz-
ty elektronicznej wskazanej we wniosku. Informacja będzie 
przesłana z adresu swiadczenia@gops.ornontowice.pl

NIE CZEKAJ W KOLEJCE, ZŁÓŻ WNIOSEK ON-LINE!

Urząd Gminy Ornontowice informuje,
że z dniem 6 czerwca br. Biuro ds. Podatków i Opłat Lokal-
nych, funkcjonujące w ramach Wydziału Finansowego i Bu-
dżetu, zostało przeniesione na II piętro, pok. 322. Numery 
telefonów pozostały bez zmian.

Nowe ujednolicone wzory
informacji i deklaracji na podatek 

od nieruchomości, rolny i leśny
Informuje się, iż w związku ze zmianą przepisów Ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 
z późn. zm.), Ustawy o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 
1892 z późn. zm.), Ustawy o podatku leśnym (Dz.U. 2019 r. poz. 
888) minister właściwy do spraw finansów publicznych okre-
śli w drodze rozporządzenia wzory formularzy wraz z załącz-
nikami oraz szczegółowy zakres zawartych w nich danych 
niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomo-
ści, rolnego i leśnego.

W związku z tym podatnicy, których zobowiązanie po-
datkowe powstanie od 1 lipca 2019 r., zobowiązani są do sto-
sowania nowych druków informacji i deklaracji na podatek 
od nieruchomości, rolny i leśny. Natomiast podatnicy, których 
zobowiązanie podatkowe powstanie do 30 czerwca 2019 r. 
zobowiązani są do stosowania druków obecnie obowiązu-
jących.

Nowe druki również będą dostępne tak jak druki obecnie 
obowiązujące na stronie internetowej Urzędu Gminy Ornon-
towice www.bip.ornontowice.pl – zakładka podatki i opłaty 
lokalne – druki do pobrania.
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Podczas nabożeństwa wystąpił chór 
„Chopin” z Bujakowa pod batutą Romu-
alda Poloczka, zaś poezje i prozę Karo-
la Wojtyły – św. Jana Pawła II – czytali 
sami chórzyści. Wydarzenie to uświetniła 
ekspozycja 11 prac plastycznych z cyklu 
„Życiorys w słonecznikach” autorstwa or-
nontowiczanki Marii Kulawik. Warto było 
zwrócić uwagę na list, który Pani Maria 
w 2002 r. otrzymała od papieża Jana Pawła 
II związany z jej niezwykłą twórczością. 
Cały program artystyczny, dedykowany na-
szemu ukochanemu Ojcu Świętemu, opra-
cowany został z myślą o podziękowaniach 

Stefan Bajer 
gościem TMO

29 maja Towarzystwo Miłośników 
Ornontowic wspólnie z ARTerią Cen-
trum Kultury i Promocji w Ornonto-
wicach zorganizowało spotkanie 
z Stefanem Bajerem – autorem wielu 
książek zawierających wspomnienia, 
opowiadania i wiersze. Gości w imie-
niu dyrekcji ARTerii powitała Marze-
na Lewandowska, która następnie 
zaprezentowała sylwetkę autora.

Stefan Bajer urodził się w 1937 r. na ślą-
skiej wsi, w rodzinie górniczej. Po ukończe-
niu szkoły podstawowej w Ornontowicach 
rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Karola Miarki w Mikołowie. Maturę 
zdał z wyróżnieniem, co pozwoliło mu pod-
jąć studia bez egzaminu na Wydziale Geode-
zji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH 
w Krakowie. Pracował 15 lat w górnictwie 
jako geodeta, ostatnio na kopalni „Szczy-
głowice”. W 1976 r. przeniósł się na Pomo-

rze, do Słupska, gdzie do emerytury pełnił 
funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach 
geodezyjnych. Nadal jest aktywny zawodowo 
jako biegły sądowy z zakresu geodezji.

Od czasów studenckich pisze wiersze 
i wspomnienia. Do niedawna tylko do szu-
flady. W 2016 r. wydał książkę „Wspomnie-
nia, opowiadania, wiersze”, której fragmen-
ty są pisane po śląsku. W latach 1979–1981 
przebywał w Libii, pracując przy budowie 
dróg i podróżując po tym rozległym kra-
ju od berberyjskiego miasta Ghadamis 
na Saharze po aliancki cmentarz z II wojny 
światowej z kwaterami poległych żołnierzy 
polskich w Tobruku. W 2018 r. ukończył 
pisanie książki będącej wspomnienia z po-
dróży po Libii pt. „Libijskie peregrynacje”. 
Do tej pory stworzył około 350 wierszy. 
Niektóre zostały wydane w dwóch tomach 
„Peron literacki. Antologia” oraz w „Zanim 
zabierze nas wiatr”.

