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21 lipca w odbyła się XXXIII nadzwy-
czajna Sesja Rady Gminy Ornonto-
wice. Obrady zostały przeprowa-
dzone w sposób zdalny ze względu 
na nadzwyczajny charakter zwoła-
nia sesji. Po otwarciu i stwierdzeniu 
prawomocności obrad radni prze-
szli do podjęcia bieżących uchwał, 
które były głównym powodem zwo-
łania lipcowego posiedzenia. 

9 lipca w sali MDK w Łaziskach Górnych odbyły się uro-
czystości związane z przypadającym na 24 lipca Świę-
tem Policji. Z  uwagi na sytuację epidemiczną, liczba 
uczestników obchodów Święta Policji Garnizonu Miko-
łowskiego została ograniczona.

Sesja
Rady Gminy

Święto Policji
Garnizonu Mikołowskiego

Wszystkie uchwały dostępne są w BIP. 
W części poświęconej wolnym głosom, 

wnioskom i  zapytaniom radnych Wójt 
Gminy Ornontowice – Marcin Kotyczka 
przedstawił aktualne na dzień sesji (21 lip-
ca 2021 r.) dane dotyczące szczepień (licz-
ba osób w pełni zaszczepionych w Gmi-
nie Ornontowice to 2812, tj.: 45,5%) oraz 
Narodowego Spisu Powszechnego Ludno-

14 z 15 uczestniczących w sesji radnych 
jednogłośnie podjęło trzy uchwały w sprawie:
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-

wej Gminy Ornontowice na lata 2021-
2032;

• zmian budżetu Gminy na 2021 rok;
• przejęcia od Powiatu Mikołowskiego 

zadania publicznego zarządzania od-
cinkiem drogi powiatowej w związku 
z budową chodnika przy ul. Zwycięstwa 
w Ornontowicach.

ści i Mieszkań (w naszej Gminie spisało 
się dotychczas 53,3% mieszkańców oraz 
50,2% mieszkań). Przypomniał, że trwa-
jący do 30 września br. Spis jest obowiąz-
kowy.

Transmisja z obrad XXXIII Sesji Rady 
Gminy Ornontowice dostępna jest na stronie 
internetowej: www.esesja.tv/transmisje_z_ob-
rad/806/rada-gminy-ornontowice.htm  

W tegorocznej akademii uczestniczyli Prokurator Rejonowy 
– Tomasz Rygiel, Komendant KPP w Mikołowie – nadkom. Dariusz 
Klimczak, przedstawiciele władz samorządowych, w tym Zastępca 
Wójta Gminy Ornontowice – Dariusz Spyra, Komendant Powiato-
wy Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Damian Krawczyk oraz 
Dyrektor KWK Bolesław Śmiały – Grzegorz Conrad.

Najważniejszym punktem spotkania i zarazem wyrazem po-
dziękowań dla stróżów prawa były awanse. Jeden funkcjonariusz 
został awansowany na stopień komisarza policji, dwóch na stopień 
aspiranta sztabowego policji, siedmiu na stopień starszego aspi-
ranta, dwóch na stopień aspiranta policji, dwóch na stopień młod-
szego aspiranta policji. Awans na sierżanta sztabowego otrzymało 
ośmiu policjantów, na starszego sierżanta policji – trzy osoby, 
na sierżanta policji – dziewięć osób, a stopnie starszego poste-
runkowego odebrało sześciu policjantów. Łącznie awansowano 
czterdziestu stróżów prawa.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Komendant Główny 
Policji – gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Zdjęcie: https://mikolow.policja.gov.pl – Łukasz Podkowik

Pierwszy od lewej: Dariusz SpyraPierwszy od lewej: Dariusz Spyra … są LUDZIE, których anioł  śmierci przytula 
 zdecydowanie za wcześnie …

Z niedowierzaniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość  
o nagłej śmierci naszej koleżanki z pracy

 EDYTY KUBIK

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy współczucia

składają
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Orzesko–Knurowskiego 

Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie 
Edyto … 

Będzie nam wszystkim CIEBIE ogromnie brakowało. 
Spoczywaj w pokoju.
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30 czerwca br. podpisano umowę a 7 lipca br. nastąpiło przekazanie terenu 
budowy dla realizacji zadania pn.: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sani-
tarnej Orzeska – Zamkowa wraz z przepompowniami”.

8 lipca br. została podpisana umo-
wa na realizację zadania pn.: Mo-
dernizacja dróg gminnych.

Budowa kanalizacji sanitarnej

Wymiana oświetlenia na terenie gminy

Modernizacja 
dróg gminnych

Dariusz Spyra

Zastępca Wójta Gminy

Zakończyły się prace związane z wy-
mianą opraw oświetleniowych. Zgodnie 
z umową o przyznaniu pomocy nr UDA-
-RPSL.04.05.01-24-012A/20-00 z  dnia 
6 października 2020 r., zawartą pomiędzy 
Urzędem Marszałkowskim a Gminą Ornon-
towice realizacja operacji pn. „Wymiana 
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 
Ornontowice” dobiegła końca.

W  ramach projektu zostały zdemon-
towane oprawy sodowe w ilości 280 szt., 
w ich miejsce zamontowane zostały oprawy 
typu LED. Oprawy oświetleniowe zostały 
wymienione na poszczególnych odcinkach 
następujących ulic: Cicha, Chudowska, Cy-
prysowa, Dworcowa, Działkowa, Grabowa, 
Jarzębinowa, Marzankowice, Nowa, Polna, 
Świerkowa, Tartaczna i Zwycięstwa.

Dzięki przeprowadzonym pracom nastąpi 
wzrost efektywności energetycznej oświetle-

nia ulicznego na terenie Gminy, co ograni-
czy produkcję CO2 oraz PM10.

Operacja współfinansowana jest ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach poddzia-
łania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski 
oraz efektywne oświetlenie – ZIT w ramach 
działania 4.5. Niskoemisyjny transport miej-
ski oraz efektywne oświetlenie objętego 
Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020. 
Całkowita wartość projektu wyniosła 
265 595,13 zł. Z tego wkład funduszy eu-
ropejskich wynosi 225 651,32 zł.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmu-
je: budowę grawitacyjnych kanałów ścieko-
wych o średnicy D160, D200 i D250; wyko-
nanie przepustu PVC250 w rurze ochronnej 
pod ul. Orzeską; budowę tłoczni w miejscu 
istniejącej przepompowni ścieków; budowę 
zbiornika retencyjnego przy projektowanej 
tłoczni; budowę przepompowni ścieków 

w  rejonie szkoły (na terenie istniejącej 
oczyszczalni ścieków Ornontowice Połu-
dnie); wykonanie kanalizacji tłocznych; 
budowę nowej nawierzchni wraz ogrodze-
niem na terenie tłoczni; dostawę agregatu 
prądotwórczego.

