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KLASA Ia
Wychowawca: Joanna Paruzel-Osojca
Katarzyna Barłóg, Wiktoria Bul, Nicola Cieślińska, Wiktoria Drobiczek, Marcin Duss, Wojciech 
Filla, Zofia Grzegorzek, Mateusz Hanslik, Marcel Jakubaszek, Maria Jezierska, Patryk Kurasz, 
Oliwier Lończyk, Wojciech Modrzyk, Liwia Mora, Julia Morawska, Szymon Podyma, Sebastian 
Reinert, Bartosz Sodzawiczny, Kacper Szymura, Nataniel Winciorek

KLASA Ib
Wychowawca: Maria Gabor
Zuza Bielec, Jakub Bończyk, Alicja Kos, Zofia Kotyczka, Zofia Kozyra, Kacper Kruk, 
Dawid Kubalik, Julia Kurasz, Olaf Latała, Franciszek Magdziorz, Tomasz Malczyk, Karol 
Matuszek, Wojciech Niedobecki, Oskar Piwowarczyk, Wojciech Rosiński, Oskar Siedlaczek, 
Aleksander Smerczek, Zuzanna Smerczek, Łucja Spyra, Rozalia Spyra, Alicja Szymura

KLASA Ic
Wychowawca: Sandra Szwiec
Karol Adamczyk, Mateusz Białas, Weronika Bochniak, Borys Burek, Wojciech Bylica, Dominik 
Danielczyk, Zuzanna Domin, Paweł Filipiak, Sara Iżewska, Zofia Karaś, Mikołaj Klima, Weronika 
Kobielska, Małgorzata Kołodziej, Szymon Kopiszka, Bruno Kops, Gabriel Kowol, Laura 
Lewandowska, Michał Łysakowski, Maksymilian Łyszczarz, Piotr Obrębski, Zuzanna Pasoń, 
Angelika Skowrońska, Maksymilian Spyra, Oliwia Szczęśniak

KLASA Id
Wychowawca: Justyna Bartosik
Gabriel Bańczyk, Tymoteusz Białas, Florian Dróżdż, Paweł Kalabis, Jakub Kieś, Jan Kondrat, 
Laura Kowal, Kacper Latała, Natalia Leks, Anastazja Owczarczyk, Maja Piątek, Oliwia Smyczek, 
Wiktor Stachoń, Michał Szczurko, Lena Twardenga, Piotr Twardoch, Oskar Wiliński, Kinga Wilk, 
Hanna Zając

Nowy rok szkolny
2 września 2019 r. oficjalnie rozpoczął się nowy rok szkolny. Uczniowie klas starszych 
wraz z zaproszonymi gośćmi: wójtem Marcinem Kotyczką, przewodniczącym Rady 
Gminy Henrykiem Nieużyłą, ks. proboszczem Grzegorzem Lechem, gronem pedago-
gicznym oraz innymi pracownikami szkoły świętowali rozpoczęcie podczas uroczystej 
akademii.

Był to również doskonały 
moment, aby oficjalnie powi-
tać nową dyrektor Monikę Or-
łowską-Przybyłę, nauczyciela 
języka polskiego z 20-letnim 
doświadczeniem zawodowym, 
wieloletniego wicedyrektora 
naszego Gimnazjum. W czasie 
akademii nastąpiły też smutne 
momenty: minutą ciszy uczczo-
no śp. Adelajdę Jagielską, dy-
rektora naszej szkoły w latach 
1972-1988, część akademii 
poświęcono też pamięci ofiar II 
wojny światowej w 80. rocznicę 
jej rozpoczęcia.

Przyszło nam także podzię-
kować za współpracę odchodzą-
cemu na emeryturę wieloletnie-
mu pracownikowi naszej szkoły 
i Przedszkola im. Kubusia Pu-
chatka, wspaniałej nauczycielce 
Ilonie Kalinie oraz ustępującej 
po kilku latach współpracy prze-
wodniczącej Rady Rodziców 
Agnieszce Wojtaś.

W części ar tystycznej 
przygotowano krótki kabaret 
na temat szkoły zdominowa-
nej przez gry komputerowe. 
Akademię poprowadził prze-
wodniczący szkoły Jakub Fy-
drych. Program artystyczny 
przygotowali uczniowie klasy 
VIIIb i VIIa wraz z opiekunami 
Justyną Podbielską-Smolorz 
i Agnieszką Buglą. W skład 
pocztu sztandarowego weszli 

tegoroczni ósmoklasiści: Alicja 
Wajszczyk, Paula Kotyczka 
i Krystian Malczyk.

Na osobnej akademii powita-
no w murach naszej szkoły 84. 
pierwszoklasistów, którzy sta-
wili się w tym dniu w odświęt-
nym stroju i z „tytami” czasem 
większymi od nich samych. 
Nowi wychowankowie utworzą 
cztery zespoły klasowe.

Tymczasem za przysłowio-
wą ścianą znalazło się 230 
przedszkolaków w 10 grupach, 
na których czekał nowy elektro-
nicznym system naliczania cza-
su pobytu w przedszkolu oraz 
odnowiony hol.
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Diamentowi Jubilaci

Podpisano umowę 
dofinansowania
16 września br. wójt gminy Ornontowice z kontrasygna-
tą skarbnika gminy podpisał umowę dofinansowania 
na realizację zadania pn. Wymiana oświetlenia uliczne-
go na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach.

Zadanie obejmuje wymianę 
218 opraw sodowych na ledo-
we. Szacunkowy koszt całego 
zadania wynosi 345.820,07 zł, 
a wartość uzyskanego dofinan-
sowania to 95%.