Na spotkanie ze Stefanem Bajerem 
przybyło wielu mieszkańców Ornontowic, 
w tym krewni z rodzin Bajer i Cyprys oraz 
koledzy i koleżanki z dawnych lat szkol-

nych z Mikołowa, Rybnika, Orzesza i Wyr, 
a nawet z lat studenckich z Krakowa. Au-
tor czytał fragmenty swoich wspomnień, 
szczególnie z lat II wojny światowej, które 
spędził w domu rodzinnym przy obecnej 
ul. Kolejowej, opisane w książce „Wspo-
mnienia, opowiadania, wiersze” oraz prze-
życia z czasów szkolnych i z okresu studiów 
w Krakowie, zawarte w „Anegdotach spod 
katedry”. Bardzo interesujący był pokaz 
zdjęć z pobytu w Libii. Natomiast cieka-
wostką zawartą w książce „Wspomnienia, 
opowiadania, wiersze” jest informacja o po-
chodzeniu rodziny Cyprysów. Rzekomo 
w księgach parafialnych kościoła w Dębień-
sku zawarta była wzmianka, że Cyprysowie 
wywodzą się z Grecji, skąd wyemigrowali 
do Niemiec, a następnie na Śląsk do Ornon-
towic, gdzie osiedlili się na ziemiach przy 
ul. Kolejowej.

Podczas spotkania uczniowie szkoły 
podstawowej Patrycja Garus i Krzysztof 
Krukówka zaprezentowali fragmenty opo-
wiadania pt. „Maria Bajer, Maryj Śląza-
czka”, opisujące losy babci Stefana, znanej 
jako Matka Polka.

Na zakończenie spotkania Patrycja Ga-
rus odczytała bardzo osobisty liryczny 
wiersz autora „O Matce”.

Andrzej Kotyczka
Towarzystwo Miłośników Ornontowic

Ku czci św. Jana Pawła II

zdj. Krzysztof Kulawik

16 czerwca w naszym kościele parafialnym odbyło się nabożeństwo próśb 
i podziękowań przygotowane z okazji 40-lecia wybrania na Stolicę Piotrową 
papieża-Polaka Karola Wojtyły oraz 5. rocznicy kanonizacji św. Jana Pawła II.

i prośbach kierowanych do św. Jana Pawła 
II i uproszeniem za Jego pośrednictwem 
Łask Bożych.
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10 lat temu w naszym Gimnazjum im. Noblistów Polskich zrodziła się idea 
organizacji tematycznych nocek promujących czytelnictwo, ale także pra-
cę w zespole. W połowie czerwca odbyła się ostatnia nocka dla uczniów 
gimnazjum. Tym razem motywem przewodnim był bohater stworzony przez 
Andrzeja Sapkowskiego – Geralt w Rivii (Wiedźmin).

Nocka z Wiedźminem
W jubileuszowej noce uczestniczyli na-

uczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
oraz przyjaciele Gimnazjum – ostatni jego 
dyrektor Wojciech Hoszek oraz Bożena 
Kasprzycka, która od początków gimna-
zjum krzewiła w uczniach miłość do litera-
tury, a w trakcie nocek dbała o to, by nikt 
nie chodził głodny. Podczas jubileuszowej 
nocki nie zabrakło również absolwentów 
Gimnazjum – Agnieszki Malcherczyk oraz 
Arkadiusza Gogoloka, którzy będąc kie-
dyś uczniami, zawsze uczestniczyli w tego 
typu w imprezach.

Od godziny 19.00 w piątek do 7.00 w so-
botę uczniowie uczestniczyli w tematycz-
nych lekcjach, w trakcie których drużyny 
zbierały punkty. Odbyły się:
– warsztat bardów prowadzony przez Mar-

cina Wilczyńskiego, w ramach którego 
młodzież stworzyła piosenkę rycerską,

– warsztat szeptuchy, podczas którego Kata-
rzyna Szedzielorz zapoznała uczniów z taj-
nikami zielarstwa, a młodzi zielarze mieli 
okazję stworzyć profesjonalne zielniki,

– warsztat runiczny, w trakcie którego Woj-
ciech Hoszek przytoczył historię run, 

a także nauczył uczestników znaków ru-
nicznych,

– warsztat mitologii słowiańskiej prowa-
dzony przez Monikę Świercze-Fic, która 
przybliżyła młodzieży postacie bóstw sło-
wiańskich z okresu wczesnego średnio-
wiecza.
Tomasz Fic wraz z gościem z Bractwa 

Rycerskiego Herbu Lis Florianem Osto-
chem zapoznał uczestników z elementami 
zbroi rycerskiej, a także sposobami wal-
ki, zaś Łukasz Hauke zorganizował istnie 

wiedźmiński trening w formie „sportowej 
walki ze smokiem”. Uczniowie uczestni-
czyli także w konkursach indywidualnych 
na najlepszą stylizację oraz na najlepszą 
potrawę. W konkursie na najlepszy strój 
wygrała Sandra Rudnik, zaś w konkursie 
na najlepszą potrawę Kinga Pasternak.

