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Zadbano o ciekawy i oryginalny harmo-
nogram. W pierwszy dzień uczestnicy mogli 
spotkać się z Henrykiem Spyrą – mistrzem 
tradycji, kolekcjonerem oraz rekonstrukto-
rem akordeonów, co przyciągnęło nie tylko 
muzyków i akordeonistów… Każda osoba 
mogła również zobaczyć „od kuchni” pro-
ces powstawania przepysznej Śląskiej Kopy, 
a to wszystko dzięki spotkaniu z członki-
niami naszego Koła Gospodyń Wiejskich, 
które poprowadziły fantastyczne warsztaty 
kulinarne. Pokaz zakończył się występem 
zespołu „Marzanki”. Pierwszy dzień to rów-
nież potańcówka w ARTerii, gdzie gościem 
specjalnym był Ryszard Wlazło – grający 
na harmonii pedałowej muzykant z Mazow-
sza, mieszkający na stałe na Śląsku. Zagrał 

dla Nas melodie odziedziczone od ojca Jana 
Wlazło – cenionego muzykanta.

Dzień drugi i trzeci zaczęliśmy rozgrzew-
ką-rozśpiewaniem „na dobry dzień”, którą 
poprowadziła niezastąpiona Katarzyna 
Dudziak. Mogliśmy sprawdzić „co w tra-
wie piszczy” na spacerze etnobotanicznym 
z Sarą Dudą i Zbigniewem Janigą lub 
udać się do Amfiteatru Parkowego na lek-
cję tańców śląskich prowadzonych przez 
znaną i lubianą Zofię Marcinek. O 12.00 
zespół Radostowianki, w ramach Taboru 
poprowadzono warsztaty pieśni śląskich 
oraz przygotowano krótki, ale jakże do-
pracowany koncert. Po obiedzie odbyły się 
zajęcia instrumentalne dla początkujących 
z Kapelą Fedaków oraz warsztaty dla gru-
py zaawansowanej prowadzone w Świątyni 
Dumania przez Mateusza Dyszkiewicza. 
Wieczorem mogliśmy spotkać się z Grze-
gorzem Odojem, który przedstawił nam 
wykład na temat etnograficznych badań te-
renowych na Górnym Śląsku lub wzbogacić 

swoją wiedzę na temat jakli i innych perełek 
śląskiego stroju kobiecego na warsztatach 
poprowadzonych przez dyrektor ARTerii 
Aleksandrę Malczyk. Na zakończenie 
drugiego dnia tradycyjnie spotkaliśmy się 
na parkiecie, jednak tym razem w Amfite-
atrze Parkowym, gdzie koncert dała Kapela 
Dejcie Spokój, Rube Świnie oraz Stanisław 
Wodnicki. Zagrała też Taborowa Orkie-
stra specjalnie stworzona na to wydarzenie. 
Dzień trzeci natomiast zakończył bestia-
riusz śląski, czyli Baśnie na Warsztacie, 
prowadzone przez Mateusza Świstaka, 
a później ostatnia potańcówka „dla niewy-
tańczonych” z emocjonującym turniejem 
muzycznym w sali ARTerii.

II Śląski Tabor jest imprezą, którą z pew-
nością będziemy długo wspominać. Mamy 
nadzieję, że z roku na rok nasza taboro-
wa grupa będzie wzbogacała się o nowych 
uczestników z całej Polski. Całe przedsię-
wzięcie mogło zostać zrealizowane dzię-
ki programowi „Kultura Ludowa i Trady-
cyjna” ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury oraz dzięki 
honorowemu patronatowi Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego Jakuba Chełstowskie-
go, wsparciu Wójta Gminy Ornontowice 
Marcina Kotyczki, Starosty Powiatowego 
w Mikołowie Mirosława Dużego, Regio-
nalnego Instytutu Kultury oraz Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Partnerem II Śląskiego Taboru był Gminny 
Ośrodek Kultury w Suszcu. Dziękujemy 
również sponsorom, którymi byli Lewiatan 
Ornontowice, Calvados, Piekarnia Barań-
ski, Piekarnia Ciućko. 

II Śląski Tabor 
w Ornontowicach
19 lipca ruszyła kolejna edycja Śląskiego Taboru. Warto wspomnieć o tym 
jak ważne i wyjątkowe jest to wydarzenie. Tabor ma na celu nie tylko łączyć 
ludzi o wspólnej pasji, ale także podtrzymać naszą rodzinną kulturę. Impre-
za pozwala nam poznać jakże bogate i wyjątkowe dziedzictwo kulturowe 
naszego regionu. Organizatorami Taboru są Śląsk Folkowy oraz ARTeria 
Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach.
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Sesja Rady Gminy Urząd Stanu Cywilnego 
w Ornontowicach informuje
W drugim kwartale br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Or-
nontowicach zarejestrowano 18 aktów stanu cywilnego 
(w tym 10 aktów małżeństwa i 8 aktów zgonu), wydano 
9 zaświadczeń oraz 166 odpisów z akt stanu cywilnego.

Z zakresu czynności o dowo-
dach osobistych: przyjęto 173 
wniosków o wydanie dowodu 
osobistego, 11 zgłoszeń o jego 
utracie, a także wydano 164 do-
wodów osobistych, co stanowi 
o 85 więcej wydanych dowodów 
osobistych niż w poprzednim 
kwartale.

Ponadto informujemy, iż 
w zakresie ewidencji ludności 
wydano 1 decyzję w sprawach 
meldunkowych, wykonano 
105 czynności dotyczących 
zameldowań i wymeldowań 
oraz nadano 12 numerów PE-
SEL. Z kolei statystyka urodzeń 
i zgonów kształtuje się następu-
jąco: w kwietniu urodziło się 4 
mieszkańców, natomiast zmarła 
1 osoba, w maju urodziło się 3 
mieszkańców, natomiast aż 7 
osób zmarło, w czerwcu uro-

dziło się 3 dzieci oraz 5 osób 
zmarło. W sumie II kwartał 
2019 r. to 10 urodzeń nowych 
mieszkańców i 13 zgonów 
mieszkańców gminy Ornonto-
wice. Oznacza to przyrost na-
turalny ujemny (liczba zgonów 
przewyższa liczbę urodzeń).