Wniosek o dofinansowa-
nie realizacji projektu uzyskał 
wsparcie w ramach RPO WSL 
na lata 2014-2020 (EFRR) dla 
osi priorytetowej: IV. Efektyw-
ność energetyczna, odnawial-
ne źródła energii i gospodarka 
niskoemisyjna; działanie: 4.5. 
Niskoemisyjny transport miej-

ski oraz efektywne oświetlenie; 
poddziałanie: 4.5.1. Niskoemi-
syjny transport miejski oraz 
efektywne oświetlenie – ZIT.

zdjęcia: www.slaskie.pl
Marek
PROFASKA
TWÓJ KANDYDAT DO SEJMU
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lat 50, bezpartyjny, 
wieloletni samorządowiec,  
doktor nauk technicznych, 

adiunkt Politechniki Śląskiej

PROGRAM —  www.profaska.pl
Sfinansowane przez 

KKW Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni

9 września Państwo Adelajda 
i Rudolf Smerczek świętowali 
60. rocznicę zawarcia związku 
małżeństwa, czyli Diamentowe 
Gody. Z tej okazji zgodnie z tra-
dycją, dostojnych Jubilatów od-
wiedzili przedstawiciele władz 

samorządowych gminy Ornon-
towice, życząc kolejnych lat 
pełnych zdrowia i radości, jak 
również tego, by cieszyć się ży-
ciem w każdym jego momencie.

Gratulujemy tak zaszczytne-
go Jubileuszu!

Sesja Rady Gminy 
Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości 
i porządku na terenie Ornontowic była wiodącym tema-
tem wrześniowego posiedzenia Rady Gminy. Stąd obec-
ność na sesji dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Wodociągowej Arkadiusza Pamuły oraz Ewy Kurzik, 
kierownik Referatu Komunalnego w Urzędzie Gminy.

Jak co miesiąc sprawozdania 
z działalności między sesjami 
przedstawili przewodniczą-
cy komisji branżowych, klubu 
radnych i wójt Marcin Kotycz-
ka. Podjęte uchwały dotyczyły 
zmian w budżecie i Wielolet-
niej Prognozie Finansowej oraz 
uchwale w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Ornontowice. 

11 września w sali ARTerii od-
było się kolejne spotkanie wójta 
Marcina Kotyczki i kierow-
nictwa urzędu z mieszkańcami 
gminy. Była  to okazja do przed-
stawienia informacji na temat 
bieżącego funkcjonowania or-
nontowickiego samorządu i pla-
nów na najbliższe miesiące. 

Główne tematy dotyczyły in-
westycji drogowych, kanalizacji 
sanitarnej, problemów z samo-
chodami parkującymi w okolicy 
szkoły, programów w zakresie 
fotowoltaiki i ochrony przed 
smogiem oraz komunikacji 
publicznej. Wójt odpowiadał 
na pytania mieszkańców.

Spotkanie z mieszkańcami

Radni przegłosowali również 
zmiany w uchwale wprowadza-
jącej świadczenie pieniężne pn. 
„Dofinansowanie żłobkowe” dla 
rodzin z dziećmi w wielu do 
lat 3. Ponadto przyjęli gminny 
program osłonowy „Opieka wy-
tchnieniowa” oraz wzór wnio-
sku o wypłatę dodatku energe-
tycznego.   
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W obchodach tych uczestniczyli przed-
stawiciele Zarządu Ogólnopolskiego Stowa-
rzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z pre-
zes Teresą Bracką na czele, przedstawiciel 
Komendanta Wojewódzkiego Policji sier. 
szt. Patryk Polok, wójt Marcin Kotyczka, 
członkowie katowickiego Oddziału Stowa-
rzyszenia z Ornontowic oraz rodziny śp. 
policjantów i mieszkańcy Ornontowic.

Uroczystości rozpoczęto mszą św. 
w miejscowym kościele, której przewod-
niczył ks. prałat Stanisław Puchała. Po-
lecił modlitwie funkcjonariuszy Policji 
Województwa Śląskiego zamordowanych 
w 1940 r. przez NKWD, a w szczególności 
policjantów z Ornontowic, którymi byli: Al-
bert Biela, Józef Cembrzyński, Dominik 
Gabryś, Franciszek Gołąb, Józef Kopeć, 
Jan Piątek, Dominik Wowra i Klemens 
Plewnia. Po mszy św. uczestnicy udali się 
na miejscowy cmentarz pod pomnik po-
święcony śp. policjantom z Ornontowic, 
gdzie odmówiono modlitwę za zmarłych, 
zapalono znicze pamięci oraz złożono wią-
zanki kwiatów.

* * *
13 września na terenie katowickiej Ko-

mendy Wojewódzkiej Policji odbyła się 
uroczystość ku czci pomordowanych i pole-
głych policjantów II RP. Tegoroczny Dzień 
Pamięci przypadł w 80. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej i agresji Związku So-

PAMIĘCI POMORDOWANYCH 
I POLEGŁYCH POLICJANTÓW 
II RZECZYPOSPOLITEJ

W niedzielę 8 września w Ornontowicach odbyły się uroczystości upamięt-
niające funkcjonariuszy Policji Województwa Śląskiego II RP – poległych, 
zamordowanych i zaginionych podczas II wojny światowej.

wieckiego na Polskę oraz w 100. rocznicę 
powołania Policji Państwowej.

Obchody poprzedziła msza św. odpra-
wiona w intencji policjantów w katowickiej 
Archikatedrze Chrystusa Króla. Po mszy 
św. uczestnicy obchodów uformowali ko-
lumnę marszową i przeszli ulicami miasta 
do Komendy Wojewódzkiej Policji w Ka-
towicach, gdzie zebrali się przed Grobem 
Policjanta Polskiego. Po uroczystym pod-
niesieniu flagi państwowej na maszt i ode-
graniu hymnu państwowego zapalony został 
znicz pamięci. Druga część uroczystości 
rozpoczęła się od powitania gości i modli-
twy w intencji pomordowanych policjan-
tów II RP. Przed występem artystycznym 
przygotowanym przez uczniów III Liceum 
Ogólnokształcącego im. Gen. Władysława 
Andersa w Dąbrowie Górniczej wręczone 
zostały odznaczenia i dyplomy. Po okolicz-
nościowych wystąpieniach odczytano Apel 
Pamięci zakończony salwą honorową. 