Elementem kluczowym każdej nocki jest 
poszukiwanie „skarbu”, w trakcie którego 
drużyny mają za zadanie rozszyfrować sze-
reg zagadek. Tak było i tym razem – trzeba 
było wykazać się wiedzą z lektury, a także 
spostrzegawczością, logicznym myśleniem 
oraz sprawnością fizyczną.

Zwieńczeniem imprezy była projekcja 
filmu „Stara baśń”, a także odcinków serialu 
„Wiedźmin”. Możemy uznać, iż ostatnia 
nocka dla gimnazjalistów była niebywa-
le udana, pełna atrakcji i niespodzianek. 
Mamy nadzieję, że gimnazjaliści nasze noc-
ki zawsze będą wspominać z sentymentem.

Zakończenie roku szkolnego
19 czerwca odbyło się zakończenie roku 

szkolnego 2018/2019. Uroczystość była wy-
jątkowa. Po raz ostatni mury szkoły opuścili 
absolwenci trzecich klas gimnazjum. Po raz 
pierwszy żegnaliśmy także uczniów klas 
ósmych. Swoją akademię mieli również wy-
chowankowie przedszkola, którzy od wrze-
śnia zasiądą w szkolnych ławkach. 
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KLASA IIIb

KLASA IIIa

wych. mgr Aleksandra Zupok

wych. mgr Iwona Sznapka 

Dominik Andrzejczyk
Wojciech Bończyk
Karolina Brząkalik
Jakub Chróśnik
Daniel Cyganewicz
Jakub Iwański
Maksym Juranek
Wiktoria Kalabis
Łukasz Kielar
Paulina Kociuba
Filip Kołodziejski

Kinga Botor
Natalia Gendarz
Natalia Grzywok
Zuzanna Harazim
Nikola Hylewska
Filip Klimek
Krzysztof Krukowka
Oliwer Kurasz
Wiktoria Kurzik
Anna Moryl
Aneta Nocoń
Krzysztof Papierok

Natalia Kornas
Julia Kurasz
Martyna Moś
Emilia Mozgalik
Patryk Mroczkowski
Daniel Nowak
Jakub Nowok
Paulina Otremba
Xawery Pruszkowski
Patrycja Przewłocka
Wojciech Romanowski

Kacper Posiłek
Marzena Przewłoka
Wiktoria Radomska
Paulina Reinert
Sandra Rudnik
Małgorzata Spyra
Paweł Szala
Amelia Torz
Laura Walczak
Oliwia Wilhelm
Jakub Zdzieblik
Mateusz Żylski

Absolwenci Gimnazjum
im. Noblistów Polskich w Ornontowicach

w roku szkolnym 2018/2019

Dziękujemy Pani Dyrektor
Podczas akademii dla ósmoklasistów 

w ramach uroczystego zakończenia roku 
szkolnego pożegnano wieloletnią dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Gizelę 
Siedlaczek. Najpierw przez 16 lat była 

nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, 
potem kolejne 8 pełniła funkcję zastępcy 
dyrektora szkoły, aby przez ostatnie 14 lat 
być jej dyrektorem. Przechodząc na zasłu-
żoną emeryturę pozostawiła szkołę, której 
poświęciła wiele lat swojego życia, wiele 
troski i zaangażowania. Zarażała swoją wi-
zją i misją oraz nieustannie dążyła do tego, 
by poziom nauczania i wychowania dzieci 
oraz współpraca z rodzicami była na wyso-
kim poziomie.

Podziękowania Pani Dyrektor w imieniu 
władz samorządowych składali wójt Mar-
cin Kotyczka i wiceprzewodniczący Rady 

Gminy Ryszard Milanowski. Swoją sze-
fową oficjalnie żegnali również jej współ-
pracownicy – wicedyrektorzy, nauczyciele 
i pracownicy obsługi, także przewodniczą-
ca Rady Rodziców oraz dzieci i młodzież 
szkolna. Dodajmy, iż dotychczasową dyrek-
tor ZS-P zastąpi na tym stanowisku Monika 
Orłowska-Przybyła.
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KLASA VIIIc

KLASA VIIIb

KLASA VIIIa

wych. mgr Katarzyna Chrapiec

wych. mgr Monika Kucharek

wych. mgr Monika Orłowska-Przybyła

Alicja Adamczyk
Łukasz Barchański
Dominik Baron
Piotr Błażyca
Oliwia Chmurczyk
Damian Gajda
Patryk Jaskółka
Paulina Jonak
Bartosz Kaszuba

Zuzanna Baszczawska
Dawid Blacha
Nikola Bujoczek
Anna Działkowska
Dominika Działkowska
Ewelina Górnik
Kacper Grzywok
Dawid Janiczek
Maciej Kawczyński
Mikołaj Kieś

Otylia Barczyk
Marta Cielniak
Oliwia Cudowska
Izabela Dobisz
Oliwia Gajda
Mateusz Graczek
Weronika Juraszus
Karol Krupa
Magdalena Machulik
Piotr Madeja