Warto także zwrócić uwagę 
na statystyki dotyczące ilości 
stałych i czasowych miesz-
kańców gminy Ornontowice. 
W poprzednim kwartale stałych 
mieszkańców było 5916, czaso-
wi natomiast stanowili ilość 127 
mieszkańców, co w sumie da-
wało wynik 6043 mieszkańców. 
Trzy miesiące później, a więc 
na dzień 30 czerwca 2019 r. sta-
łych mieszkańców było 5927, 
czasowych 125, razem zaś da-
wało to ilość 6052 mieszkańców 
naszej gminy. (usc)

Do ornontowickiej Nestor-
ki w tak szczęśliwym dla Niej 
dniu przybyli również przed-
stawiciele naszych władz sa-
morządowych, aby dołączyć 
do wszystkich serdeczności 
przekazywanych Jej z okazji 
setnych urodzin. W obecności 
członków wielopokoleniowej 
rodziny najgorętsze życzenia, 
w szczególności zdrowia i rado-

Pani Maria Owczarek 
– Dostojna Stulatka

Wyjątkowe urodziny świętowaliśmy w gronie najbliż-
szych Pani Marii Owczarek – naszej Dostojnej Jubilat-
ki, która 15 lipca obchodziła swoje 100. urodziny. O tym 
szczególnym wydarzeniu dla Niej i całej rodziny pamię-
tali również włodarze gminy.

ści z troskliwej opieki domow-
ników, składali wójt Marcin 
Kotyczka oraz towarzyszący 
mu wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Ornontowice Ryszard 
Milanowski i Mirosława Pie-
trzyba z Urzędu Stanu Cywil-
nego. Do wszystkich życzeń 
i gratulacji dołącza się również 
Redakcja „Głosu Ornontowic”. 

Diamentowe Gody 
Państwa Magdziorz

Spotkanie z Diamento-
wą Parą Jubilatów pozwoliło 
na złożenie najserdeczniejszych 
życzeń, które w imieniu władz 
i lokalnej społeczności prze-
kazali wójt Marcin Kotycz-
ka oraz Ryszard Milanowski 

jako wiceprzewodniczący Rady 
Gminy. Do gratulacji kierowa-
nych pod adresem Państwa 
Magdziorz dołączyła również 
Mirosława Pietrzyba repre-
zentujące miejscowy Urząd 
Stanu Cywilnego.

26 czerwca Państwo Lidia i Bolesław Magdziorz święto-
wali 60-lecie małżeńskiego pożycia. Z tej okazji, zgodnie 
z tradycją naszej gminy, Dostojnych Jubilatów odwiedzili 
przedstawiciele władz samorządowych.

27 czerwca wiodącym tematem kolejnego posiedzenia 
Rady Gminy Ornontowice było bezpieczeństwo publicz-
ne. Stąd obecność na sesji przedstawicieli Policji i OSP.

Zanim przewodniczący ob-
radom Henryk Nieużyła oddał 
głos przybyłym gościom, radni 
wysłuchali informacji na temat 
likwidacji Zakładu Gospodarki 
Zasobami Gminy, którą przed-
stawiła dyrektor Ewa Kurzik 
oraz informacji dyrektora Ar-
kadiusza Pamuły na temat 
działalności Zakładu Gospo-
darki Komunalnej i Wodociągo-
wej. Następnie obszernie o sta-
nie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego na terenie Ornon-
towic mówiła Anna Musioł, 
komendant Komisariatu Policji 
w Orzeszu, po niej zaś głos za-
brał Lucjan Kret z Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy 
Policji w Mikołowie. Z kolei 
działalność OSP przedstawił 
prezes Zarządu Sławomir Bijak.

W dalszej części obrad 
po sprawozdaniach, jakie tra-
dycyjnie złożyli wójt Marcin 
Kotyczka oraz przewodniczych 
komisji branżowych i klubu 
radnych, przegłosowano kilka-
naście uchwał. Pierwsze z nich 
dotyczyły zmian w tegorocznym 
budżecie i Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Gminy Or-
nontowice. Radni zdecydowali 
również m.in. o powołaniu ze-
społu ds. opiniowania kandyda-
tów na ławników, wystąpieniu 
Ornontowic ze Stowarzyszenia 
Gmin Górniczych, przyjęciu 
programu wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży 
oraz regulaminów dotyczących 
zasad przyznawania i wypłaca-
nia stypendium specjalnego. 

LIPIEC 2019    nr 7 (207)    ŁOS Ornontowic S A M O R Z Ą D 3



Jak się okazuje, wzrost opłat za zago-
spodarowania odpadów komunalnych od-
notowano już w większość gmin w Polsce. 
W przypadku regionu śląskiego chodzi 
średnio o 50-60%. Nieco upraszczając, całą 
winę można by w tym miejscu przypisać 
przedsiębiorstwom wyłanianym w drodze 
przetargu, oskarżając je o stosowanie mo-
nopolistycznych praktyk polegających m.in. 
na windowaniu cen za usługi w zakresie od-
bioru i zagospodarowania odpadów. Wszak 
chyba dla nikogo nie jest żadną tajemni-
cą, że odpowiednich firm, wyposażonych 
w specjalistyczny sprzęt, jest stosunkowo 
niewiele na rynku, nie wspominając już 
o tych, które zajmują się przetwarzaniem 
i składowaniem odpadów.

Tymczasem właśnie te ostatnie dotyka 
drastyczny wzrost opłat dyktowanych przed 
Ministerstwo Środowiska. To tzw. opłata 
marszałkowska, która jeszcze w 2017 r. 
wynosiła 74,26 zł za każdą tonę odpadów 
składowanych na wysypiskach śmieci. Za-
tem przed ubiegłorocznymi wyborami sa-
morządowymi można jeszcze było w każdej 
gminie myśleć o wdrożeniu działań, ma-
jących na celu zniwelowanie wzrostu cen. 

Gospodarka odpadami 
na ostrzu noża

Coraz więcej krytycznych uwag budzi gospodarowanie odpadami komunalny-
mi, w szczególności wzrost cen. Bardzo często przypisuje się go samorządom, 
a więc wójtom, burmistrzom, prezydentom i radnym, którzy – jak można są-
dzić – zwłaszcza przed wyborami celowo unikali tematu grożących podwyżek. 
Tymczasem problem nie wynika ani ze złej woli samorządowców, ani z jakich-
kolwiek przedwyborczych manipulacji, natomiast szerszą jego skalę nakreśla 
wydany niedawno komunikat Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

I nie dlatego, że decyzje o podwyżkach nie 
przysparzają władzom popularności, ale 
dlatego, że z mocy prawa gminy nie powin-
ny „na śmieciach” ani zarabiać, ani do nich 
dopłacać. Trudno więc posądzać samorzą-
dy o chęć zdobycia dodatkowych wpły-
wów do budżetu kosztem mieszkańców. 

Mimo to ceny rosną, bowiem wspomniana 
opłata marszałkowska wynosi w tym roku 
nie 74,26 zł, a 170 zł. Co więcej, została 
już ustalona na rok przyszły w wysokości 
270 zł, co daje wzrost o 263%!