W uroczystościach wzięli udział przed-
stawiciele Zarządu Ogólnopolskiego Sto-
warzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. 
na czele z prezes Teresą Bracką i prze-
wodniczącym Oddziału katowickiego Bole-
sławem Piątkiem oraz rodziny zamordowa-
nych policjantów z Ornontowic. W imieniu 
wójta Ornontowic wieniec złożył inspektor 
Bogdan Cieślik.

Andrzej Kotyczka, TMO
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Ks. Mateusz Dziurowicz 
– nasz nowy wikariusz
Od 29 sierpnia nowym wikariuszem ornontowickiej 
parafii jest ks. Mateusz Dziurowicz, który po kilku ty-
godniach zdążył się już u nas zadomowić dzięki – jak 
za sam podkreśla – bardzo miłemu przyjęciu i przyja-
znej atmosferze.

Ks. Mateusz urodził się 11 kwietnia 
1986 r. w Tychach, gdzie ukończył szko-
łę podstawową i liceum ogólnokształcące. 
Naukę kontynuował Wyższym Śląskim 
Seminarium Duchownym w Katowicach. 
Tu również, w Katedrze Chrystusa Króla, 
w 2011 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk 
ks. arcybiskupa Damiana Zimonia. Pracę 
duszpasterską rozpoczął w Halembie, w pa-
rafii Bożego Narodzenia. Po trzech latach 
został przeniesiony do Siemianowic Ślą-

skich, do parafii pw. św. Antoniego, gdzie 
spędził dwa lata. Przez kolejne trzy lata był 
wikariuszem w Biertułtowach, w parafii pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
stąd trafił do Ornontowic. W naszej para-
fii ma już pod swoją opieką ministrantów 
i grupy młodzieżowe, a ponadto uczy religii 
w miejscowym Zespole Szkół Ponadpodsta-
wowych. Poza tym jest sympatykiem spor-
tu, szczególnie hokeja, a to z racji swego 
tyskiego pochodzenia. (r)

W 80. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej
Pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy 
Września 1939 r. w Gostyni odbyły 
się obchody 80. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej. W uroczystości tej 
ornontowicki samorząd reprezento-
wał wójt Marcin Kotyczka.

W miejscu upamiętniającym walki żoł-
nierzy Armii „Kraków” pod dowództwem 
płk. Władysława Kiełbasy 2 września br. 
odprawiona została ekumeniczna msza św., 
której przewodniczył biskup Adam Wodar-
czyk, przy współudziale proboszcza miko-
łowskiej parafii ewangelicko-augsburskiej. 
Uroczystość była okazją do przypomnienia 
wydarzeń sprzed 80 lat, ale też uhonorowa-
nia osób, które pielęgnują pamięć o tam-
tych wydarzeniach.
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OTWÓR BADAWCZY „ORZESZE–1”

Projekt realizowany przez 
PGNiG we współpracy badaw-
czej z Państwowym Instytutem 
Geologicznym – Państwowym 
Instytutem Badawczym. Celem 
prac jest zdobycie informacji geo-
logicznej, a także rozpoznanie 
potencjału produkcyjnego meta-
nu z pokładów węgla oraz tzw. 
gazu ziemnego zamkniętego.

Lokalizacja prac PGNiG
Prace zlokalizowane są na 

gruntach leśnych w odległości 
ok. 150 m od drogi powiatowej. 
Powierzchnia placu wiertni 
wraz z drogą leśną wynosi 1,73 
ha. W rejonie prowadzonych 
prac brak jest chronionych ob-
szarów przyrodniczych czy stref 
ochrony wód.

Teren prac zlokalizowany 
jest w południowo-zachodniej 
części gminy tj. jadąc drogą po-
wiatową – ul. Zamkową w kie-
runku Dębieńska, w lesie po le-
wej stronie. Dojazd do miejsca 
prac PGNiG został zaplanowa-
ny z trasy A1 drogą powiatową 
przez teren gminy i miasta Czer-
wionka-Leszczyny oraz drogą 
leśną.

Jak długo potrwają 
prace prowadzone 
na zlecenie PGNiG?

Na początku września 
2019 r. zakończono, prowadzone 
w sierpniu prace przygotowaw-
cze na placu wiertni. Wiercenie 
otworu Orzesze-1 rozpocznie 
się natomiast na przełomie 

września i października. Za-
kładamy, że prace wiertnicze 
łącznie z planowanymi testami, 
potrwają ok. pół roku. Planowa-
na głębokość otworu Orzesze-1 
to 4500 m. Po ich zakończeniu 
urządzenie wiertnicze zostanie 
zdemontowane. Prace wiertni-
cze na zlecenie PGNiG będzie 
prowadziła spółka EXALO 
Drilling SA.

W jaki sposób prowadzone 
są wiercenia i co oznaczają 
dla Mieszkańców gminy?

Prace wiertnicze mogą po-
wodować pewne tymczasowe 
niedogodności, takie jak od-
głosy urządzeń, wzmożony 
ruch samochodowy, czy nocne 
oświetlenie placu wiertnicze-
go. Przepisy i specyfika pro-
wadzonych operacji wymaga 
prowadzenia prac w systemie 
całodobowym. Otaczający plac 

Na terenie gminy Ornontowice, na przełomie września 
i października 2019 r. Polskie Górnictwo Naftowe i Ga-
zownictwo rozpocznie prace wiertnicze przy otworze 
badawczym Orzesze-1.

wiertniczy las będzie jednak 
stanowić naturalną barierę chro-
niąca przed hałasem.

W jaki sposób jest 
gwarantowane 
bezpieczeństwo?