Kacper Korzeniowski
Paweł Koziołek
Patryk Malomy
Oliwia Modrzyk
Oskar Olejnik
Jakub Ostałowski
Mateusz Porembski
Xawier Słupik
Oliwia Wojtaś

Sebastian Lechociński
Natalia Łapa
Dawid Niczyporuk
Dorian Palenta
Marlena Smerczek
Kamil Sodzawiczny
Ignacy Staszewski
Dominik Szolc
Mariola Zajusz

Łukasz Pilny
Klaudia Porwolik
Kacper Seidel
Karol Sikorski
Michał Spyra
Paweł Szafraniec
Roman Szczepański
Magdalena Szpik
Dagmara Żurawska

Absolwenci Szkoły Podstawowej
im. Karola Miarki w Ornontowicach

w roku szkolnym 2018/2019
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Umowa ZSP z Hutą Szkła
3 czerwca w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Ornontowicach 
została podpisana umowa pomię-
dzy szkołą a firmą CP Glass SA – Od-
dział Huta Szkła Orzesze, w sprawie 
współpracy w zakresie kształcenia 
zawodowego uczniów.

Umowa dotyczy w szczególności zawodu 
operator urządzeń przemysłu szklarskiego 
(Branżowa Szkoła I Stopnia), choć obejmu-
je również współpracę w zakresie zawodów: 
technik automatyk i automatyk oraz technik 
elektryk i elektryk. Uczniowie pierwszych 
klas w tych zawodach począwszy od roku 
szkolnego 2019/2020 zostaną objęci pro-
gramem stypendialnym CP Glass SA, który 
zagwarantuje im stypendium w wysokości 
250 zł miesięcznie. Jak zapewnia prezes 
Zarządu Krzysztof Staniek, po ukończe-
niu szkoły i potwierdzeniu umiejętności 
podczas egzaminów zawodowych wybrani 
uczniowie znajdą pracę na terenie zakła-
du. CP Glass SA współpracuje ze szkołą 

już od 2013 r., zapewniając uczniom bazę 
dydaktyczną i wsparcie merytoryczne w za-
kresie kształcenia praktycznego.

Dynamiczny rozwój oraz nowe inwesty-
cje spowodowały, że firma stawia na wy-
kwalifikowaną kadrę, którą chce pozyskać 
poprzez współpracę ze szkołą, zapewniając 
jej wsparcie w postaci kształcenia praktycz-
nego opartego na najnowszych technolo-
giach, sprzęcie i materiałach.

Umowę podpisali Krzysztof Staniek – 
prezes Zarządu CP Glass SA oraz Teresa 
Stasik-Szyszka – dyrektor ZSP. Obecni 
byli również: Arkadiusz Bujoczek – dy-
rektor oddziału CP Glass SA – Huta Szkła 
Orzesze, Beata Pilch – HR Manager, Irmi-
na Cipcer-Konsek – specjalista ds. wize-
runku oraz Damian Łyko – kierownik szko-
lenia praktycznego w ZSP Ornontowice.

Nagrody od JSW SA
18 czerwca p.o. prezesa JSW SA Ro-
bert Małłek i wiceprezes Artur Wojt-
ków wręczyli w Jastrzębiu-Zdroju 

nagrody najlepszym uczniom klas 
I ZSP w Ornontowicach kształcącym 
się w zawodach górniczych i około-
górniczych.

W gronie wyróżnionych znaleźli się: 
Wojciech Bialucha (technik automatyk), 
Daniel Tebinka (górnik eksploatacji 
podziemnej), Krzysztof Bąk (elektryk) 
i Michał Malcher (elektryk). Przyznane 
nagrody są wynikiem podpisanej umowy 
pomiędzy JSW SA i szkołą w sprawie 
praktycznej nauki zawodu oraz umowy 
stypendialnej zawartej pomiędzy JSW SA 
i uczniami. Stanowią też z pewnością mo-
tywację do nauki w kolejnych latach i były 
miłym akcentem przed zakończeniem roku 
szkolnego. Gratulujemy i życzymy kolej-
nych osiągnięć!

„Trojok Śląski”

8 czerwca w Ornontowicach – a dokładniej w ARTerii Centrum Kultury i Pro-
mocji, w kościele św. Michała Archanioła i Amfiteatrze Parkowym – odbył 
się Trojok Śląski, czyli XXVII Święto Śląskiej Pieśni Chóralnej. Wydarzenie 
to jest imprezą międzynarodową i główną uroczystością Śląskiego Związku 
Chórów i Orkiestr związaną z Rokiem Moniuszkowskim.

Trzeba przyznać, że w Ornontowicach 
zgromadziła się naprawdę liczna grupa uta-
lentowanych i pozytywnych ludzi, w dodat-
ku z ogromną pasją do muzyki. Postanowio-
no więc podzielić imprezę na dwa miejsca. 
Oprócz Ornontowic koncerty odbyły się 
także w parafialnym ogrodzie botanicznym 
Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Śro-
dowiska Naturalnego w Bujakowie.