Wartość realizacji całego zadania wynosi 
ponad 1,73 mln zł, z tego 531 342,00 zł 

pochodzi z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. W związku 
z dofinansowaniem z RFIL wyko-
nane zostały 2 tablice informujące 
o całym przedsięwzięciu.

W tym miejscu należy dodać, że 
budowa przedmiotowego odcinka 
kanalizacji jest jednym z elementów, 
który zapoczątkuje zmiany w dotych-
czasowym funkcjonowaniu gospodar-
ki wodno-ściekowej na terenie Gmi-
ny. Budowa kanalizacji sanitarnej 
wraz z tłocznią spowoduje przerzut 
ścieków z południowej części Gminy 
w kierunku ul. Zamkowej i dalej do 
oczyszczalni ścieków znajdującej się 
przy ul. Nowej, należącej do Przed-
siębiorstwa Gospodarki Wodnej i Re-
kultywacji S.A. w Jastrzębiu Zdro-
ju. Istniejąca oczyszczalnia ścieków 
„Ornontowice – Południe”, znajdu-
jąca się w pobliżu Parku Gminnego 
zostanie wyłączona. 

Tegoroczna cząstkowa wymiana na-
wierzchni drogowych obejmuje następu-
jące odcinki dróg: ul. Okrężna od nr 22 do 
nr 23 – wymiana nawierzchni, ul. Polna 
od nr 18 B do 24 – wymiana nawierzchni 
i budowa dwóch progów zwalniających, 
ul. Marzankowice – wymiana nawierzchni, 
ul. Nowa – odbudowa nawierzchni trzech 
zatoczek mijania i montaż dwóch progów 
zwalniających.

Prosimy, aby na czas prowadzenia robót 
nie pozostawiać samochodów w pasie dro-
gowym. Szczegółowych informacji na temat 
realizowanego zadania udziela Wydział 
Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy 
Urzędu pod nr tel. 32 3306 268.

Zdajemy sobie sprawę, że realizacja wy-
branych odcinków dróg nie zaspakaja wszyst-
kich potrzeb, jednakże z uwagi na wiele uwa-
runkowań dokładamy wszelkich starań, aby 
stopniowo poprawiać infrastrukturę drogową 
a co za tym idzie bezpieczeństwo osób po-
ruszających się po danym terenie. Apeluję 
również, aby na nowych odcinkach dróg nie 
nadużywać przepisów i jeździć zgodnie z za-
sadami ruchu drogowego.

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

Nowa nawierzchnia na ul. PolnejNowa nawierzchnia na ul. Polnej
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W gronie 80 uczestniczących w obozie 
adeptów pożarnictwa znalazło się 8 druhów 
z Ornontowic, a pieczę nad nimi sprawowała 
8 osobowa kadra. W czasie szkolenia mło-
dzi strażacy pod okiem instruktorów z ko-

mend w Mikołowie i Żywcu oraz druhów 
OSP uczestniczyli w zajęciach teoretycznych 
i praktycznych zgodnie z obowiązującym pro-
gramem, opracowanym przez Zarząd Główny 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Każdy dzień niemal dwutygodniowego 
obozu obfitował w bogaty program, na który 
składały się m.in. zajęcia z musztry strażaka, 
armatury wodnej i pianowej, podręcznego 
sprzętu gaśniczego, ratownictwa techniczne-

Młodzi strażacy szkolili się w Węgierskiej Górce
W okresie od 28 czerwca do 10 lipca 2021 r. w Węgierskiej Górce odbył się kolejny Obóz Szkoleniowy Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Mikołowskiego i Gminy Goleszów. Organizatorem był Zarząd Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Mikołowie z Prezesem – Sławomirem Bijakiem na czele, przy wsparciu i ścisłej współ-
pracy OSP Ornontowice.

Sławomir Bijak i Jacek Klein z Janem SwadźbąSławomir Bijak i Jacek Klein z Janem Swadźbą Sławomir Bijak i Jacek Klein z Tadeuszem Marszolikiem
Sławomir Bijak i Jacek Klein z Tadeuszem Marszolikiem
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go, drogowego i medycznego. Szkolenie za-
kończyło się egzaminem, przeprowadzonym 
przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej 
PSP z Mikołowa i Żywca. W zależności od 
wieku oraz wyszkolenia zdobytego podczas 
wcześniejszych obozów, uczestnicy mogli 
uzyskać stopień członka, dowódcy lub in-
struktora MDP. Był również czas na odpo-
czynek i ciekawe wycieczki.

Tegoroczny obóz należy w 100% zali-
czyć do wyjątkowo udanych. Tym bardziej, 
że ukończyli go wszyscy z 80 uczestników, 
co w dobie pandemii należy uznać za praw-
dziwy sukces. Podkreślano to także podczas 
uroczystego podsumowania i zakończenia 
obozu, które odbyło się w sobotę, 10 lipca. 
Zaproszenie gospodarza – druha Sławomira 

Bijaka przyjęli zaproszeni goście, wśród któ-
rych znaleźli się m.in. Śląski Komendant Wo-
jewódzki PSP nadbryg. – Jacek Kleszczew-
ski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Cieszynie i zarazem przedstawi-
ciel Oddziału Wojewódzkiego –  Rafał Glaj-
car, Komendant Powiatowy PSP w Mikoło-
wie bryg. – Damian Krawczyk, Komendant 
Powiatowy PSP w Żywcu mł. bryg. – Łukasz 
Węgliński, Wicestarosta Powiatu Mikołow-
skiego – Tadeusz Marszolik, Zastępca Wój-
ta Gminy Ornontowice – Dariusz Spyra, 
przedstawicielka Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach – Ewa Cofała, Przewodni-
czący Rady Miasta Orzesze – Jan Mach, 
Wójt Gminy Goleszów – Sylwia Cieślar,  
jeden ze sponsorów obozu – Prezes Rolni-
czej Spółdzielni Przemysłowej „PRZEŁOM” 
– Jan Swadźba oraz przedstawiciele władz 
gminnych i samorządowych powiatów ży-
wieckiego i cieszyńskiego. W trakcie uro-
czystości przyznano srebrny i brązowy medal 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” odpowiednio 
dla Katarzyny Galej-Ciwiś i Patrycji Białas, 
wręczono świadectwa ukończenia szkolenia, 
złote, srebrne i brązowe odznaki MDP oraz 
dyplomy za współzawodnictwo w sporcie.