Na tym nie koniec, gdyż na drugim miej-
scu przyczyn wzrostu cen za zagospodaro-
wanie odpadów wymienia się rosnące kosz-
ty energii. Komunikat Śląskiego Związku 
Gmin i Powiatów wskazuje na 54-procen-
towy wzrost w stosunku do roku ubiegłego 
wyliczony dla gmin należących do Górno-
śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wpraw-
dzie Ornontowice do niej nie należą, ale 
trudno sądzić, aby miało być inaczej. Z wy-
liczeń jasno bowiem wynika, iż wzrost ceny 
energii w przypadku naszej gminy wynosi 
61% (w segmencie C11 z 0,23 na 0,37 zł). 
Podobnie w przypadku kolejnego czynnika, 
jakim jest płaca minimalna. Jej wzrost na 
przestrzeni ostatnich trzech lat wyliczono 
na około 12,5% i trudno tu powątpiewać, 
że odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych nie wiąże się z nakładem 
pracy (czyt. płacy). Na cenotwórczą do-
kładne wskazuje się jeszcze na coraz bar-

dziej kosztowne wymagania techniczne 
w zakresie magazynowania odpadów oraz 
rynek surowców wtórnych, który pozosta-
wia wiele do życzenia. Jeśli na domiar tego 
dodać jeszcze wzrost ceny paliwa o 29%, 
to wszystko składa się w jedną całość.

Zdaniem fachowców system gospodarki 
odpadami jest po prostu wadliwy, a rozwią-
zanie wielu problemów nie należy zadań ła-
twych. Wskazuje się m.in. na producentów 
opakowań, którzy mieliby partycypować 
w kosztach zbiórki, transportu i przetwa-
rzania odpadków. Byłoby jednak naiwno-
ścią sądzić, że nie „przerzucą” tych kosz-
tów na ceny towarów, w konsekwencji zaś 

na wszystkich konsumentów. Póki co naj-
pewniejsze wydają się unijne restrykcje 
i wytyczne, które niezbyt pomagają w roz-
wiązaniu problemu, który coraz bardziej bije 
po kieszeni każdego z nas. W tym wszyst-
kim dość często winą obarcza się samorządy 
miast i gmin, które tak naprawdę nie mają 
większego wpływu na rosnące ceny. W Or-
nontowicach to 18 zł/os. (od lipca), przy 
czym gmina dopłaca 3 zł do każdego miesz-
kańca, gdyż zgodnie z prostymi wylicze-
niami stawka powinna wynosić 21 zł. A tak 
dla porównania w Mikołowie od kwietnia 
jest to 18 zł/os., w Orzeszu od maja 18 zł/
os., zaś w Gierałtowicach od sierpnia nowa 
stawka opłaty odbiór i zagospodarowanie 
odpadami wynosić będzie 20,80 zł/os. Jedy-
nie w Czerwionce-Leszczynach ceny utrzy-
mują się jeszcze na niższym poziomie, choć 
zapowiadany jest już wzrost nawet do 24 zł/
os. Wszystko zatem wskazuje na to, że tak-
że w naszej gminie opłaty te będą musiały 
rosnąć, i to niezależnie od woli wójta lub 
radnych. Przytaczany tu komunikat Zarządu 
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów nie 
pozostawia złudzeń. (r)

WZROST OPŁATY 
MARSZAŁKOWSKIEJ
+263,59%

(2017-2020, MŚ)

PORÓWNANIE OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW W LATACH 2016-2019

Dzielimy plan (1.431.380,00 zł) przez ilość 
zadeklarowanych mieszkańców (5700 osób) 
i ilość miesięcy (12) to daje 21,00 zł

W 2019 roku przewidujemy zebranie ok. 2475 ton 
(wraz z wielkogabarytami)
= to daje plan wydatków na kwotę 1.251.830.00 zł.

WZROST CENY 2017 DO 2019 O OK. 30% PLAN WYDATKÓW GOSPODARKI ODPADAMI 2019

OPŁATA MARSZAŁKOWSKA  
Z TYT. SKŁADOWANIA

ODPADÓW WZROSŁA O 263%

O WYSOKOŚCI OPŁAT DECYDUJE 
MINISTER ŚRODOWISKA
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Jak co roku podczas wakacji zorganizowano w Węgierskiej Górce obóz 
szkoleniowo-wypoczynkowy dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych. W gronie młodych adeptów pożarnictwa jak zwykle znaleźli się 
również przedstawiciele ornontowickiej jednostki OSP, jak i kilku okolicz-
nych z naszego regionu. A to dzięki temu, że głównym organizatorem tego 
przedsięwzięcia jest Zarząd mikołowskiego Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP i stojący na jego czele prezes Sławomir Bijak.

Strażacka młodzież z Ornontowic 
na obozie w Węgierskiej Górce

W tym roku uczestnikami strażackiego 
obozu w Węgierskiej Górce była 81-oso-
bowa grupa młodzieży, która szkoliła się 
i wypoczywała pod okiem 9-osobowej 
kadry. Wśród uczestników tradycyjnie już 
nie zabrakło przedstawicieli z czeskiej jed-
nostki w Novym Jičinie. Szkolenie obej-
mowało zajęcia teoretyczne i praktyczne 
prowadzone przez instruktorów z Komend 
Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej 
w Żywcu i Mikołowie, ale także z miej-
scowych jednostek OSP, które udostępniły 
swoje strażackie pojazdy. Prócz tematów 

związanych m.in. z wyposażeniem i obsługą 
sprzętu pożarniczego, środkami ochrony 
i łącznością, bardzo ważnym elementem 
przeprowadzonych szkoleń było ratownic-
two techniczne i drogowe, a także zajęcia 
z zakresu ratownictwa medycznego. Te 
ostatnie prowadził ratownik z Grupy Ratow-
nictwa Medycznego PCK w Bielsku-Białej. 
Młodzież poznała różne techniki ewakuacji, 
rodzaje urazów, a przede wszystkim uczyła 
się udzielania pierwszej pomocy.

Obóz w Węgierskiej Górce miał rów-
nież charakter wypoczynkowy, dlatego 
nie mogło zabraknąć czasu na zwiedzanie 
lokalnych atrakcji turystycznych i na wy-
cieczki po terenie Beskidu Żywieckiego. 
Dużą atrakcją był wyjazd do Komendy 
Powiatowej PSP w Żywcu, gdzie nasza 
młodzież mogła zapoznać się z wypo-
sażeniem zawodowej jednostki, ale też 
szczegółami dotyczącymi specyfiki pro-
wadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych 
na terenie Żywiecczyzny. Nie zabrakło 
też zajęć sportowych, a zatem rozgrywek 

piłkarskich i siatkarskich, kąpieli w base-
nie i górskich wypraw.