W związku z prowadzony-
mi pracami Mieszkańcy Gminy 
mogą czuć się bezpiecznie – do-
tyczy to zarówno ich samych, 
jak i środowiska naturalnego. 
Polskie przepisy prawa i wszel-
kie procedury regulujące prace 
związane z poszukiwaniami 
i eksploatacją złóż węglowo-
dorów stanowią bardzo rozbu-
dowany system zabezpieczeń 
w celu ochrony środowiska.

PGNiG przeprasza za ewentu-
alne przejściowe niedogodno-
ści związane z prowadzonymi 
pracami i liczy na wyrozumia-
łość Mieszkańców.

Materiał informacyjny PGNiG

20 lat Powiatu Mikołowskiego 
25 lat współpracy z Powiatem Neuss

W Bibliotece Miejskiej 
w Mikołowie zorganizowano 
konferencję pn. „20 lat razem”, 
w trakcie której podsumowano 
20-lecie samorządu powiatowe-
go, a następnie 25 lat współpra-
cy z Reńskim Powiatem Neuss. 
Włodarzom gmin wręczono pa-
miątkowe statuetki, a goście mo-

13 września na mikołowskim rynku odbył się pierwszy dzień obchodów Jubileuszu 
20-lecia Powiatu Mikołowskiego oraz 25-lecia współpracy z Reńskim Powiatem Ne-
uss. Obchody rozpoczęły się od uroczystego zakopania Kapsuły Czasu na skwerze 
przed Starostwem Powiatowym w Mikołowie.

gli podziwiać występ artystycz-
ny mikołowskiej młodzieży.

Równolegle na mikołowskim 
rynku od godz. 11.00 dla miesz-
kańców zorganizowano wystę-
py i stanowiska promocyjne 
poszczególnych gmin i powiatu 
mikołowskiego. Gminę Ornon-
towice reprezentowały: Szkoła 

Tańca „StandART”, Szkoła Tań-
ca „TEAM” oraz kapela „Ślą-
skie Bajery”. Z kolei na stoisku 
promocyjnym częstowano kopą 
ornontowicką, przygotowaną 
przez członkinie Koła Gospo-
dyń Wiejskich oraz sałatkami, 
które przygotowała i serwowała 
młodzież z Zespołu Szkół Po-
nadpodstawowych w Ornonto-
wicach.

Z kolei na placu przed Sta-
rostwem Powiatowym trwała 
akcja pn. „Bezpieczeństwo 
i zdrowie”, w trakcie której 
można było zmierzyć ciśnie-
nie krwi, wykonać EKG czy 
też skorzystać z darmowych 
badań wzroku. Uruchomiono 
także stoiska Policji i Państwo-
wej Straży Pożarnej, a jedną 
z atrakcji był pokaz ratownic-
twa drogowego.
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Gminno-
Święto

Wzorem lat ubiegłych dożynkowe uroczystości w Ornontowicach rozpoczę-
ły się od formowania korowodu w rejonie Urzędu Gminy, aby stąd – na czele 
z orkiestrą, pocztami sztandarowymi, władzami oraz młodzieżą i członkinia-
mi KGW w śląskich strojach ludowych – ruszyć ku kościołowi na wspólne 
dziękczynienie. Tym jednak razem odświętna oprawa była znacznie bogat-
sza, bowiem uroczystość ta miała rangę powiatową, a ponadto uczestniczyli 
w niej goście z partnerskiego powiatu Neuss.

Uroczystej koncelebrze w ornontowic-
kiej świątyni przewodniczył proboszcz pa-
rafii, ks. Grzegorz Lech, natomiast homilię 
– wpierw po niemiecku, potem w języku 
ojczystym – wygłosił ks. dr Lucjan Bielas. 
Mszę św. koncelebrował także miejscowy 
wikariusz, ks. Mateusz Dziurowicz, a po-
nieważ miała ona charakter ekumeniczny, 
w modlitwie przy ołtarzu uczestniczył rów-
nież ks. Henryk Reske – proboszcz parafii 
ewangelicko-augsburskiej w Orzeszu.

Po mszy św. barwy korowód dotarł 
na teren pobliskiego parku i amfiteatru, 
gdzie wszystkich gości i mieszkańców jako 

gospodarz witał wójt Marcin Kotyczka. 
Na jego ręce symboliczny bochen chleba 
złożyli starostowie dożynek, Aleksandra 
i Michał Bijakowie. Chwilę później wło-
darze wszystkich miast i gmin z naszego 
powiatu, na czele ze starostką mikołowskim 
Mirosławem Dużym, równie symbolicz-
nie kroili okazałe bochenki, aby dzielić się 
chlebem ze wszystkimi uczestnikami doży-
nek. Prócz wójta gminy i starosty powiatu 
ze sceny przemawiali także Hans Jurgen 
Petrauschke – starosta Reńskiego Powiatu 
Neuss i minister energii Adam Gawęda.
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Powiatowe
Plonów

Część artystyczną rozpoczął 
występ górniczej orkiestry dętej, 
po czym scena należała do zespołów 
folklorystycznych – jako pierwsze wy-
stąpiły ornontowickie „Marzanki”, 
a po nich „Jaśkowiczanie” – regio-
nalny zespół śpiewaczy z sąsiedniego 
Orzesza. Zanim gościnnie zaprezen-
towała się również niemiecka mło-
dzież ze szkoły muzycznej w Neuss, 
wójt M. Kotyczka i starosta M. Duży 
w imieniu ministra rolnictwa i roz-
woju wsi wręczyli odznakę honorową 
„Zasłużonego dla Rolnictwa”, którą 
odebrał Damian Fierla. Z kolei nie-
zwykle barwie i żywiołowo popisał 
się Zespół Pieśni i Tańca „Silesia-
nie” z Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach. Nikomu natomiast 
z miejscowej publiczności nie trzeba 
było przedstawiać kapeli podwórko-
wej „Śląskie Bajery”, której muzycy 

jak zwykle potrafili zawładnąć 
sceną i widownią. Na zakończe-
nie, już w stylu taneczno-biesiad-
nym, wystąpił Piotr Feszter.