Liczna grupa chórzystów budziła duże 
zainteresowanie. Dlatego też uroczysty 
przemarsz uczestników Trojoka spod bu-
dynku ARTerii do kościoła zrobił tak wiel-
kie wrażenie na mieszkańcach i kierowcach, 
którzy chętnie podziwiali widowisko. Ze-
brani w kościele uczestniczyli we mszy św., 
którą odprawił ks. prof. Antoni Reginek 
– kapelan Śląskiego Związku Chórów i Or-
kiestr, zarazem członek Archidiecezjalnej 
Komisji Muzyki Sakralnej. W murach na-

szej świątyni rozbrzmiały wszystkie chóry, 
których śpiew mogliśmy podziwiać dzięki 
wyjątkowej akustyce.

Po spotkaniu w ARTerii kolejna część 
tego muzycznego święta odbyła się w Am-
fiteatrze Parkowym. Byliśmy tu świadkami 
przepięknych występów wszystkich chórów, 
w tym także ornontowickiej „Jutrzenki” – 
każdy z nich miał okazję nie tylko sam się 
zaprezentować, ale także w ramach wspól-
nego występu wszystkich uczestników Tro-
joka. Prawdziwą gratką było więc wysłu-
chanie przepięknego koncertu wszystkich 
chórów pod batutą prof. Iwony Melson, 
która zjednoczyła ponad 500 osób. Cały 
Park Gminny rozbrzmiewał wówczas dono-

śnym śpiewem, co zrobiło niemałe wrażenie 
na widowni, wśród której znaleźli się m.in. 
wójt Marcin Kotyczka i dyrektor ARTerii 
Aleksandra Malczyk.

Warto dodać, że pogoda i fantastyczny 
klimat imprezy do tego stopnia udzieliły się 
organizatorom i uczestnikom tej imprezy, 
że w trakcie występów zrodził się sponta-
niczny pomysł wspólnego tańca. Emocje 
towarzyszące tym chwilom są nie do opi-
sania. Oprócz samych koncertów nastąpiło 
także wręczenie XXIV Międzynarodowej 
Nagrody Prezydenta Miasta Katowice im. 
Stanisława Moniuszki i pozostałych upomin-
ków z rąk prezesa ŚZChiO Romana Warze-
chy, wicestarosty mikołowskiego Tadeusza 
Marszolika i wójta Marcina Kotyczki.

Święto Śląskiej Pieśni Chóralnej zostało 
objęte patronatem honorowym przez: Mar-
szałka Województwa Śląskiego Jakuba 
Chełstowskiego, Prezydenta Miasta Ka-
towice Marcina Krupę, Starostę Powiatu 
Mikołowskiego Mirosława Dużego i Wójta 
Gminy Ornontowice – Marcina Kotyczkę.

M.L.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
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Warsztaty drukarskie
11 czerwca pomieszczenia Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Ornontowicach 
zostały zaaranżowane na wzór pracowni 
z epoki Gutenberga. Od rana do południa 
trwały tu bowiem warsztaty drukarskie pro-
wadzone przez firmę Kalander, w których 
wzięli udział uczniowie klas IV Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego. Osoby prowadzą-
ce wystąpiły w dawnych strojach rzemieśl-
niczych, a uczestnicy mieli przyjemność 
pracy z dawnymi czcionkami i drukarską 
prasą. Warsztaty doskonale połączyły hi-
storię, technikę i plastykę oraz dostarczyły 
wiele wrażeń i świetnej zabawy.

Zajęcia te zrealizowano w ramach pro-
jektu „Czytamy i działamy!”, dofinanso-
wano ze środków MKDiN pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury – Program 
Partnerstwo dla Książki 2019.

Odjazdowy bibliotekarz
Mimo upalnej pogody, 15 czerwca miło-

śnicy książek i rowerów ochoczo wyruszyli 
na rajd rowerowy pn. Odjazdowy Bibliote-
karz, organizowany przez GBP Ornontowi-
ce i MBP Orzesze. Tegoroczna trasa prze-
biegała przez: Ornontowice (parking przy 
Gminnej Bibliotece Publicznej) – Orzesze 
Rynek (spotkanie grup rowerzystów) – Pa-
sieki – Orzesze Zawiść (kościół) – Górkę 
Św. Wawrzyńca – Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną w Orzeszu (meta). Uczestnicy rajdu 
pokonali 22 km! Po drodze podziwialiśmy 
przyrodę, zwiedzaliśmy obiekty sakralne 
i okoliczne miejsca, a zwieńczeniem rajdu 
był piknik. Wszystkim dziękujemy za udział 
i zapraszamy za rok!