Każdy dzień niemal dwutygodniowego 
obozu w Węgierskiej Górce wypełniony był 
bardzo bogatym programem zajęć, przez 
co można mówić o wyjątkowo udanym 
okresie wakacji, jaki organizatorzy przy-
gotowali z myślą o strażackiej młodzieży. 
Podkreślano to również podczas uroczy-
stego podsumowania i zakończenia obozu, 
w którym uczestniczyło wielu zaproszonych 
gości. W ich gronie znaleźli się m.in. ko-
mendant wojewódzki PSP w Katowicach 
nadbryg. Jacek Kleszczewski, komendanci 
powiatowi PSP z Żywca i Mikołowa – st. 
bryg. Krzysztof Grygiel i bryg. Damian 
Krawczyk – oraz wicestarosta mikołowski 
Tadeusz Marszolik. Z zaproszenia skorzy-
stali również wójt Ornontowic Marcin Ko-
tyczka oraz inspektor ds. bezpieczeństwa 
Bogdan Cieślik, którzy gratulowali koor-
dynatorowi obozu Sławomirowi Bijakowi 
sprawnej organizacji i efektów szkolenia 
młodzieży, na której w niedalekiej przy-
szłości spoczywać będzie bezpieczeństwo 
mieszkańców naszej gminy. (r)
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Zgodnie z zapowiedzią organizatorów, 
zwycięzcy wspomnianego na wstępie tur-
nieju w kategorii mężczyzn mieli być uho-
norowali dopiero następnego dnia, a więc 
podczas festynu w Amfiteatrze Parkowym, 
na oczach widowni. Tak też się stało, nato-
miast w przypadku kobiet z przyczyn obiek-
tywnych ceremonii wręczenia nagród stało 
się zadość tuż po zakończeniu rywaliza-
cji. Tak więc I miejsce wywalczyła Teresa 
Matras, na miejscu II znalazła się Aneta 
Łobożewicz, a tuż za nią uplasowała się 
Oliwia Cudowska.

W sobotnie popołudnie, zanim Amfiteatr 
Parkowy wypełnił się publicznością, w sali 
widowiskowej „ARTerii” Centrum Kultury 
i Promocji zgromadzili się szkaciorze, aby 
stanąć w szranki Turnieju o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Gminy Ornontowice. 
Wprawdzie fundator głównego trofeum 
spotkał się tu ze wszystkimi uczestnikami 
karcianych zmagań, jednak również w tym 
przypadku najlepsi z nich musieli poczekać 
na swe nagrody do popołudnia. Te zaś jako 
główne wydarzenie Dni Ornontowic roz-
poczęły „Moherowe Berety”. Uściślając, 

DNI Wróciły Dni Ornontowic, nie tyle jednak tylko z nazwy, co w nieco szerszej niż 
w ostatnich latach formule, obejmującej również wydarzenia sportowe. A skoro 
tak, to właśnie tego typu zmagania – a konkretnie tenisowe – rozpoczęły święto 
gminy. Chodzi o turniej, którego stawką był Puchar Wójta Ornontowic, a 28 czerw-
ca zainaugurował program trzydniowych atrakcji.

to cztery szykowne, na swój sposób przeu-
rocze Panie (rodem z chorzowskiego Teatru 
Rozrywki), które w oryginalnym emploi 
podjęły się próby rozbawienia ornontowic-
kiej publiczności. I trzeba przyznać, że ka-
baretowa forma ich występu zdała egzamin.

Punkt 2. – tańce. W nim zaś jako pierw-
sza zaprezentowała się para taneczna We-
ronika Skrzypczak i Wiktor Malczyk. 
Potem Emilia Jarek i Łukasz Nowakowski. 
Byłby też „na deser” – crème de la crème 
– Magda Froń i Maciej Nagórski, ale nie 
tym razem, za to ze wszech miar godnie za-
prezentowali się ich wspomniani wcześniej 
podopieczni.

Blok taneczny za nami, wobec cze-
go nastał czas, aby zachęcić publiczność 
do wspólnej zabawy. Paweł Zięba – zawo-
dowy konferansjer i radiowiec – wypełnił 
to zadanie profesjonalnie, bowiem na scenę 
ornontowickiego Amfiteatru bez większych 
oporów wkroczyły trzy pary (niekoniecznie 
mieszane), aby poddać się swoistemu egza-
minowi przygotowanemu w formie quizu. 
Trzeba było „tylko” wykazać się wiedzą 
z zakresu znajomości historii i topografii 
Ornontowic. Co ważniejsze, na wszystkich 
czekały nagrody, a już w szczególności 
na tych, którzy wkrótce mieli się pojawić 
na scenie. W pierwszej zaś kolejności byli 
to wspomniani już triumfatorzy rywalizacji 
w tenisie stołowym o Puchar Wójta Gminy 
Ornontowice. A skoro tak to z rąk Marcina 
Kotyczki odebrał go Robert Kwarciński. 
Wicemistrzem turnieju został Dawid Ry-
dzewski, natomiast pierwszą trójkę najlep-
szych zawodników zamknął w tym przypad-
ku Radosław Rydzewski. Wysyp nagród 
dotknął też wreszcie uczestników przedpo-
łudniowego Turnieju Skata o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Gminy Ornontowic 
– stąd obecność Henryka Nieużyły. Naj-
cenniejsze trofeum wręczył on Czesławowi 
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ORNONTOWIC
Tebince, za którym na kolejnych miejscach 
uplasowali się Mirosław Rajca i Piotr Ma-
tuszewski. Gratulacje i podziękowania ode-
brał również Jacek Adamczyk, który od lat 
stoi za organizacją i sprawnym przebiegiem 
skatowych rozgrywek.

Przez kolejną godzinę scena naszego 
Amfiteatru Parkowego była… zaczarowa-
na. A to za sprawą najprawdziwszego maga, 
iluzjonisty Marcina Gogołowicza, który 
szerszej publiczności dał się już poznać 
dzięki telewizyjnemu show „Mam talent”. 
No i cóż… – ani co do talentu, ani co do cza-
rodziejstwa znanego już artysty wątpliwości 
nie było. To samo zresztą można powiedzieć 
o młodych wykonawcach z kolejnej części 
programu, których instruktorem jest To-
masz Kozieł. Spośród jego podopiecznych 
(po części przy jego akompaniamencie) za-
prezentowali się: Patrycja Garus, Alicja 
Jarek, Roksana Rakoczy, Wiktoria Ra-
koczy, Klaudia Ulbrych, Klaudia Zajusz, 
Adam Przechrzta i Szymon Stypa.