Warto dodać, iż imprezą towa-
rzyszącą był Złot Mercedesów, 
co niejako stanowiło też ukłon 
w stronę gości z Neuss. Złot od-
był się na terenie Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych, uczestni-
czyły w nim 64 załogi, w sumie 
zaś można było zobaczyć 80 
mercedesów – od najstarszego 
z 1969 r., po tegoroczne modele. 
Organizator Zlotu, czyli ornonto-
wicka firma Merc-Lux Rzymski, 
zapewniła też nagrodę w katego-
riach Wyga Złotu, Senior Zlotu 
i Gwiazda Złotu, które na plene-
rowej scenie Amfiteatru Parkowe-
go wręczył Symeon Rzymski. (r)

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim zaangażowanym w organizację obchodów Jubileuszu 20-lecia Powiatu 
Mikołowskiego i 25-lecia współpracy z Reńskim Powiatem Neuss składam serdeczne 
podziękowania.

Dziękuję grupom tanecznym i muzycznym za wspaniałe reprezentowanie Ornontowic 
podczas uroczystości w Mikołowie, osobom zaangażowanym w przygotowanie gminnego 
stoiska promocyjnego i produktów do degustacji, które cieszyły się ogromną popularno-
ścią. W szczególności jednak dziękuję Rolnikom, Ogrodnikom i Pszczelarzom, a przede 
wszystkim Starostom Dożynkowym za ogromny wkład pracy, zapał i czas poświęcony 
na przygotowanie Dożynek Gminno-Powiatowych.

Dziękuję przedstawicielom Duchowieństwa, którzy odprawili uroczystą Mszę Św. 
Dożynkową, pocztom sztandarowym i organizacjom, które uświetniły swą obecnością to 
ważne dla gminy wydarzenie. Dziękuję pracownikom ARTerii Centrum Kultury i Promocji, 
jak i innych jednostek organizacyjnych, pracownikom Urzędu Gminy, nauczycielom 
i uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, 
strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej, a także wszystkim osobom zaangażowanym 
w organizację Święta Plonów. Dziękuję również sponsorom za współorganizację imprezy 
oraz licznie przybyłym gościom i mieszkańcom za przyjęcie zaproszenia i wspólne 
świętowanie Dożynek.

Marcin Kotyczka
Wójt Gminy Ornontowice
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Pasmo sukcesów KGW

100-lecie pszczelarstwa 
w Ornontowicach
W 1919 r. zaczęła się wspaniała hi-
storia. Tego roku bowiem sięgają 
początki pszczelarstwa w Ornonto-
wicach! Działania w tym kierunku 
zainicjował ówczesny naczelnik gmi-
ny Ignacy Zdzieblik i ks. probosz-
cza Józef Grunt – wielcy miłośnicy 
ogrodnictwa i pszczelarstwa.

W latach 20. i 30. ubiegłego stulecia ze-
brania Towarzystwa Ogrodniczo-Pszcze-
larskiego odbywały się regularnie w salce 
Domu Gminnego w Ornontowicach. Zapał 
jego członków, energia i szacunek do pracy 
pszczół zaczął przyciągać coraz większe 
grono miłośników i entuzjastów pszczelar-
stwa. Dzięki zaangażowaniu wielu pokoleń 
pszczelarzy w tym roku mogliśmy święto-
wać ich setną rocznicę.

Z tej okazji 7 września początkowo 
w kościele św. Michała Archanioła, póź-
niej w sali ARTerii odbyło się uroczyste 
100-lecie Pszczelarstwa w Ornontowicach. 
Gościliśmy wielu zasłużonych pszczelarzy, 
pasjonatów, cenionych ekspertów oraz ofi-
cjeli, w tym oczywiście wójta Marcina Ko-
tyczkę oraz wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Ryszarda Milanowskiego. Wśród 
gości był także Jan Kotyczka, najstarszy 
z pszczelarzy oraz Henryk Swoboda, były 
prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy 
w Katowicach. Na sali mogliśmy podzi-
wiać eksponaty w postaci sprzętów, strojów 
i innych elementów pszczelarskiego wypo-
sażenia, ponadto można było dowiedzieć się 
wielu ciekawostek ze świata pożytecznych 
owadów i właścicieli uli.

Część oficjalna przyniosła wiele rado-
ści wszystkim zgromadzonym – rozdano 
wiele bardzo ważnych dyplomów, a także 
odznaczeń oraz medali za wybitne zasłu-
gi w rozwoju śląskiego pszczelarstwa, na-
danych przez Zarząd Śląskiego Związku 
Pszczelarzy w Katowicach, które powędro-
wały do rąk dyrektor ARTerii Aleksandry 
Malczyk i prezesa Rejonowego Stowarzy-
szenia Pszczelarzy Seweryna Kalabisa. 
Nie zapomniano o sponsorach, którym 
także oficjalnie podziękowano. Po części 
oficjalnej rozpoczął się drugi i jednocześnie 
ostatni etap uroczystości – zabawa taneczna 
z Marianem Makulą, który poprowadził 
imprezę już do końca wydarzenia. (ml)

Wszystko rozpoczęło się w maju tego roku w Chorzowskim Parku Śląskim, 
gdzie nasze wspaniałe panie z Koła Gospodyń Wiejskich, prezentując w kon-
kursie „Bitwa na smaki” deser – szpajzę karmelowo-wiśniową – zdobyły III 
miejsce, dzięki temu zakwalifikowały się do półfinału bitwy regionów woje-
wództwa śląskiego.

XX Dni Europejskiej Kultury Ludowej, któ-
re odbyły się 31 sierpnia w Auli Jana Pawła 
II na Jasnej Górze w Częstochowie.

Nasze gospodynie znalazły się w gronie 
laureatów i za swoją działalność odebrały 

Nagrodę Ministra Rolnictwa, którą wręczył 
sam Jan Krzysztof Ardanowski.