Biblioteczna Akademia Malucha
W czerwcu zakończył się rok szkolny 

2018/2019, a wraz z nim zajęcia edukacyjne 
dla najmłodszych. Ogółem przeprowadzono 
34 spotkania w ramach Bibliotecznej Aka-
demii Malucha dla przedszkolaków miej-
scowych przedszkoli oraz 6 spotkań Biblio-
tecznych Animacji dla dzieci w wieku 2-4 
lat. Zajęcia te były istną podróżą po literatu-
rze dziecięcej, niejednokrotnie urozmaicaną 
działaniami artystycznymi, pogadankami, 
zabawami. Kolejne spotkania rozpoczną się 
po wakacjach.
Wakacyjne godziny pracy

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornon-
towicach informuje, że w lipcu i sierpniu 
placówka będzie czynna od poniedziałku 
do piątku, w godz. 8.00-16.00. Zapraszamy!

Kolejna premiera
Podczas uroczystej gali filmowej, 
która odbyła się 16 czerwca br. mie-
liśmy okazję zaprezentować nasz 
kolejny film, a zarazem pierwszą ko-
medię pt. „S.Z.K.O.Ł.A”.

Gala filmowa dała możliwość przedsta-
wienia naszej grupy oraz bieżącej działal-
ności, a także zaprezentowania naszego wy-
remontowanego klubu filmowego. Podczas 
tego wydarzenia oprócz premiery naszego 
filmu zaprezentowaliśmy making of oraz 
relację w formie filmu z remontu naszego 
klubu, w którym aktywnie uczestniczyli-
śmy. Zwieńczeniem gali była projekcja peł-
nometrażowego filmu.

Serdecznie dziękujemy każdej osobie 
za przybycie oraz ciepłe słowa. Zapraszamy 
do śledzenia nas na bieżąco na facebook’u 
www.facebook.com/GFFilmovies To była 
niesamowita filmowa niedziela!

G.F. Filmoviesa

Piknik Rodzinny
1 czerwca Rada Rodziców Przed-
szkola im. Kubusia Puchatka wspól-
nie z Radą Rodziców Szkoły im. 
Karola Miarki w Ornontowicach zor-
ganizowały Piknik Rodzinny.

Dzięki wspaniałej pogodzie frekwencja 
dopisała. Dzieci mogły skorzystać z darmo-
wych atrakcji, jakimi był dmuchany zamek 
oraz Fotobudka, studio tatuażu dla małych 
i dużych. To wspaniałe popołudnie uatrak-
cyjnił autorski program artystyczny klau-
nów z firmy PATIKANA, występy Szkoły 
Tańca „StandART” oraz występ rodziców 
przygotowany specjalnie dla wszystkich 
dzieci.

Podczas trwania pikniku można było 
się poczęstować przepysznymi muffinka-
mi przygotowanymi przez mamy ze szkoły 

i przedszkola oraz wylosować nagrodę w lo-
terii fantowej. Imprezę uznajemy za udaną, 
więc do zobaczenia za rok.
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GWAREK ORNONTOWICE

Podsumowanie sezonu
W ciężkiej rundzie wiosennej, w której trzeba było gonić 
czołówkę, przełamaliśmy wiele stereotypów, odnosząc 
niespodziewane zwycięstwa, ale i porażki. Napawające 
optymizmem jest to, że w tabeli rundy wiosennej zajęli-
śmy IV miejsce!

Szkółka Piłkarska 
ma się czym chwalić
Systematyczna praca przynosi efekty – tak z pewnością 
można powiedzieć, oceniając ostatnie półrocze w Szkół-
ce Piłkarskiej GKS Gwarek Ornontowice. Krok po kroku 
rozwijamy szkolenie młodych adeptów piłki nożnej, a nasi 
zawodnicy odwdzięczają się coraz lepszymi wynikami 
sportowymi w poszczególnych grupach treningowych. 

Haiz IV Liga mężczyzn 2018/2019, grupa I śląska
L.p. Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Polonia Bytom 30 76 24 4 2 84-20
2.  Warta Zawiercie 30 60 18 6 6 54-31
3.  RKS Grodziec 30 51 14 9 7 49-43
4.  Unia Dąbrowa Górnicza 30 48 13 9 8 49-48
5.  Śląsk Świętochłowice 30 48 14 6 10 52-50
6.  Szombierki Bytom 30 48 14 6 10 49-40
7.  Polonia Poraj 30 44 13 5 12 45-42
8.  Gwarek Ornontowice 30 42 12 6 12 50-49
9.  Unia Kosztowy 30 41 11 8 11 40-47
10.  Raków II Częstochowa 30 37 11 4 15 67-54
11.  Przemsza Siewierz 30 37 11 4 15 44-43
12.  Sarmacja Będzin 30 32 8 8 14 36-46
13.  Slavia Ruda Śląska 30 31 7 10 13 36-53
14.  MKS Myszków 30 26 6 8 16 22-43
15.  Zieloni Żarki 30 24 6 6 18 35-71
16.  Górnik Piaski 30 24 7 3 20 24-56