Oficjalną część wieczornej części spo-
tkania w Amfiteatrze Parkowym stanowiło 
również wręczenie statuetek „Ornontowic-
kie Bzy” kolejnym laureatom, wśród któ-
rych znaleźli się: w kategorii Działalność 
Społeczna – Joanna Sodzawiczny, w ka-
tegorii Dla Ornontowic – Celina Nowak 
i Rejonowe Stowarzyszenie Pszczelarzy 
z siedzibą w Ornontowicach, w kategorii 
Przedsiębiorczy i Operatywni – Kwiaciar-
nia Ilona Dyrbusz. Prócz wójta i przewod-
niczącego Rady Gminy gratulacje składali 
im również wiceprzewodniczący Rady Ry-
szard Milanowski oraz przewodniczący 
dwóch komisji Rady Gminy – Dariusz Spy-
ra i Eugeniusz Kaczor.

Kulminacyjna część sobotniego progra-
mu Dni Ornontowic należała do Marceliny 
Bednarskiej, Magdaleny Janoszki i Mar-

ty Skiby – razem wziąwszy to „Frele”, sce-
niczne trio specjalizujące się w coverach 
na swojską nutę, przez co należy rozumieć 
śląską gwarę. Ich występ na tyle przypadł 
go gustu naszej publiczności, że z zachę-
caniem do tańca nie było już później więk-
szych problemów. Innymi słowy plenerowy 
„parkiet” przed sceną zapełnił się na tyle, 
że pląsała doprawdy spora część widowni. 
Najlepszym zwieńczeniem wieczoru mógł 
być więc jedynie efektowny pokaz sztucz-
nych ogni – …i tak właśnie było!

Ostatnią część tegorocznych Dni Ornon-
towic stanowiła zabawa w rytmie disco, 
a całość zwieńczył niesamowity i widowi-
skowy pokazem sztucznych ogni.

Organizatorem wydarzenia, któremu pa-
tronował Urząd Gminy Ornontowice, była 
ARTeria Centrum Kultury i Promocji, jego 
partnerami: Szkoła Tańca Team Ornontowi-
ce, Ochotnicza Straż Pożarna, Zakład Go-
spodarki Komunalnej i Wodociągowej oraz 
administrator obiektu Zakład Gospodarki 
Zasobami Gminy, natomiast sponsorami: 
Dom Przyjęć Okolicznościowych CALVA-
DOS, Hurtownia Materiałów Budowlanych 
Giebel, Biuro Rachunkowe Audytor, ZMP 
Rotametr, REMONDIS Górny Śląsk Sp. 
z o.o., firma Damian Bakoń, Orzesko-Knu-
rowski Bank Spółdzielczy i Kwiaciarnia 
Ilona Dyrbusz.
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INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
W związku ze zmianą Ustawy o systemie oświaty Rada Gminy Ornonto-
wice na sesji w dniu 27 czerwca 2019 r. podjęła nową Uchwałę w spra-
wie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży w Gminie Ornontowice oraz dwie uchwały w sprawie:
• regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania sty-

pendium specjalnego dla uczniów w Gminie Ornontowice,
• regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania sty-

pendium specjalnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gmi-
ny Ornontowice

Powyższe uchwały wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Po uprawomocnieniu się przedmiotowych uchwał można będzie po-
brać ze strony internetowej Gminy lub osobiście w Urzędzie, druk wnio-
sku o przyznanie stypendium specjalnego dla uczniów i studentów.
Termin składania wniosków o przyznanie stypendium specjalnego 
upływa z dniem 15 października br.

Zmiana Ustawy o systemie oświaty nałożyła na Gminy obowiązek 
zmiany treści dotychczas obowiązujących uchwał. Na mocy prawa 
i podjętych uchwał zmieniły się dotychczasowe zasady przyznawania 
stypendium dla młodzieży szkolnej i studentów i tak:
• wszyscy uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej im. K. 

Miarki w Gminie Ornontowice bez względu na miejsce zamieszka-
nia ucznia mogą zawnioskować o przyznanie stypendium specjal-
nego, składając stosowny wniosek w Urzędzie Gminy Ornontowice,

• uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej Gminy, a uczęszcza-
jący do szkół w innych miejscowościach, wnioski o stypendia winni 
składać w Urzędach/Starostwach Powiatowych, które są organem 
prowadzącym dla tych szkół, do których uczęszcza uczeń (przykład: 
uczeń uczęszczający do szkoły podstawowej w Gliwicach, Katowi-
cach, ubiega się o stypendium w tych gminach, miastach),

• uczniowie szkół ponadpodstawowych wnioski o stypendia winni 
składać w Urzędach/Starostwach Powiatowych, które są organem 
prowadzącym dla tych szkół, do których uczęszcza uczeń (przy-
kład: uczeń realizujący naukę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Ornontowicach ubiega się o stypendium w Starostwie Powiato-
wym w Mikołowie, które jest organem prowadzącym dla Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych),

• studenci zamieszkali na terenie Gminy Ornontowice ubiegają się 
o stypendia wg dotychczasowych zasad, na podstawie nowej 
Uchwały.

Stypendium specjalne dla studentów  
zamieszkałych na terenie Gminy Ornontowice 
Stypendium może być przyznawane studentom do ukończenia przez 
nich 26 roku, w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okolicz-
ności: 
a) osiągnięcie wysokich wyników w nauce przy średniej ocen 4,70 
b) za zdobycie I, II lub III miejsca w naukowych konkursach oraz olim-

piadach międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich. 

Stypendium specjalne dla uczniów szkół,  
dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice 
Stypendium może być przyznawane uczniom w przypadku wystąpie-
nia jednej z poniższych okoliczności: 
a) osiągnięcie wysokich wyników w nauce - przy średniej ocen: 

• 5,40 dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, 
• 5,20 dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz gimnazjów 
włączonych do ośmioletniej szkoły podstawowej, 

b) za zdobycie miejsca I-III, uzyskanie tytułu finalisty lub laureata na 
szczeblu co najmniej wojewódzkim w olimpiadach lub konkursach 
przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty. 

Modernizacja dróg gminnych
W dniu 9 lipca 2019 r. została podpisana umowę na modernizację 
dróg gminnych. Prace budowlane będą realizowane w terminie 
od 9 lipca do 30 września 2019 r. według wyznaczonego wcześniej 
harmonogramu, o którym będziemy na bieżąco informować. Prace 
będą dotyczyły fragmentów następujących ulic: Zwycięstwa, Le-
śna, Polna, Orzeska, Działkowa, Jasna, Kolejowa, Bankowa, Gra-
niczna, Marzankowice i Grabowa. Przepraszamy za niedogodności 
z tym związane i prosimy o wyrozumiałość ze strony mieszkańców.