W trakcie tej ważnej uroczystości no-
minowane osoby otrzymały odznaczenia 
przyznane przez Prezydenta RP – były 
to odznaczenia „Zasłużony dla Wojewódz-
twa Śląskiego” oraz odznaczenia „Zasłu-
żony dla Rolnictwa”. Wręczono także Pu-
chary Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz nagrodzono finalistów konkursów 
rolniczych.

Na rozdaniu nagród nie mogło zabraknąć 
wójta Marcina Kotyczki, który wraz z ro-
dziną również świętował sukces naszego 
KGW. Panie częstowały uczestników swo-
im specjałem – Ornontowicką kopą, a ci 
chętnie się nią zajadali, dopytując o „tajną 
recepturę”. Ponadto wszyscy obecni na uro-
czystości mogli być świadkami występu, 
który zaprezentowały nasze ornontowickie 
zwyciężczynie.

Jeszcze raz gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów! (ml)

Podczas kolejnego konkursu „Nasze 
kulinarne dziedzictwo – Smaki regionów” 
ornontowickie KGW zdobyło I miejsce 
za rosół z perliczki z pasztecikami i swoj-
skim makaronem z jajek przepiórczych 
oraz chachor szałot i schabowy z kością. 
Ponadto Śląski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Częstochowie zaprosił nasze Koło 
Gospodyń Wiejskich na uroczyste otwarcie 
XXVIII Krajowej Wystawy Rolniczej oraz 
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V Ornontowicka Gra 
Rodzinna – Terenowa
22 września odbyła się kolejna edycja terenowego OGRa – Ornontowickiej 
Gry Rodzinnej organizowanej przez ARTerię Centrum Kultury i Promocji. 

Tym razem uczestnicy mogli na swojej 
trasie spotkać Sherlocka Holmesa – popu-
larnego detektywa, angielskiego policjanta 
czy strażaka. 13 drużyn rywalizowało mię-
dzy sobą na skomplikowanej trasie, a za-
dania nie należały do łatwych, bo czasem 
trzeba było się naprawdę nieźle nagłów-
kować. Niemniej nasi uczestnicy podołali 
wyzwaniu i nie dali za wygraną!

I miejsce zajęła drużyna „Cichociemni” 
II – „Wrześniowi Zdobywcy”, III – „Misie 
Tulisie”, IV – „Czosnek”, V – „Golcusie”, 
VI – „Agenci”! Gratulujemy i zapraszamy 
na kolejne edycje! (ml)

Tegoroczna edycja Biegów Przełajowych o Puchar Przewodniczącego Rady 
Gminy Ornontowice po raz pierwszy w swojej historii została przeniesiona 
na ścieżki Parku Gminnego.

ZESTAWIENIE TRIUMFATORÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH
PRZEDSZKOLE – DZIEWCZYNKI: 1. Daria Duran, 2. Julia Drobiczek, 3. Alicja Filla; PRZEDSZKOLE 
– CHŁOPCY: 1. Norbert Goj, 2. Piotr Adamczyk, 3. Jakub Gil; KLASY I-II – DZIEWCZYNKI: 1. Maja 
Duran, 2. Magdalena Geuderz, 3. Aleksandra Sekman; KLASY I-II – CHŁOPCY: 1. Tomasz Winkler, 
2. Wojciech Niedobecki, 3. Jakub Kotyczka; KLASY III-IV – DZIEWCZYNKI: 1. Magdalena Małek, 
2. Maja Kiwior, 3. Olga Szmajduch; KLASY III-IV – CHŁOPCY: 1. Radosław Rzepka, 2. Wiktor 
Szwiec, 3. Adam Borowiec; KLASY V-VI – DZIEWCZYNKI: 1. Karolina Warzecha, 2. Justyna Ma-
chulik, 3. Emilia Kruszecka; KLASY V-VI – CHŁOPCY: 1. Dawid Darliński, 2. Dawid Szwiec, 3. Mate-
usz Malczyk; KLASY VII-VIII – DZIEWCZĘTA: 1. Katarzyna Sobczyk, 2. Klaudia Zajusz, 3. Wiktoria 
Mroczkowska; KLASY VII-VIII – CHŁOPCY: 1. Patryk Piosek, 2. Krzysztof Grzywnowicz, 3. Dominik 
Bul; OPEN – KOBIETY: 1. Barbara Konieczna, 2. Bogumiła Jasnoch, 3. Joanna Profaska-Kuba-
lik, Katarzyna Kaleta-Nieużyła; OPEN – MĘŻCZYŹNI: 1. Bartłomiej Nowotny, 2. Łukasz Pastor, 
3. Andrzej Dobosz; SAMORZĄDOWCY – KOBIETY: 1. Katarzyna Syryjczyk-Słomska, 2. Aleksan-
dra Szczepańska, 3. Patrycja Kotyczka; SAMORZĄDOWCY – MĘŻCZYŹNI – 1. Michał Toman, 
2. Sebastian Spyra, 3. Mateusz Handel; KLASYFIKACJA INSTYTUCJI: 1. Gmina Ornontowice, 
2-3. Starostwo Powiatowe Mikołów oraz Gmina Mikołów; NAJSTARSZY UCZESTNIK – Andrzej 
Kotyczka; NAJMŁODSZY UCZESTNIK – Livia Lewandowska

W sobotę 21 września byliśmy świadka-
mi rywalizacji 185. uczestników startują-
cych w siemiu różnych kategoriach wieko-
wych. Nowością był Bieg Samorządowca, 
który zgromadził 24. biegaczy i pozwolił 
wyłonić nie tylko najszybszego samorzą-
dowca, ale również najliczniejsze reprezen-

tacje pobliskich instytucji samorządowych. 
Trasy w kategoriach szkolnych stworzone 
zostały wewnątrz Parku Gminnego, nato-
miast trasa kategorii OPEN oraz Biegu Sa-
morządowca dzięki wsparciu mieszkańców 
biegła dodatkowo wzdłuż ulicy Dworcowej 
oraz Kolejowej.