W swoim przemówieniu Sławomir Bijak 
podkreślił, że szkolenie młodzieży w za-
kresie pożarnictwa, to inwestycja nie tylko 
w młode pokolenie, ale i w nasze przyszłe 
bezpieczeństwo. Serdecznie podziękował 
wszystkim, którzy nawet w najmniejszym 
stopniu przyczynili się do organizacji tego-
rocznego obozu, w tym sponsorom: Woje-
wódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Staro-
stwu Powiatowemu w Mikołowie, Rolniczej 
Spółdzielni Przemysłowej „PRZEŁOM”, 
Zakładowi Regeneracji Opon Glob-Gum, 
ZMP Rotametr, PTS PLAST Smerczek Sp. 
j., Bud-Trans Sp. j., Orzesko-Knurowskiemu 
Bankowi Spółdzielczemu z siedzibą w Knu-
rowie, Biurze Rachunkowemu Audytor s.c., 
GIEBEL Sp. z o.o., Merc-Lux, FHU AUTO-
-MOTO, CP Glass S.A. Oddział Huta Szkła 
Orzesze oraz Fabryce Materacy JANPOL sp. 
z o.o. Zaznaczył również wsparcie i życzli-
wość Wójta Gminy Ornontowice – Marcina 
Kotyczki, a powracającej do domu młodzieży 
pogratulował ukończenia obozu, uzyskanych 
wyników i życzył  nieustającego hartu ducha 
w niesieniu pomocy bliźnim. Młodzi druho-
wie już teraz deklarowali swoje uczestnictwo 
w przyszłorocznym obozie.

Sławomir Bijak z Łukaszem WęglińskimSławomir Bijak z Łukaszem Węglińskim

Sławomir Bijak z Jackiem KleszczewskimSławomir Bijak z Jackiem Kleszczewskim

Sławomir Bijak z Ewą CofałaSławomir Bijak z Ewą Cofała

Sławomir Bijak z Dariuszem SpyrąSławomir Bijak z Dariuszem Spyrą

Sławomir Bijak z Damianem KrawczykiemSławomir Bijak z Damianem Krawczykiem
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Jednym z elementów tegorocznych obchodów jubileuszu 30-lecia odrodzenia Gminy Or-
nontowice było nadanie nazwy obiektowi sakralnemu w  Gminie Ornontowice. 2 czerw-
ca br. podczas uroczystej XXXI Sesji Rady Gminy Ornontowice, na wniosek Wójta Gminy 
– Marcina Kotyczki, radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXXI/258/21, której przedmio-
tem było wyrażenie zgody na nadanie nazwy Świątyni Dumania imienia ks. Jerzego Kiełba-
sy. Z tej okazji wspominamy sylwetkę wieloletniego duszpasterza naszej parafii.

Świątynia Dumania im. ks. Jerzego Kiełbasy

Śp. ks. Jerzy Kiełbasa
4.02.1947 – 31.08. 2018

Ks. Jerzy Kiełbasa urodził się 4 lutego 1947 r. w Świętochłowicach. 
Wychowywany przez ojca, również Jerzego, który był mistrzem rzeź-
nickim i matkę Joannę (z domu Sewering). Miał sześcioro rodzeństwa: 
dwie siostry i czterech braci.

Po ukończeniu szkoły podstawowej nr 7 w rodzinnej Zgodzie roz-
począł edukację w Niższym Seminarium Duchownym Świętego Jacka 
w Katowicach. Rozwiązanie Seminarium w 1962 r. spowodowało, że 
naukę dokończył w liceum ogólnokształcącym w Świętochłowicach. 
Następnie w 1967 r. wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchowne-
go w Krakowie. W latach 1971 – 1972 odbył staż katechetyczny 
w parafii w Drawnie (dawna diecezja szczecińska). Księdzem został 
w 1974 r., kiedy to w Katowicach odebrał święcenia z rąk biskupa 
– Herberta Bednorza. Był wikariuszem w parafiach: Św. Stanisława 
w Starym Bielsku (1974 – 1977), Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Katowicach-Szopienicach (1977 – 1981), Najświętszej Marii Panny 
Wspomożenia Wiernych w Katowicach-Wełnowcu (1981 – 1983), Św. 
Klemensa w Ustroniu (1983 – 1986), Św. Ducha w Tychach (1986 – 
1989) i w parafii Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich (1989 
– 1990). Do Ornontowic zawitał w 1990 r., kiedy to został mianowany 
administratorem naszej parafii Św. Michała Archanioła w Ornontowi-
cach. Od 16 października 1990 r. został proboszczem ornontowickiej 
parafii, a od 1997 r., przez jedną kadencję, sprawował również funkcję 
wicedziekana dekanatu orzeskiego. W 2012 r. przeszedł na emeryturę, 
zamieszkał w Ornontowicach i do końca życia pomagał w naszej 
parafii. Zmarł 31 sierpnia 2018 r. w wieku 71 lat – po 44 latach ka-
płaństwa, w tym 22 latach posługi w Ornontowicach. Jego pogrzeb 
odbył się 4 września 2018 r. w koście pw. Św. Michała Archanioła 
w Ornontowicach. Został pochowany na naszym lokalnym cmentarzu.

Człowiek czynu i wielkiego serca. Od 1990 r., tuż po odzyska-
niu przez Gminę Ornontowice odrębności samorządowej, ks. Jerzy 

Kiełbasa jako proboszcz naszej parafii życzliwie wspierał działania 
samorządowe lokalnych władz modlitwą i zawsze otwartą, budującą 
postawą. Nigdy nie odmawiał pomocy, a jego zaangażowanie przy 
organizacji wydarzeń i uroczystości kościelnych i gminnych, takich 
jak coroczne obchody Bożego Ciała, Dożynek Gminnych czy Barbórki 
było nieocenione.

Należy również podkreślić, że ks. Jerzy aktywnie współpracował 
z Gminą również przy takich projektach jak obchody 700-lecia Or-
nontowic, ustanowienia Statuetki „Ornontowickie Bzy” (której był 
również jednym z pierwszych laureatów) oraz stworzenia w miejscu 
starego cmentarza obecnej Świątyni Dumania. To bardzo wymowne, 
że obiekt ten nosi teraz jego imię.

Jestem przekonany, że nadanie nazwy Świątyni Dumania imienia ks. 
Jerzego Kiełbasy jest znamienitym upamiętnieniem tego wspaniałego 
człowieka, kapłana z krwi i kości, jakim niewątpliwie był ks. Jerzy 
Kiełbasa. Cieszę się, że radni przyjęli jednogłośnie wspomnianą wy-
żej uchwałę Rady Gminy i dzięki temu jestem przekonany, że pamięć 
o naszym wieloletnim, ornontowickim duszpasterzu pozostanie z nami 
na długie lata.