Na uwagę zasługuje fakt, 
że nie daliśmy się pokonać 
zwycięzcy naszej grupy, Po-
lonii Bytom, stwarzając chyba 
najciekawsze IV-ligowe wido-
wisko w sezonie zakończone 
wynikiem 2:2. Warto też wspo-
mnieć o finale Pucharu Polski 

na szczeblu zabrzańskiego 
podokręgu Śląskiego Związku 
Piłki Nożnej, w którym po rzu-
tach karnych przegraliśmy z re-
zerwami Górnika Zabrze, a gdy 
do tego dodamy, że w dwóch 
bardzo ważnych pojedynkach – 
z Unią Kosztowy i Polonią Poraj 

III Liga kobiet 2018/2019, grupa śląska
L.p. Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Skra Częstochowa 20 50 16 2 2 55-15
2.  Czarni II Sosnowiec 20 48 15 3 2 63-11
3.  SWD II Wodzisław Śląski 20 34 10 4 6 36-30
4.  ROW II Rybnik 20 32 10 2 8 41-37
5.  Polonia Poraj 20 31 9 4 7 42-27
6.  Gwarek Ornontowice 20 29 9 2 9 38-41
7.  MKS Myszków 20 25 7 4 9 26-30
8.  AKS Mikołów 20 21 6 3 11 34-30
9.  Polonia Tychy 20 20 6 2 12 26-53
10.  LKS Goczałkowice Zdrój 20 19 5 4 11 16-34
11.  MTS Knurów 20 6 2 0 18 10-79

– goniliśmy wynik, by w samych 
końcówkach odnieść zwycię-
stwa w stosunku 2:1, to na nudę 
przy ul. Zwycięstwa nie można 
było narzekać. Należy również 
wspomnieć, że ostatnim spo-
tkaniem sezonu pożegnaliśmy, 
broniącego nasze barwy przez 
9 lat Krzysztofa Ferensztaina, 
który postanowił zakończyć ka-
rierę. Dziękujemy!

Miło nam również zakomu-
nikować, że z Gwarka Ornonto-
wice „wybił się” kolejny trener! 
W ślady trenera Marcina Doma-
gały, po którego zgłosiła się Po-
lonia Bytom zaledwie rok temu, 
tym razem do Ruchu Chorzów 
oddajemy Łukasza Beretę. Tre-
nerze – powodzenia!

W rundzie wiosennej sezonu 
2018/2019 reprezentowali nas: 
Dawid Boczar, Krzysztof Bu-
chalik, Łukasz Czajka, Jakub 

Długosz, Daniel Gajek, Mate-
usz Harkawy, Benjamin Ilnic-
ki, Tomasz Kasprzyk, Adrian 
Łuszcz, Filip Maziarz, Ma-
teusz Nowara, Paweł Oleksy, 
Mateusz Rajca, Szymon Sa-
liński, Jakub Sewerin, Maciej 
Stanek, Bartosz Ściślak, Artur 
Terbalyan, Grzegorz Tomecki, 
Oliwer Wojtaś, Jakub Zdrza-
łek. Paweł Nowak – II trener, 
Krzysztof Oszek – kierownik 
drużyny.

Bramki strzelali: Jakub 
Zdrzałek (13), Jakub Sewerin 
(7), Mateusz Rajca (7), Tomasz 
Kasprzyk (6), Filip Maziarz 
(4), Marcin Ruda (2), Dominik 
Mąka (2), Szymon Saliński (1), 
Krzysztof Ferensztain (1), Sła-
womir Jaworski (1), Mateusz 
Nowara (1), Benjamin Ilnicki 
(1), Jakub Długosz (1), Paweł 
Oleksy (1), samobójcza (1).

Widoczny rozwój indywidual-
ny jednostek przekłada się rów-
nież na rozwój zespołu i stały 
systematyczny postęp potwier-
dzający, że kierunek szkole-
nia wdrożony i obrany kilka 
lat temu zmierza w dobrym 
kierunku! Ostatnie 6 miesię-
cy pracy w szkółce piłkarskiej 
zaowocowało bardzo dobrymi 
wynikami sportowymi, a nasi 
młodzi piłkarze podczas rywa-
lizacji z takimi zespołami jak 
Piast Gliwice, Gwarek Zabrze 
czy Górnik Zabrze pokazują, 
że mogą rywalizować jak równy 
z równym, wysoko podnosząc 
poprzeczkę ekstraklasowym 
drużynom w bezpośredniej ry-
walizacji.

Wyniki sportowe naszych 
drużyn piłkarskich w rundzie 
wiosennej:

• rocznik 2007 i młodsi, gr. I 
– 2 miejsce w III lidze 
wojewódzkiej

• rocznik 2007 i młodsi, gr. II  
– 3 miejsce w lidze podokręgu

• rocznik 2009 i młodsi  
– 2 miejsce w lidze podokręgu

• rocznik 2010 oraz 2011 
i młodsi – udział 
w turniejach żaków.