Biegi przełajowe po nowemu
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Osiem nowel na ósme  
Narodowe Czytanie

„Już po raz ósmy w ramach akcji Na-
rodowe Czytanie będziemy czytać w całej 
Polsce wybitne utwory należące do kano-
nu naszej literatury. W tym roku będzie 
to zbiór zatytułowany ‘Nowele polskie’. 
Jest to wybór tekstów, których wspólnym 
mianownikiem jest polskość w połączeniu 
z treściami uniwersalnymi, refleksją nad 
człowiekiem i społeczeństwem […]” - tak 
brzmiały pierwsze słowa listu Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy, który w całości odczytał 
wójt Marcin Kotyczka. Tegoroczna edycja 
Narodowego Czytania miała miejsce w sali 
ARTerii, gdzie zebrała się młodzież i za-
proszeni goście.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornon-
towicach zdecydowała o wyborze trzech 
z ośmiu proponowanych nowel. I tak czytali: 
„Katarynkę” Bolesława Prusa – wójt gminy 
Ornontowice Marcin Kotyczka, następ-
nie Klaudia Mazurek (uczennica Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowi-
cach), „Dym” Marii Konopnickiej – Wik-
toria Groborz (uczennica Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Ornontowicach) 
oraz „Sachem” Henryka Sienkiewicza – 
Agnieszka Jeleń (uczennica Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Ornontowicach).

Spotkanie zakończyło się składaniem 
pamiątkowych stempli na przyniesionych 
egzemplarzach książek.

Zadziwiający świat tropików
Od lipca do września w Gminnej Biblio-

tece Publicznej w Ornontowicach trwała 
wystawa fotografii pn. „Zadziwiający świat 
tropików Ameryki Centralnej”. Jej auto-

rem jest znany mieszkańcom Ornontowic 
Krzysztof Filla, którego fascynacją jest 
odkrywanie najmniej odkrytych miejsc na 
naszym globie, tj. tropikalnych lasów desz-
czowych. Zaprezentowane zdjęcia zostały 
wykonane podczas jego podróży do Ame-
ryki Centralnej (Kostaryka, Panama) na 
przełomie roku 2018-2019. Zwieńczeniem 
wystawy było spotkanie zorganizowane 12 
września br. w czytelni biblioteki, podczas 
którego można było wysłuchać ciekawej 
relacji z podróży oraz prelekcji na temat 
ochrony bioróżnorodności. Celem wystawy 
i spotkania było zaciekawienie nas tym, co 
pozostało ze świata, którego przyszłe poko-
lenia mogą już nie oglądać.

Kółka i Kluby działające 
w ARTerii Centrum Kultury i Promocji

w roku szkolnym 2019/2020

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE  
w ramach ogniska muzycznego

od poniedziałku do piątku  
w godz. od 12.30 do 20.15.
– nauka gry na instrumentach 
klawiszowych
– nauka gry na gitarze
– nauka gry na flecie poprzecznym
– nauka gry na akordeonie
– nauka gry na trąbce
– nauka gry na skrzypcach
– nauka śpiewu
odpłatność: 30 zł/godzina lekcyjna
zapisy pod numerem tel. 32 235-46-98

ZAJĘCIA GRUPOWE
– zajęcia ceramiczne
poniedziałek, godz. 16.00-18.00 dzieci, 
godz. 18.00-20.00 dorośli
odpłatność: 40 zł/miesiąc 
– zajęcia plastyczne  
oraz zajęcia z rysunku
wtorek, godz. 17.00-19.00
odpłatność: 40 zł/miesiąc 
– zajęcia fotograficzne
środa, godz. 16.00-18.00
odpłatność: 40 zł/miesiąc 
– zajęcia filmowe dla dzieci 
i młodzieży
co druga sobota, godz. 13.00-16.00
nieodpłatne – 
zapisy pod numerem tel. 32 235-46-98

Aktywni.ART – grupa wolontariacka
wtorek, godz. 15.00

Towarzystwo Miłośników Ornontowic
środa, godz. 16.00-18.00

Chór „Jutrzenka”
środa, godz. 18.00-20.00
Sala wieżowa w Urzędzie Gminy

Zespół folklorystyczny „Marzanki”
wtorek, godz. 10.00-12.00

Kapela Podwórkowa „Śląskie Bajery”
wtorek, godz. 17.00-20.00

Koło Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów
pierwsza i trzecia środa miesiąca, 
godz. 10.00-12.00

ZAJĘCIA INNYCH ORGANIZATORÓW 
W OBIEKTACH ARTERII
Team Ornontowice
„LADY DANCE” – zajęcia dla kobiet
poniedziałek, godz. 19.30-21.00
zapisy pod numerem tel. 601-994-865

ZAJĘCIA W BUDYNKU  
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
Team Ornontowice
„MALUCH” – zajęcia dla dzieci w wieku 
4-6 lat
poniedziałek i środa, godz. 17.00-18.00
„DZIECI STARSZE” – zajęcia dla dzieci 
w wieku 6-12 lat
poniedziałki i środa, godz. 16.00-17.00
„FIT dance” – zajęcia taneczne 
połączone z zajęciami fitness
wtorek, godz. 20.00-21.00

„Taniec Towarzyski”  
– grupa turniejowa
poniedziałek i środa, godz. 18.00-19.30

„Taniec Towarzyski” dla dorosłych
poniedziałek, godz. 19.30-21.00 – Hobby 
Gold – dorośli, grupa zaawansowana
środa, godz. 19.30-21.00 – Hobby Silver 
– dorośli, grupa początkująca 
Zapisy pod numerem tel. 601-994-865
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KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ
W GMINIE ORNONTOWICE
DATA MIEJSCE WYDARZENIE

PAŹDZIERNIK

1 października, godz. 18.00 Boisko Orlik – ul. Akacjowa Akademia Biegania

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

Dyżur Radnego Gminy Ornontowice – Zbigniewa Machulika

5 października, 15.00 Boisko GKS Gwarek Ornontowice Mecz Gwarek Ornontowice – Polonia Poraj