Pierwszy z prawej ś.p. ks. Jerzy Kiełbasa podczas uroczystego Pierwszy z prawej ś.p. ks. Jerzy Kiełbasa podczas uroczystego 
otwarcia Świątyni Dumania w 2015 r.otwarcia Świątyni Dumania w 2015 r.

Świątynia Dumania im. ks. Jerzego KiełbasyŚwiątynia Dumania im. ks. Jerzego Kiełbasy

Marcin Kotyczka

Wójt Gminy Ornontowice
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9 czerwca podczas tegorocznej uroczystości wręczenia Statuetek „Ornonto-
wickie Bzy”, jednogłośną decyzją Kapituły, Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Ornontowicach otrzymał Statuetkę w kategorii DLA ORNONTOWIC.

7 sierpnia 1991 r. Uchwałą Rady Gmi-
ny Ornontowice Nr IV/10/9 powołano do 
życia gminną jednostkę organizacyjną – 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Uchwałą 
Nr XVII/87/99 Rady Gminy Ornontowice 
z dnia 28 października 1999 r. dokonano 
zmiany nazwy Ośrodka na Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej, która obowiązuje 
do dnia dzisiejszego.

Na początku działalności, siedziba Ośrod-
ka mieściła się w dawnym budynku Urzędu 
Gminy Ornontowice przy ul. Zwycięstwa 26. 
Rosnący zakres zadań i konieczność zwięk-
szenia zatrudnienia spowodowało, że od 7 
grudnia 1993 r. Ośrodek zmienił swoją sie-
dzibę, przenosząc się do jednego wyremon-
towanego pomieszczenia w budynku GKS 
Gwarek przy ul. Zwycięstwa 7 b. Od lipca 
2000 r. nastąpiło przeniesienie do nowego bu-
dynku Urzędu Gminy Ornontowice przy ul. 
Zwycięstwa 26 a. W roku 2012 Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Ornontowicach 
zmienił lokalizację na ul. Żabik 9 do lokali 
6 i 9, gdzie mieści się do dnia dzisiejszego.

Funkcję Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ornontowicach powierzono 
Irenie Jabłonce na podstawie Uchwały Nr 
3/3/91 Zarządu Gminy w Ornontowicach 
z dnia 22 sierpnia 1991 r., która wzorowo pia-
stowała swoje stanowisko nieprzerwanie do 
lipca 2020 r., kiedy to będąc już przez długie 
lata Dyrektorem GOPS przeszła na zasłużoną 
emeryturę. Zastępcą dyrektora została 1 li-
stopada 2010 r. Joanna Bieniek-Strączek, bę-
dąca na tym stanowisku do sierpnia 2019 r., 

następnie od sierpnia 2019 r. do końca lipca 
2020 r. funkcję zastępcy dyrektora piastowała 
Karina Mura. Od 1 sierpnia 2020 r. dyrek-
torem Ośrodka jest Karina Mura. Od 1 listo-
pada 2020 r. zastępcą dyrektora jest Teresa 
Gendarz. Rozpoczynając działalność Ośrod-
ka ówczesna Kierownik miała pod swoimi 
skrzydłami jednego pracownika socjalnego. 
Dziś, gdy ustawodawca nakłada coraz więcej 
zadań do realizacji Ośrodkom Pomocy Spo-
łecznej, pracowników jest dziewięciu, łącznie 
z dyrektorem.

Obecni pracownicy GOPS: dyrektor 
– Karina Mura, z-ca dyrektora – Teresa 
Gendarz, główna księgowa – Monika Bar-
czyk, starszy inspektor – Mariola Gałąska, 
starsi pracownicy socjalni – Eliza Grajcka, 
Barbara Marek, Justyna Jaroszek, asystent 
rodziny – Aleksandra Schreiber, sekretarka 
– Bożena Zelek.

Fundamentem działalności Ośrodka jest 
realizacja zadań z zakresu ustawy o po-
mocy społecznej, jednak obecnie Ośrodek 
pracuje w oparciu o kilkanaście ustaw, 
świadcząc mieszkańcom zarówno pomoc 
materialną jak i niematerialną. Ośrodek 
zobowiązany jest w pierwszej kolejności 
objąć swoimi działaniami osoby i rodzi-
ny znajdujące się w najsłabszej kondycji 
materialnej. Pomoc społeczna to nie tyl-
ko świadczenie pomocy materialnej, lecz 
szereg zadań związanych z wszelkiego ro-
dzaju pracą z rodzinami borykającymi się 
z kryzysowymi sytuacjami np. problemami 
opiekuńczo-wychowawczymi, uzależnie-
niami, przemocą w rodzinie, bezrobociem, 
chorobą czy niepełnosprawnością. Celem 
pomocy społecznej nie jest wyręczanie 
obywateli w rozwiązywaniu ich trudnej, 
a czasem nawet krytycznej sytuacji życio-
wej, lecz wspólne podejmowanie działań 
naprawczych, w których osoba lub rodzi-
na aktywnie uczestniczy i angażuje się 
w zmianę swojej sytuacji życiowej.

W ramach pomocy społecznej Ośrodek 
udziela schronienia, zapewnia posiłek oraz 
niezbędne ubranie osobom tego pozbawio-
nym, przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe, 
stałe lub celowe, w tym na pokrycie wydat-
ków powstałych w wyniku zdarzenia loso-
wego, realizuje pracę socjalną, organizuje 
i świadczy usługi opiekuńcze w miejscu 
zamieszkania, zapewnia dożywianie dzie-
ciom i młodzieży w szkołach oraz dorosłym 
w miejscu zamieszkania, sprawia pogrzeb 
osobom samotnym i bezdomnym, kieruje do 
domu pomocy społecznej i ponosi odpłatność 
za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, 
pomaga osobom mającym trudności w przy-
stosowaniu się do życia po zwolnieniu z za-
kładu karnego oraz wypłaca wynagrodzenia 
opiekunom prawnym za sprawowanie opieki.

GMINNY OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W ORNONTOWICACH

siedziba: ul. Żabik 9 lokal 6 i 9, 43-178 
Ornontowice

telefon: 32 235-45-03, pracownicy socjal-
ni: 794 403 158, świadczenia: 796 076 480 
mail: gops@ornontowice.pl

ORNONTOWICKIE BZY
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Ornontowicach

Część obecnej kadry GOPS w OrnontowicachCzęść obecnej kadry GOPS w Ornontowicach
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Górnik Zabrze – „Klub Kibiców
Śląskich Miast”

Informacja dotycząca składania wniosków na
zasiłek rodzinny z dodatkami oraz świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022

Tour de Pologne
przez Ornontowice

– utrudnienia w ruchu!