Rajd górski na Błatnią
Turyści wędrowali zielonym 

szlakiem cały czas pod górę, 
podziwiając wspaniałe górskie 
krajobrazy. Mimo że prognozy 
pogody dla Brennej zapowia-
dały burze i deszcz, na trasie 
do Błatniej świeciło słonecz-
ko i powiewał lekki wiaterek. 
Po ponad godzinnej wędrów-
ce szlak zielony złączył się 
z czerwonym i grupa wyszła 
z lasu na dużą polanę, gdzie 
znajdowało się Ranczo Błatnia. 
Potem tylko niecałe pół godzi-
ny wędrówki i cel wyprawy – 
schronisko na Błatniej – został 
osiągnięty. Tam zasłużony od-
poczynek, uzupełnienie płynów 
orzeźwiających i w drogę po-
wrotną do Brennej.

Po ponad godzinnej wędrów-
ce w dół grupa dotarła do par-
kingu przy kościele pw. św. Jana 
Chrzciciela w centrum, gdzie 
czekał autokar, który przewiózł 
turystów do Karczmy pod Ska-
licą. Tam na placu pod parasola-
mi czekały na zmęczonych pie-
churów zimne napoje i pieczone 
kiełbaski przygotowane przez 
sekcję gospodarczą. Po krótkim 
posiłku rozpoczęły się popisy 
w śpiewaniu śląskich piosenek, 
które zakłóciła potężna ulewa 
z burzą. Późnym wieczorem 
turyści wrócili do Ornontowic. 
Grupa liczyła 40 osób, w tym 
10 dzieci.

Andrzej Kotyczka

W sobotę 22 czerwca Gwarek Ornontowice zorganizo-
wał pieszy rajd górski na trasie: Brenna–Błatnia–Karcz-
ma pod Skalicą. Turyści z Ornontowic wyjechali auto-
karem spod Urzędu Gminy i po godzinie zameldowali 
się w Brennej koło ośrodka wypoczynkowego Hucuł. 
Po krótkiej odprawie zasadnicza grupa w liczbie 27 osób 
wyruszyła w kierunku Błatniej, zaś sekcja gospodarcza 
pojechała autokarem do centrum Brennej.

5 sierpnia w godz. 15.00-16.00 przez teren gminy Or-
nontowice przebiegać będzie III etap Międzynaro-
dowego Wyścigu Kolarskiego – 76. Tour de Pologne.

W związku z powyższym wystąpią w tym dniu 
w godz.14.00.16.30 utrudnienia w ruchu drogowym 
na ul. Bujakowskiej, na odcinku od granicy z miastem 
Mikołów do granicy z miastem Orzesze. Całkowite za-
mknięcie ruchu drogowego na ww. odcinku nastąpi 
od godz. 15.00.

Prosimy mieszkańców Ornontowic o wyrozumiałość 
oraz o liczne przybycie i dopingowanie zawodników.
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Noc z Akademią 
Pana Kleksa

III DZIEŃ TWÓRCZEJ PROFILAKTYKI

„Przystanek Orna”
Po raz kolejny mury naszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego stały się „kuź-
nią talentów”. Mając na uwadze fakt, iż pasja oraz pozytywna grupa rówieśni-
cza stanowią istotne czynniki chroniące nas przed podejmowaniem zacho-
wań ryzykownych, zorganizowano Dzień Twórczej Profilaktyki. Uczniowie 
zapisywali się na wybrany przez siebie warsztat, a wybierać mieli w czym…

W nocy z 7 na 8 czerwca Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki jak za sprawą czaro-
dziejskiej różdżki zmieniła się w Akademię Pana Ambrożego Kleksa. W bajkowych 
zajęciach udział wzięło dwadzieścioro uczniów z klas IV-VI, którzy zajęli najwyższe 
lokaty w przeprowadzonym wcześniej konkursie weryfikującym wiedzę z zakresu 
znajomości utworu Jana Brzechwy. Uczniowie podzieleni byli na cztery pięcioosobo-
we drużyny, noszące nazwy bohaterów Akademii: Adasia Niezgódki, Golarza Filipa, 
Szpaka Mateusza i Doktora Paj-Chi-Wo.

„Noc z Akademią Pana Klek-
sa” była podzielona na dwa eta-
py. Podczas pierwszego z nich 
uczniowie wzięli udział w za-
czarowanych lekcjach: kelso-
grafii, kleksowuefie, kleksogeo-
grafii, zajęciach przędzenia liter 
oraz czytania baśni, podczas 
których członkowie Akademii 
mieli okazję spróbować swoich 
sił w układaniu słów z rozsypa-
nek literowych, tworzeniu wyra-
zów z kolorowych kordonków, 
w leczeniu „chorych” nazw 
geograficznych, przeobrażaniu 
kleksów w przeróżne zwierzę-
ta, czy łapaniu much na czas. 
Między lekcjami odbył się rów-
nież konkurs kulinarny, w któ-
rym spośród wszystkich potraw 
przyniesionych przez uczniów 
wyłoniono te, które zwyciężyły 
w kategoriach: najsmaczniej-
sze, najbardziej pracochłonne, 
najbardziej pomysłowe i na-
jestetyczniej wykonane danie 
w kuchni Ambrożego Klek-

sa. Uczniowie mogli również 
sprawdzić swoje siły w pracach 
plastyczno-technicznych pod-
czas wykonywania miniatury 
budynku przy ul. Czekolado-
wej. Nie zabrakło także ćwi-
czeń sprawnościowych, tj. gry 
z sensorem ruchu kinekt, dzięki 
któremu młodzi adepci szkoły 
Ambrożego mogli popływać 
pontonem po rwącej rzece, czy 
zawodów z wykorzystaniem 
taśm i gum do ćwiczeń siło-
wo-sprawnościowych. Atrakcji 
zatem było co niemiara.

Drugi etap „Nocy z Akade-
mią Pana Kleksa” związany był 
z popularną prawie w każdym 
zakątku świata zabawą geoca-
ching, której gorącym orędow-
nikiem jest Paweł Bednarczyk. 

Wprawdzie członkowie Akade-
mii nie byli wyposażenie w na-
dajniki GPS, ale mając na po-
dorędziu latarki i głowę pełną 
pomysłów poszukiwali skarbów 
i rozwiązywali zagadki ukryte 
przez pana Pawła na terenie 
obejścia wokół szkoły.

Zarówno podczas I jak i II 
etapu „Nocy z Akademią Pana 
Kleksa” uczniowie zbierali 
zwycięskie piegi, dzięki cze-
mu na zakończenie wyłoniono 
zwycięzcę całej zabawy. Wyni-
ki przedstawia się następująco: 
I miejsce – drużyna Golarza Fi-
lipa, II – drużyna Doktora Paj-
-Ch-Wo, III – miejsce drużyna 
Szpaka Mateusza, IV – drużyna 
Adasia Niezgódki

Na zakończenie rozdano pa-
miątkowe dyplomy i wręczono 
drobne upominki. Zabawę przy-
gotowali i o bezpieczeństwo 
uczniów w czasie nocki zatrosz-
czyli się nauczyciele: Sabina 
Mendel, Justyna Podbielska-
-Smolorz, Agnieszka Paruzel, 
Joanna Tomczak, Agnieszka 
Bugla i Grzegorz Zuber.