W maju i czerwcu organi-
zowaliśmy turnieje piłkarskie 
w rocznikach 2007 i 2011 oraz 
festyn piłkarski dla wszystkich 
młodych piłkarzy i nie tylko.

Przed nami krótka lipco-
wa przerwa wakacyjna, aby 
od sierpnia powrócić do zajęć 
sportowych i szeregu kolejnych 
wydarzeń piłkarskich. Bądźcie 
z Nami!
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W ostatnim dniu maja 20-osobowa reprezentacja uczniów naszego Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego wzięła udział w XXVIII Biegu Młodości z okazji 
Dnia Dziecka.

Młodość pobiegła w Knurowie
Organizatorem zawodów, które odbyły 

się w miejskim parku w Szczygłowicach 
był Amatorski Klub Biegacza oraz MO-
SiR Knurów. Wspaniała pogoda zachę-

sce – Justyna Machulik, Dawid Szwiec, 
III miejsce – Paulina Grzegorczyk. Opie-
kunami uczniów podczas wyjazdu byli na-
uczyciele w-f, Elżbieta Lewicka i Karol 
Zuber.

Zespół Szkolno-Przedszkolny serdecznie 
dziękuje Zakładowi Gospodarki Zasobami 
Gminy w Ornontowicach, który zorganizo-
wał przejazd uczniów na zawody.

cała do wspólnej rywalizacji. Na starcie 
zawodów stanęły dzieci od rocznika 2013 
do rocznika 2003. Rywalizowano w kate-
goriach wiekowych i z podziałem na chłop-
ców i dziewczynki (w sumie 20 kategorii 
zawodników).

Dzieci z Ornontowic bardzo dobrze 
poradziły sobie z uczniami innych szkół, 
zajmując wysokie lokaty w biegu i otrzymu-
jąc za swoje osiągnięcia statuetki. Miejsca 
na podium zajęli w swoich kategoriach wie-
kowych: I miejsce – Monika Adamczyk, 
Karolina Warzecha, Daniel Jańczy, Ka-
tarzyna Sobczyk, Mateusz Żylski, II miej-

O Puchar Wójta Gminy Ornontowice

Przedszkole (dziewczynki) 
I miejsce – Daria Duran 
II miejsce – Sara Iżewska 
III miejsce – Julia Drobiczek 
 
Przedszkole (chłopcy) 
I miejsce – Mateusz Białas 
II miejsce – Maksymilian Łyszczarz 
III miejsce – Wojciech Filla 
 
Klasy I-III (kobiety) 
I miejsce – Maja Duran 
II miejsce – Magdalena Malek 
III miejsce – Magdalena Gendarz 
 
Klasy I-III (mężczyźni) 
I miejsce – Radosław Rzepka 
II miejsce – Patryk Głogowski 
III miejsce – Wiktor Szwiec 
 
Klasy IV-VI (kobiety) 
I miejsce – Justyna Machulik 
II miejsce – Karolina Warzecha 
III miejsce – Olga Kalisz 
 

Klasy IV-VI (mężczyźni) 
I miejsce – Patryk Piosek 
II miejsce – Dawid Szwiec 
III miejsce – Robert Koziołek 
 
Klasy VII-VIII, GIM (kobiety) 
I miejsce – Katarzyna Sobczyk 
II miejsce – Klaudia Zajusz 
III miejsce – Natalia Zeuschner 
 

Klasy VII-VIII, GIM (mężczyźni) 
I miejsce – Mateusz Żylski 
II miejsce – Krzysztof Grzywnowicz 
III miejsce – Dawid Blacha 
 
OPEN (kobiety) 
I miejsce – Daria Mendecka 
II miejsce – Joanna Niedobecka 
 
OPEN (mężczyźni) 
I miejsce – Bartłomiej Boczar 
II miejsce – Andrzej Dobosz 
III miejsce – Łukasz Pastor

Dzięki współpracy Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy oraz Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 1 czerwca zorganizowane zostały Biegi Przeła-
jowe o Puchar Wójta Gminy Ornontowice, w których udział w różnych ka-
tegoriach wiekowych wzięło blisko 140 osób. Przedstawiamy zwycięzców 
w poszczególnych kategoriach.
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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
CZERWIEC

III Liga kobiet (grupa śląska) 
1.06 Polonia Tychy – GWAREK 3:2

(gole: Kocjan x2)

9.06 Czarni II Sosnowiec – GWAREK 8:0

IV Liga mężczyzn (grupa I śląska)
29.05 GWAREK – Polonia Bytom 2:2

(gole: Rajca, Zdrzałek)

1.06 Górnik Piaski (Czeladź) – GWAREK 1:0

8.06 GWAREK – Polonia Poraj 2:1 
(gole: Kasprzyk, Maziarz)
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