Gospodarzem spotkania była Prezydent 
Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik, 
która powitała serdecznie wszystkich gości, 
a przede wszystkim szeroko przedstawiła 
wszelkie działania, które w ostatnim czasie 
dzieją się wokół klubu 14-krotnych Mistrzów 
Polski. Współgospodarzami wydarzenia byli 
prezesi wraz z zarządami Górnika Zabrze 
oraz Areny Zabrze, którzy również przedsta-
wili gościom swoją działalność.

Każdy z obecnych na spotkaniu repre-
zentantów wszystkich 15 gmin partnerskich 

zabrał głos, przedstawiając związki swojej 
gminy z Górnikiem Zabrze, a także licząc na 
dalszą, owocną dla obu stron współpracę. Na 
zakończenie, przedsmaku sportowych emocji 
dostarczyło losowanie. Przedstawiciele gmin 
najpierw zostali połączeni w pary z innymi 
gminami, a następnie każda para poznała ry-
wala Górnika Zabrze, podczas meczu z którym 
dany duet gmin będzie partnerem społecznym 
spotkania. Gmina Ornontowice wraz z Gmi-
ną Gierałtowice będzie partnerem społecz-
nym meczu 31. kolejki nadchodzącego sezo-

nu 2021/2022: Górnik Zabrze – Radomiak 
Radom, który zostanie rozegrany 30 kwiet-
nia lub 1 maja 2022 r. (na dzień dzisiejszy 
termin nie jest jeszcze ustalony).

Przypomnijmy, że „Klub Kibiców Śląskich 
Miast” to program skierowany do jednostek 
samorządu terytorialnego, których miesz-
kańcami są kibice Górnika Zabrze. Inicjaty-
wa zakłada określone i konkretne działania, 
obejmujące współpracę pomiędzy Klubem, 
a jednostkami samorządu terytorialnego. Idea 
to przede wszystkim działania marketingowe 
skierowane do mieszkańców gmin, które 
mają na celu wzbudzić zainteresowanie Klu-
bem i wydarzeniami organizowanymi przez 
Górnik. Gmina Ornontowice dołączyła do 
programu w 2019 r. z inicjatywy Wójta 
Gminy – Marcina Kotyczki.

Zdjęcie: www.gornikzabrze.pl
 – Marcin Małkiewicz

8 lipca w Klubie Biznesu na stadionie im. Ernesta Pohla w Zabrzu od-
było się spotkanie Partnerów Programu „Klub Kibiców Śląskich Miast”, 
czyli 15  gmin, nie tylko z  Województwa Śląskiego, które współpracu-
ją z zabrzańskim klubem. Ornontowice reprezentował Zastępca Wójta 
Gminy – Dariusz Spyra.

Już w najbliższą niedzielę, 15 sierpnia 
najlepsi kolarze świata, podczas 7. etapu 78. 
Tour de Pologne na trasie z Zabrza do Kra-
kowa, przejadą przez Powiat Mikołowski, 
w tym przez Ornontowice. Gdzie wystąpią 
utrudnienia w ruchu ulicznym?

Około godziny 15.30 (w zależności od 
bieżącego w tym dniu czasu przejazdu pele-
tonu) kolarze wjadą do Ornontowic od stro-
ny Gierałtowic. Ulicą Zwycięstwa przejadą 
przez centrum Gminy, a następnie ul. Orzeską  
w kierunku Orzesza. Zgodnie z informacjami 
przekazanymi przez Wydział Ruchu Drogo-
wego KPP Mikołów zablokowanie ruchu na 
powyższych ulicach nastąpi od ok. godziny 
15.00 do czasu przejazdu całego peletonu.

W  związku z  powyższym prosimy 
mieszkańców i osoby przejezdne o wyro-
zumiałość i zaplanowanie swoich wyjazdów 
z uwzględnieniem powyższego zablokowa-
nia ruchu ulicznego. Jednocześnie gorąco 
zachęcamy do kibicowania sportowcom.

Od 1 sierpnia 2021 r. wnioski o ustalenie prawa do:
• zasiłku rodzinnego z dodatkami na okres zasiłkowy 2021/2022,
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022,

można składać elektronicznie wyłącznie za pomocą portalu Emp@tia oraz papierowo w 
siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach na ul. Żabik 9 lokal 
9 w następujących godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8.00-14.30
środa: 8.00-16.30
piątek: 8.00-12.30
Szczegółowe informacje dotyczące uprawnień oraz druki wniosków i oświadczeń do świad-

czeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego dostępne są na stronie Ministerstwa 
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/co-robimy-wsparcie-dla-
-rodzin-z-dziecmi oraz u pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornonto-
wicach w siedzibie na ul. Żabik 9 lokal 9, nr tel. 32 235 45 03, 796 076 480.

Wzory wniosków na świadczenia są do pobrania w siedzibie Ośrodka oraz na stronie  
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-
-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Tekst: GOPS w Ornontowicach
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Bezpłatna
komunikacja gminna

Linia autobusowa nr 647
Od 8 lutego br. została uruchomiona na terenie Gminy nowa linia autobusowa nr 647 w relacji: Ornontowice 
– Zabrze, gdzie po długich rozmowach i ustaleniach trwających cały 2020 r. doczekaliśmy się wreszcie bez-
pośredniego dojazdu z Ornontowic do Zabrza.

• Trasa autobusu: Ornontowice Centrum – Chudów – Pa-
niówki – Kończyce – Guido – Zabrze Goethego.

• Autobus kursuje 10 razy  dziennie wyłącznie w dni robocze.
Po zakończonych rozmowach z Gminą Gierałtowice i otrzymaniu 

pozytywnej opinii Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowi-
cach od dnia 21 czerwca br. wprowadzony został dodatkowy kurs:

• zmiana polegała na uruchomieniu w dni robocze dodatko-
wego kursu w skróconej relacji: Paniówki Skrzyżowanie 
– Ornontowice Centrum, którego odjazd wyznaczono na 
godz. 5:09, zapewniając dojazd przed godz. 6:00 do Or-
nontowic m.in. dla pracowników KWK „Budryk”.

Na wniosek Wójta Gminy Ornontowice – Marcina Kotyczki od 
dnia 12 lipca br. wprowadzone zostały dodatkowe kursy na linii au-

tobusowej nr 647 (relacji Zabrze – Ornontowice) w celu poprawy 
obsługi komunikacyjnej rejonu ul. Zamkowej w Ornontowicach. Po-
niższe kursy zostały wydłużone do przystanku „Ornontowice-Żabik”:

• Zabrze Goethego (15:35) – Ornontowice Żabik (16:16),
• Zabrze Goethego (16:35) – Ornontowice Żabik (17:16),
• Ornontowice Żabik (16:51) – Zabrze Goethego (17:30),
• Ornontowice Zabik (17:21) – Ornontowice Centrum 

(17:25).