W tym roku zaproponowano młodzieży 
klas VII, VIII oraz gimnazjum dwanaście 
warsztatów: wokalny, zaplatania warkoczy, 
projektowania i szycia odzieży, warsztat 
makijażu, tańca vogue, origami, Capoeira, 
dziennikarski, fotograficzny, plastyczny, 
modelarski i regionalny. Warsztaty były 
prowadzone bezpłatnie przez przyjaciół 
szkoły, jak i samych nauczycieli. Udało 
się zaprosić do współpracy moderatorów 
uznanych w swej profesji w kraju, Europie 
a nawet świecie. Przedsięwzięcie pokaza-
ło jednocześnie, że w naszej szkole uczą 
nauczyciele, mający własne pasje, a mury 
opuszczają osoby, które wiedzą jak ważny 
dla każdego człowieka jest rozwój zainte-
resowań (część moderatorów to absolwenci 
Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Or-

nontowicach). Wierzymy, że nasza szkoła 
jest miejscem, które pozwala się realizować 
nie tylko w wymiarze edukacyjnym.

Wszyscy uczniowie uczestniczący 
warsztatach mieli okazję zaprezentować 
efekt swojej warsztatowej pracy na gali 
podsumowującej. Wszystkim towarzyszyła 
pozytywna energia, radość i zaangażowanie 
w to, co tworzyli. Było wiele humoru, ale 
również wyzwań, którym udało się spro-
stać. Rada Rodziców dla każdego z uczest-
ników ufundowała poczęstunek, celebrując 
w ten sposób także miniony Dzień Dziecka.

Niewątpliwie tegoroczny Dzień Twór-
czej Profilaktyki należy uznać za udany. 
Miejmy nadzieje, że entuzjazmu nie zabrak-
nie zarówno organizatorom, moderatorom 
jak i naszej młodzież w przyszłym roku.

LIKWIDACJA
Zakładu Gospodarki 
Zasobami Gminy
Przypominamy, iż w związku z podjętą 
Uchwałą nr V/45/19 Rady Gminy Ornon-
towice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie li-
kwidacji jednostki budżetowej o nazwie Za-
kład Gospodarki Zasobami Gminy, z dniem 
30 czerwca 2019 r. jednostka została zlikwi-
dowana, a z dniem 1 lipca 2019 r. pozostałe 
po likwidacji należności i zobowiązania li-
kwidowanej jednostki przejął Urząd Gminy 
Ornontowice.

W związku z powyższym wszystkie 
należności od dnia 1 lipca 2019 r. należy 
wpłacać na następujący nr konta Urzędu 
Gminy Ornontowice:

50 8454 1053 2001 0011 0695 0001 
(dotyczy opłat czynszowych)

Uwaga! Konto to nie dotyczy opłat 
za odbiór odpadów komunalnych!

Ponadto informujemy, iż konto Zakładu 
Gospodarki Zasobami Gminy w likwidacji 
z dniem 28.06.2019 r. zostało zamknięte.
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GALE TANECZNE 
Szkoły Tańca StandART…
Co ostatnio widzieliśmy na ornontowickiej scenie par-
kowej? Niesamowitych tancerzy i zwinnych akrobatów! 
15 czerwca w Amfiteatrze Parkowym odbyła się VI gala 
Szkoły Tańca StandART.

…i Profesjonalnej Szkoły 
Tańca TEAM Ornontowice
16 czerwca odbyła się gala taneczna w wykonaniu Pro-
fesjonalnej Szkoły Tańca TEAM Ornontowice. Najmłod-
szy tancerz prezentujący swoje umiejętności ma 3 latka 
i to właśnie występ najmłodszych podopiecznych otwo-
rzył oficjalnie galę taneczną. Tego słonecznego dnia mo-

gliśmy podziwiać grupy ta-
neczne i akrobatyczne oraz 
ich instruktorów, pod których 
opieką młodzi rozwijają swo-
je talenty. Owoc ich ciężkiej, 
intensywnej pracy podziwiała 
liczna publiczność, która – nie 
przesadzamy! – była absolutnie 
oczarowana występami, pomię-
dzy którymi pyszne przekąski 
serwowała gościom strefa ga-
stronomiczna.

Finałowy pokaz należał 
do grupy YGREK, zwycięzców 
Czornych Densów. W skład go-
ścinnej grupy wchodzą również 
instruktorki szkoły StandART. 
Jedna z nich – Dominika Le-
śniowska, która niebawem 
wychodzi za mąż – została za-

skoczona przemiłą, taneczną 
niespodzianką przygotowaną 
przez kadrę wraz z dziećmi 
i młodzieżą ornontowickiej 
Szkoły Tańca StandART oraz 
knurowskiej szkoły Dance Aca-
demy (właścicielem jest Pani 
Dominika).

„Nadzieja umiera ostatnia” 
– pod takim tytułem odbyło 
się wspaniałe przedstawie-
nie z urzekającą choreografią. 
W głównej części zatańczyło 30 
dzieci, a ostatecznie pojawiło się 
ich na scenie 70. Zakończenie 
gali nie mogło być piękniejsze. 
Młodzi inspirowali, zachwycali 
nie tylko swoimi niezwykły-
mi umiejętnościami, lecz tak-
że wrażliwością, którą zawsze 
warto się dzielić z innymi. M.L.

Zaraz po maluszkach licz-
nie zgromadzona publiczność 
miała okazje podziwiać występy 
grupy Junior, która debiutowała 
tańcząc w parach m.in. walca 
angielskiego. Był to jej pierw-
szy występ przed publicznością 
i kto wie, może kiedyś będą 
wspominać ten pokaz jako po-
czątek swojej tanecznej kariery. 
W kolejnej części gali wystę-
powały Pary Turniejowe, które 
na co dzień reprezentują Szkołę 
Tańca Team Ornontowice oraz 
gminę Ornontowice na turnie-
jach w całej Polsce, zdobywając 
na nich najwyższe trofea.

Pary turniejowe swoim wy-
stępem wzbudziły ogromne 
emocje. Ich osiągnięcia tanecz-
ne na szczeblu ogólnopolskim 
idą w parze z umiejętnościami, 
co było widać gołym okiem. 
W pokazach takich tańców jak 
tango, rumba, samba czy qu-
ickstep podbiły serca zgroma-

dzonej w ornontowickim Amfi-
teatrze widowni.