8 października, godz. 9.00-11.00 Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach Bajka o jajkach – warsztaty dla dzieci z klubem Kici Nici /3 spotkania/

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

8 października, godz. 18.00 Boisko Orlik – ul. Akacjowa Akademia Biegania

9 października, godz. 9.00 Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach Opowieści pod psem – spotkanie z Barbarą Gawryluk

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

Dyżur Radnego Gminy Ornontowice – Grzegorza Hawełki

11 października, godz. 10.00 Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach Od deski do deski – pierwsze warsztaty literackie dla dzieci w wieku 2-4 lat

12 października, godz. 18.00 Ornontowice Spektakl Teatru Naumiony – „Utopiec”

13 października, godz. 11.00 Boisko GKS Gwarek Ornontowice Mecz Gwarek II Ornontowice – Sparta Zabrze

15 października, godz. 18.00 Boisko Orlik – ul. Akacjowa Akademia Biegania

16 października, godz. 10.00 Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach Biblioteczne animacje:  jesienne liście - dla dzieci w wieku 2-4 lat

19 października, godz. 15.00 Boisko GKS Gwarek Ornontowice Mecz Gwarek Ornontowice – Znicz Kłobuck

22 października, godz. 18.00 Boisko Orlik – ul. Akacjowa Akademia Biegania

24 października, godz. 9.00 Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach Czytam, więc jestem – warsztaty czytelnicze dla starszych dzieci

24 października, godz. 16.00
(termin planowany)

Sala konferencyjna Rady Gminy Sesja Rady Gminy Ornontowice. Wiodące tematy: 1. Informacja o stanie 
realizacji zadań oświatowych jednostki za poprzedni rok szkolny. 
2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o analizie 
oświadczeń majątkowych.

25 października, godz. 9.00 Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach Od deski do deski – drugie warsztaty literackie dla dzieci w wieku 2-4 lat

27 października, godz. 11.00 Boisko GKS Gwarek Ornontowice Mecz Gwarek II Ornontowice – KS Burza II Borowa Wieś

29 października, godz. 9.00-11.00 Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach Żyjmy zdrowo i kolorowo! – warsztaty dla dzieci z klubem Kici Nici 

29 października, godz. 18.00 Boisko Orlik – ul. Akacjowa Akademia Biegania

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

Dyżur Radnego Gminy Ornontowice – Adama Widenki

Przypominamy, że od 1 kwietnia br. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych przy ul. Brzozowej czynny jest:
– w okresie od 1 kwietnia do 31 października: w poniedziałki, wtorki, 

czwartki i piątki w godzinach od 14.00 do 18.00;
– w okresie od 1 listopada do 31 marca: w godzinach od 12.00 do 16.00.
W soboty, przez cały rok, PSZOK czynny jest w godzinach od 9.00 
do 13.00. UWAGA! – w środy PSZOK jest nieczynny.
Zmiana godzin umożliwia mieszkańcom dostarczanie odpadów 
(szczególnie odpadów zielonych) o godzinę dłużej w okresie letnim.
Odpady zielone, które można było wrzucać do przyczepy ustawionej 
przed PSZOK, od bieżącego roku odbierane są wyłącznie w godzinach 
pracy PSZOK. Zmiana taka podyktowana została dowozem odpadów 
z zewnątrz oraz pojawianiem się na przyczepie innych odpadów.
Od 1 listopada 2018 r. wszystkie sprawy związane z gospodarką 
odpadami należy zgłaszać w Referacie Komunalnym pod nr  
tel. 32 330-62-35; 32 330-62-36.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – 
tel. 32 723-16-41.

Zapraszamy na mecz

Górnik Zabrze – ŁKS Łódź
20 października o godz. 17.30 odbędzie się mecz piłkarski 
pomiędzy Górnikiem Zabrze a ŁKS-em Łódź. W ramach 
podpisanego Listu Intencyjnego gmina Ornontowice po-
siadająca tytuł „Partnera Społecznego” zabrzańskiego klu-
bu, mając możliwość szeroko rozumianej promocji podczas 
tej imprezy sportowej. Ponadto nasi mieszkańcy, chętni 
do zobaczenia tego spotkania na żywo, otrzymają zniżkę 
na zakup biletów w wysokości 20%. Dodatkowych in-
formacji udziela Referat Komunalny – tel. 32 33-06-232.




UądGminynniyi
UądGminynniyi



yyy





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
WRZESIEŃ

IV Liga śląska (grupa I)
1.09 Warta Zawiercie – GWAREK 2:2

(gole: Sewerin x2)

7.09 GWAREK – Unia Kosztowy Mysłowice 2:2
(gole: Sewerin, Mizia)

15.09 Unia Dąbrowa Górnicza – GWAREK 1:0

21.09 GWAREK – AKS Mikołów 1:2
(gol: Sewerin)

28.09 Sarmacja Będzin – GWAREK 0:0

KLASA C (grupa Zabrze)
1.09 GWAREK II – Naprzód Łubie 12:1

(gole: Metelski x4, Metelski x2, Tomala x2, Tebinka, 
Nieużyła, Sikora, Słaboń)

9.09 Korona Bargłówka – GWAREK II 1:4
(gole: Metelski, Metelski, Machulik, Lepich)

15.09 GWAREK II – Orły Bojszów 2:1
(gole: Machulik x2)

22.09 Leśnik Łącza – GWAREK II 3:1
(gol: Błoński)

29.09 GWAREK II – Concordia II Knurów 4:3
(gole: Długosz x2, Boczar x2)

Puchar Polski (Podokręg Zabrze)
4.09 Przyszłość Ciochowice – GWAREK 0:2

(gole: Zdrzałek, Boczar)

25.09 Wilki Wilcza – GWAREK 3:0 (półfinał)

20.10.2019, godz. 17:30

Górnik Zabrze – ŁKS Łódź
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