Przypominamy, że bezpłatna komunikacja gminna jest zawie-
szona na okres wakacji tj. od 28.06.2021 r. do 20.08.2021 r. Od 
23.08.2021 r. planujemy, aby bezpłatna komunikacja ruszyła po-
nownie na wszystkich kursach bez ograniczeń.

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA GMINNA Rozkład jazdy ważny od: 31.05.2021 r. (BUS Nr 1)

Nazwa przystanku

DNI ROBOCZE

Ku
rs

 1

Ku
rs 

2

Ku
rs 

3

Ku
rs 

4

Ku
rs 

5

Ku
rs 

6

Ku
rs 

7

Ku
rs 

8

Ornontowice Urząd Gminy 12:37 13:37 14:37 15:32

Ornontowice Centrum 06:38 07:25 08:20 11:18

Ornontowice Kopalnia Budryk 06:40 07:27 08:22 11:20 12:38 13:38 14:38 15:33

Ornontowice Leśna 06:41 07:28 08:23 11:21 12:39 13:39 14:39 15:34

Ornontowice Żabik 06:42 07:29 08:24 11:22 12:40 13:40 14:40 15:35

Ornontowice Leśna 06:43 07:30 08:25 11:23 12:41 13:41 14:41 15:36

Ornontowice Kopalnia Budryk 06:44 07:31 08:26 11:24 12:42 13:42 14:42 15:37

Ornontowice Centrum 06:46 07:33 08:28 11:26 12:44 13:44 14:44 15:39

Ornontowice Urząd Gminy 06:47 07:34 08:29 11:27 12:45 13:45 14:45 15:40

Ornontowice Cicha 06:48 07:35 08:30 11:28 12:46 13:46 14:46 15:41

Ornontowice Myto 06:50 07:37 08:32 11:30 12:48 13:48 14:48 15:43

Ornontowice Granica 06:51 07:39 08:34 11:31 12:49 13:49 14:49 15:44

Ornontowice Myto 06:52 07:40 08:35 11:32 12:50 13:50 14:50 15:45

Ornontowice Myśliwska 07:43 08:38 14:53 15:48

Ornontowice Solarnia 07:44 08:39 14:54 15:49

Ornontowice Cicha 06:54 07:47 08:42 11:34 12:52 13:52 14:56 15:51

Ornontowice Urząd Gminy 06:55 07:48 08:43 11:35 12:53 13:53 14:57 15:52

Ornontowice Centrum 06:56 07:50 08:45 11:36 12:54 13:54 14:58 15:53

Ornontowice Urząd Gminy 11:37 12:55 13:55 14:59

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA GMINNA Rozkład jazdy ważny od: 31.05.2021 r. (BUS Nr 2)

Nazwa przystanku

DNI ROBOCZE

Ku
rs

 1

Ku
rs

 2

Ku
rs

 3

Ku
rs

 4

Ku
rs

 5

Ku
rs

 6

Ku
rs

 7

Ku
rs

 8

Ornontowice Centrum 14:36 15:31

Ornontowice Urząd Gminy 14:37 15:32

Ornontowice Graniczna 14:40 15:35

Ornontowice Urząd Gminy 07:30 12:43 13:43 14:43 15:38

Ornontowice Centrum 06:40 07:31 08:26 11:20 12:44 13:44 14:44 15:39

Ornontowice Zespół Szkół 
(ul. Orzeska)

06:42 07:33 08:28 11:22 12:46 13:46 14:46 15:41

Ornontowice
Ogródki Działkowe 06:43 07:34 08:29 11:23 12:47 13:47 14:47 15:42

Ornontowice Górka 06:44 07:35 08:30 11:24 12:48 13:48 14:48 15:43

Ornontowice Bujakowska 06:46 07:37 08:32 11:26 12:50 13:50 14:50 15:45

Ornontowice Działkowa 06:47 07:38 08:33 11:27 12:51 13:51 14:51 15:46

Ornontowice Zespół Szkół 
(ul. Orzeska)

06:48 07:39 08:34 11:28 12:52 13:52 14:52 15:47

Ornontowice Szkoła
(ul. Dworcowa)

06:49 07:40 08:35 11:29 12:53 13:53 14:53 15:48

Ornontowice Polna 06:50 07:41 08:36 11:30 12:54 13:54 14:54 15:49

Ornontowice Polna 06:51 07:42 08:37 11:31 12:55 13:55 14:55 15:50

Ornontowice Szkoła
(ul. Dworcowa)

06:52 07:43 08:38 11:32 12:56 13:56 14:56 15:51

Ornontowice Centrum 06:54 07:45 08:40 11:34 12:58 13:58 14:58 15:53

Ornontowice Urząd Gminy 06:55 07:46 08:41 11:35 12:59

Ornontowice Graniczna 07:49 08:44

Ornontowice Nowa 07:51 08:46

Ornontowice Centrum 07:53 08:48 15:10 16:05

Ornontowice Urząd Gminy 15:11 16:06

Ornontowice Cicha 15:12 16:07

Ornontowice Myto 15:14 16:09

Ornontowice Granica 15:15 16:10

Ornontowice Myto 15:16 16:11

Ornontowice Cicha 15:18 16:13

Ornontowice Urząd Gminy 15:19 16:14

Ornontowice Centrum 15:20 16:15
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Konserwacja krzyży zakończona

Pieszy rajd górski

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania 
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 

w latach 2020-2022 – realizowany w roku 2021
Urząd Gminy Ornontowice informuje, 

że w  roku szkolnym 2021/2022 pomoc 
w formie dofinansowania zakupu podręczni-
ków do kształcenia ogólnego i do kształce-
nia w zawodach, materiałów edukacyjnych 
do kształcenia ogólnego i do kształcenia za-
wodowego oraz materiałów ćwiczeniowych 
jest udzielana uczniom:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z  niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym 

z afazją,
6) z autyzmem, w tym z zespołem Asper-

gera,
7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

w przypadku gdy są to niepełnospraw-
ności spośród niepełnosprawności, o któ-
rych mowa odpowiednio w pkt 1–6,

8) z  niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
w przypadku gdy są to niepełnospraw-
ności spośród niepełnosprawności, o któ-
rych mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8
– uczęszczającym do szkół ponadpodsta-

wowych i posiadającym orzeczenie o po-
trzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski należy pobierać i składać u dy-
rektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Ornontowicach, do którego uczeń będzie 
uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022.