Poza maluszkami, dziećmi 
oraz młodzieżą na scenie mo-
gliśmy podziwiać pary dorosłe 
z grupy Hobby, które odważyły 
się zatańczyć przed ogromną 
publicznością. Występ tej grupy 
pokazał, że przygodę z tańcem 
można rozpocząć w każdym 
wieku i czerpać z tego ogrom-
ną przyjemność. Galę zakończył 
pokaz trenerów – Magdaleny 
Froń i Macieja Nagórskiego, 
którzy zatańczyli „najpięknie-
szy spacer świata”, czyli Slo-
wFox.

Trenerzy Szkoły Tańca 
ze wzruszeniem przyglądają się 
rozwojowi oraz osiągnięciom 
swoich podopiecznych. Jak 
sami mówili przed publiczno-
ścią, są dumni, że tak wyjątko-
wo udało im się zakończyć ten 
owocny sezon taneczny.

O G Ł O S Z E N I E
Przypominamy, iż 15 września 2019 r. mija termin 
zapłaty kolejnych rat za podatek od nieruchomości, 
rolny i leśny (III) oraz podatek od środków trans-
portowych (II).

„ J U T R Z E N K A ”  Z A P R A S Z A
Chór „Jutrzenka” wznawia próby z dniem 7 sierpnia 
2019 r. o godz. 18.00 w Sali Wieżowej Urzędu Gmi-
ny. Zapraszamy wszystkie osoby lubiące śpiew do 
dołączenia do naszego chóru.

Zaprasza Zarząd
wraz z Dyrygentem
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Teatr Naumiony zamyka sezon

Nie ma wątpliwości, że 2019 rok to wyjątkowy rok dla zespołu z Ornontowic, 
który właśnie w tym roku zdobył Złotą Maskę, zakwalifikował się do finału 
konkursu The Best Off, a na sejmikach teatrów wiejskich wywalczył Nagro-
dę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za spektakl „Szac”, z którym 
ponownie ruszy w trasę dzięki projektowi Teatr Polska. Ale to nie wszystko…

Teatr Naumiony na sam koniec sezonu 
postanowił znowu zaskoczyć, przygotowu-
jąc spektakl dla najlepszej, ale też wyma-
gającej publiczności. Tak powstał „Utopek” 
– czarująca baśń, rodem ze śląskiego bestia-
riusza, w którym starsze kobiety wcielają 
się w przewodniczki po świecie rodzimej 
mitologii. Spektakl pełen interakcji z naj-
młodszymi, wzbogacony teatrem cieni i lal-
kami, w nieszablonowy sposób nawiązuje 
do historii utopków, pokazując ich wcale 
niejednoznaczną naturę.

Adepci Akademii Teatru Naumionego 
mieli okazję zrewanżować się swoim star-
szym kolegom i koleżankom. Przygotowali 
spektakl i pokaz teatralny podsumowują-
cy rok ciężkiej pracy. Najmłodsza grupa 
wystąpiła ze spektaklem „Jak górnik Bu-
landra diobła oszukoł” w reżyserii Justyny 

Świerkot. Przedstawienie zostało docenione 
na Objazdowym Festiwalu Teatralnym Di-
lettante i podczas kiedy Teatr Naumiony 
rusza w trasę po Polsce, młoda akademia 
również zaprezentuje spektakl, podróżując 
po Małopolsce.

Starsza grupa Akademii, działająca 
od stycznia bieżącego roku, również za-
skoczyła energetycznym pokazem po warsz-
tatowym – zapowiedzią nowego spektaklu, 
którego premierę planują na jesieni. Od po-
czątku grupa młodzieży chciała pracować 
nad zupełnie nowym, własnym spektaklem. 
W stworzeniu scenariusza i całej koncepcji 
spektaklu pomagali im Iwona Woźniak (re-
żyseria), Maciej Dziaczko (dramaturgia), 
Natalia Dinges (choreografia) i Katarzy-
na Dudziak (muzyka). Artefaktem, wokół 
którego toczy się fabuła, są stare rodzinne 

fotografie oraz postać babci, która postano-
wiła wyrwać się z konwencji starszej pani 
i zostać gwiazdą. Podczas pokazu zobaczy-
liśmy trzy bardzo różnorodne sceny, dzięki 
którym już teraz przeczuwamy, że powsta-
jący na ich bazie spektakl będzie niezwykły.

Tym samym Teatr Naumiony wraz z Fun-
dacją Szafa Gra zamknął sezon teatralny 
2018/2019 aż trzema różnymi spektaklami. 
Ogromny potencjał, energia i optymizm, 
z którym wkraczają w kolejny sezon, po-
zwala nam spodziewać się kolejnych sukce-
sów, których serdecznie im życzymy.

CALVADOS CUP
Jaki początek, taki koniec, zatem Dni Ornontowic ni-
czym klamrą spięte zostały imprezą sportową. Oto bo-
wiem w niedzielne przedpołudnie na piłkarskiej mura-
wie Gwarka zmierzyły się trzy drużyny z Ornontowic. 

Dlaczego trzy? – bo tyle 
w naszej gminie jest/było ob-
wodów wyborczych. Ich repre-
zentacje stanęły do rywalizacji 
w turnieju CALVADOS CUP 
– stąd obecność hojnego spon-
sora w osobie Adama Widenki, 
który nie tylko zadbał o pod-
niebienia zawodników, ale też 
wspólnie z wójtem Marcinem 
Kotyczką gratulował sportowej 
postawy na boisku.

Zwyciężył prowadzony przez 
radnego Patryka Szwechowi-
cza Obwód nr 3. Drugie miejsce 
dla Obwodu nr 1 kierowanego 
przez radnych Grzegorza Ha-
wełkę i Mariana Blachę. Trze-
cie miejsce zajął Obwód nr 2, 
w którym przy udziale radnego 
Sebastiana Spyry w rolę kapi-
tana wcielił się przewodniczący 
Rady Gminy Henryk Nieużyła. 

A oto pełne składy drużyn: 
Obwód nr 1 - Piotr Hawełka, 
Marian Blacha: Szala Krzysz-
tof, Damian Szymura, Daniel 
Pakura, Marcel Kleczka, Da-
mian Pilny, Adam Szolc, Łukasz 
Michalski, Marcin Nieradzik, 
Dawid Blacha, Aleksander Ba-
lon, Mikołaj Kieś, Maciej Kaw-
czyński 
Obwód nr 2 - Henryk Nieużyła, 
Spyra Sebastian: Marek Słaboń, 
Dawid Bończyk, Kacper Ma-
zurek, Piotr Bialucha, Mateusz 
Wiśniewski, Paweł Nowak, Woj-
ciech Błoński, Marcin Wajszczyk 
Obwód nr 3 - Patryk Szwecho-
wicz: Rafał Metelski, Robert 
Metelski, Kamil Janik, Łukasz 
Pluta, Bartłomiej Nowotny, 
Dawid Król, Karol Król, Da-
wid Tebinka, Michał Kląskała, 
Wiktor Nurkiewicz (r)
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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!
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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
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