Termin składania wniosków zostanie 
określony Zarządzeniem Wójta Gminy 
Ornontowice, w drugiej połowie sierp-
nia 2021 r.

Więcej informacji na temat ww. programu 
można uzyskać:
• z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegó-

łowych warunków udzielania pomocy 
uczniom niepełnosprawnym w formie 
dofinansowania zakupu podręczników, 
materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych w latach 2020–2022 (Dz. 
U. z 2020 r., poz. 1227),

• ze strony internetowej Kuratorium Oświa-
ty w Katowicach (www.kuratorium.
katowice.pl, w zakładce: Kuratorium/
Zadania publiczne/Wsparcie uczniów 
niepełnosprawnych),

• w sekretariacie i na stronie internetowej 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Or-
nontowicach oraz na stronie internetowej 
Gminy Ornontowice (www.ornontowice.pl, 
w zakładce: Dla mieszkańców/Edukacja/ 
wsparcie uczniów niepełnosprawnych oraz 
www.bip.ornontowice.pl, w  zakładce: 
tablica ogłoszeń/wsparcie uczniów niepeł-
nosprawnych i w Urzędzie Gminy Ornon-
towice (I piętro, pok. 207, tel. 32 3306216).

Zakończyły się prace związane z czysz-
czeniem/konserwacją kamiennych krzy-
ży przydrożnych, zlokalizowanych przy 
ul. Chudowskiej, ul. Zwycięstwa, skrzyżowa-
niu ul. Zwycięstwa z ul. Cichą, oraz ul. Leśnej.

Zadanie objęte jest darowizną Fundacji 
JSW, której dziękujemy za przekazanie 
środków na utrzymanie ornontowickich 
zabytkowych obiektów sakralnych.

W sobotę 10 lipca GKS Gwarek Or-
nontowice zorganizował pieszy rajd gór-
ski szlakami Beskidu Śląskiego. Autokar 
przywiózł uczestników do Wisły skąd gru-
pa ruszyła pieszo w kierunku Kubalonki. 
Uczestnicy rajdu wędrowali czerwonym 
szlakiem na trasie: Wisła Czarne – Steców-
ka – Szarcula – Kubalonka. Po czterech 
godzinach marszu dotarli na Kubalonkę. 
Stamtąd autokar przewiózł ich do ośrodka 
Jano w Jaworzynce, gdzie czekały zimne 
napoje i gorące kiełbaski. Grupa liczyła 30 
osób, w tym 8 dzieci. Uczestnicy dziękują 
zarządowi GKS Gwarek Ornontowice za 
zorganizowanie transportu.

Tekst i zdjęcie: Andrzej Kotyczka

Krzyż prz skrzyżowaniu Krzyż prz skrzyżowaniu 
ul. Zwycięstwa z ul. Cichąul. Zwycięstwa z ul. Cichą Krzyż przy ul. ChudowskiejKrzyż przy ul. ChudowskiejKrzyż przy ul. CichejKrzyż przy ul. Cichej Krzyż przy ul. ZwycięstwaKrzyż przy ul. Zwycięstwa
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Dodatkowa funkcjonalność aplikacji EcoHarmonogram

Aktualizacja wykazu 
przedsiębiorców  – opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych 
i transport nieczystości ciekłych

Nowy sprzęt sportowy do dyspozycji 
mieszkańców Ornontowic

Od 1 lipca br. aplikacja EcoHarmonogram 
została wzbogacona o nowy dodatek GOZ, 
czyli Gospodarka Obiegu Zamkniętego.

Moduł umożliwia współpracę lokalnej 
społeczności na rzecz rozwoju Gospodarki 
Obiegu Zamkniętego m.in. poprzez bezpłatne 
publikowanie ogłoszeń o przedmiotach, które 
mieszkańcy chcieliby oddać lub wymienić.

Ogłoszenia są grupowane w następujące 
kategorie:

• artykuły dziecięce,
• dekoracje,
• dywany,
• gruz, ziemia,
• lampy,
• łóżka, sofy, fotele,
• małe i duże AGD,
• meble biurowe,
• meble ogrodowe,
• sprzęt RTV, elektronika,

• stoły i krzesła,
• szafy, półki,
• ubrania,
• inne.
Umieszczając ogłoszenie, po wybraniu 

stosownej kategorii, można podać lokaliza-
cję, dane kontaktowe oraz zamieścić zdjęcie 
oferowanych przedmiotów.

Podjęcie takiej inicjatywy przynosi po-
dwójne korzyści – z jednej strony ograni-
czamy ilość powstających odpadów (których 
koszty odbioru i zagospodarowania stale 
wzrastają), z drugiej strony dajemy nowe życie 
przedmiotom, które – dla jednych bezużytecz-
ne – dla innych mogą okazać się przydatne.

Ponadto moduł GOZ wskazuje wiele przy-
datnych pomysłów i rozwiązań dotyczących 
wdrożenia dobrych praktyk w życie codzienne 
każdego mieszkańca. Zachęcamy do skorzy-
stania z dodatku i zaangażowanie się w naszą 
lokalną Gospodarkę Obiegu Zamkniętego.

Urząd Gminy Ornontowice przy wspar-
ciu Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej zakupił nowy sprzęt sportowy, z któ-
rego mogą korzystać mieszkańcy naszej 
Gminy. 

Zakup dotyczył m.in. takich sprzętów 
jak: piłka meczowa, worki do piłek, drabin-
ka koordynacyjna, gumy fitness, skakanki, 
koła koordynacyjne łączone, płotki trenin-
gowe koordynacyjne, piłki do siatkówki, 
piłki do koszykówki, rakiety do tenisa 

ziemnego, piłki do tenisa ziemnego, zestaw 
do speedmintona, maty do ćwiczeń itp.

Celem zakupu, który dofinansowała 
Fundacja JSW, jest wspieranie i  upo-
wszechnianie kultury fizycznej oraz wy-
poczynku i  rekreacji na terenie Gminy 
Ornontowice.

Z nowego sprzętu mieszkańcy mogą 
korzystać na następujących obiektach:

– kompleks sportowy „Moje Boisko – 
ORLIK 2012” przy ul. Akacjowej 1 a,

– kompleks sportowy „Moje Boisko – 
ORLIK 2012” przy ul. Okrężnej 6,

– kompleks sportowy przy ul. Zwycię-
stwa 7 b.

Zachęcamy do korzystania z zakupio-
nego sprzętu. Pamiętajmy, 
że systematyczne uprawianie 
sportu ma pozytywny wpływ 
na organizm. Treningi spor-
towe rozwijają układ stawo-
wo-kostny oraz zwiększają 
wytrzymałość. Ćwicząc na 
świeżym powietrzu dotlenia-
my się, a każda aktywność 
fizyczna pozwala spalić tkan-
kę tłuszczową oraz polepsza 
koordynację ruchową.

Łączna kwota zakupionego 
sprzętu wyniosła 10 000,00 zł.

Informujemy, że zaktualizowany został wy-
kaz przedsiębiorców posiadających zezwole-
nie Wójta Gminy Ornontowice na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i transport nie-
czystości ciekłych na terenie Gminy Ornonto-
wice, który przedstawia się następująco:

1. Dawid Bendkowski Usługi Aseniza-
cyjne Wywóz Nieczystości Ciekłych, 
tel. 696 719 333,

2. Usługi Transportowe Michał Szpik 
(SZAMBUŚ Usługi Asenizacyjne), 
tel. 513 037 988,

3. Usługi Transportowe Wiesław Szpik 
(SZAMBUŚ Usługi Asenizacyjne), 
tel. 604 235 694,

4. Firma Usługowa Bogusław Ko-
perwas, tel. 603 895 701,

5. Leszek Rudziński Przedsiębiorstwo 
Usługowe Słonik Felix, tel. 531 531 
560,

6. MANUFAKTURA Tadeusz Wyle-
żoł, tel. 666 912 266,

7. UNIMARK Sp. z o.o., tel. 32 223 
00 14, 33 823 42 89, 606 809 333,

8. REMONDIS GLIWICE Sp. z o.o., 
tel. 32 231 08 58.

Równocześnie przypominamy, że właści-
ciele nieruchomości wyposażonych w zbior-
niki bezodpływowe do gromadzenia ścieków 
i przydomowe oczyszczalnie ścieków zo-
bowiązani są do zawarcia umów na wywóz 
nieczystości ciekłych z podmiotem posia-
dającym stosowne zezwolenie oraz regular-
nego opróżniania zbiorników. Obowiązki te 
wynikają z Ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach.
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Wycieczka do Muzeum Ognia i Mia-
steczka Twinpigs

W ramach PAKI – Parkowej Akademii 
Kreatywnej ARTerii w lipcu wyruszyliśmy 
na wycieczkę do Parku Rozrywki Twinpi-
gs w Żorach. Najpierw jednak spędziliśmy 
godzinę w  Muzeum Ognia, gdzie 
podczas zwiedzania ekspozycji każ-
dy z nas rozwiązywał test wiedzy. Po 
uzupełnieniu wszystkich odpowiedzi 
można było sprawdzić poprawność 
w specjalnej maszynie.

Kolejnym naszym przystankiem był 
park rozrywki. Tam przeżyliśmy nie-
samowitą przygodę. Po przekroczeniu 
wejścia przenieśliśmy się całkowicie 
w  amerykański 
świat, nie tylko 
do kowbojów na 
Dziki Zachód, ale 
i do indiańskiego 
Lasu Przygód, 
czy do gorącego 
Meksyku, a  na-
wet odpoczywa-

Z ARTERII CKiP Wizyta studyjna Pań z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Górzna

Dzięki współpracy ARTerii z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury z Górzna, pod koniec 
drugiego tygodnia lipca do Ornontowic 
zawitały reprezentantki 5 górzniańskich 
KGW, by spotkać się z naszymi Paniami 
z Koła Gospodyń Wiejskich. A wszystko 
to w ramach projektu „Kultura Interwencje 
2021” pod nazwą „A dokąd to?”, w którym 
ARTeria została partnerem.

9 lipca Panie zostały powitane przez Za-
stępcę Wójta Gminy Ornontowice – Dariu-
sza Spyrę oraz Aleksandrę Malczyk – Dy-
rektor ARTerii, następnie ugoszczone kawą 
z warsztatem robienia Kopy Ornontowickiej 
prowadzonym przez Bronisławę Porembską. 
Informacje o położonym od nas o ponad 
400 km Górznie zaprezentował Krzysztof 
Magdziak – Dyrektor tamtejszego GOKu, 
w trakcie spotkania przedstawił również 
poszczególne KGW ze swojej miejscowo-
ści. Podczas spotkania integracyjnego Pa-
nie przedstawiły historię ornontowickiego 
Koła, opowiedziały co robią w ramach swo-
ich spotkań, zaprezentowały mini wystawę 
własnego rękodzieła po czym nastąpiły „Ko-
biece Kafe Klachy” i wspólna kolacja, pod-
czas której goście mieli szansę spróbować 
prawdziwego śląskiego żurku.

W drugim dniu wizyty zaplanowany był 
wyjazd do Nikiszowca do Muzeum Historii 
Katowic, gdzie Panie odbyły warsztat języ-
kowy oraz pozwiedzały. Po powrocie zostały 
oprowadzone po naszym Parku Gminnym, 
a historię Ornontowic opowiedziała im 
Dyrektor ARTerii – Aleksandra Malczyk. 
Kolejnym urozmaiceniem wizyty było spo-
tkanie z członkami Teatru „Naumiony” oraz 
spektakl w ich wykonaniu: „Utopek”. Na 
zwieńczenie dnia, aby pokazać jedną z cie-
kawych lokalnych tradycji, zaplanowany 
został Babski Comber. Zabawy te organi-
zowane są w duchu wybranego motywu 
przewodniego i tak było też tym razem. 
W naszym przypadku był to kapelusz.

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, 
wymianę doświadczeń oraz inspirację do 
kolejnych działań. I do zobaczenia!

Tekst i zdjęcia: ARTeria CKiP

Zmalowane kubki oraz Warsztaty Cyrkowe na Parkowej Akademii Kreatywnej 
ARTerii

W każdy wtorek lipca spotykaliśmy się na Warsztatach Cyrkowych, podczas których 
Pan Piotr uczył nas sztuczek cyrkowych, dbał o naszą kreatywność, pozwalał nabyć nam 
nowe umiejętności. A to wszystko z wykorzystaniem pedagogiki cyrku.

Drugie środowe spotkanie z PAKI poświęciliśmy na stworzenie spersonalizowanych 
kubków. Każdy z uczestników mógł zaprojektować swoją powierzchnię w indywidualny 
sposób. Pomysłów oczywiście było co niemiara. Czasem projekt był tak rozbudowany, 
że wymagał jakiś poświęceń. Można było skorzystać z szablonów lub zdać się na własne 
umiejętności plastyczne. Powstały przeróżne dzieła sztuki, a co w nich jest najważniejsze? 
Że są niepowtarzalne i wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju.

liśmy na rajskich Hawajach i karmiliśmy 
zwierzątka.

Mogliśmy sprawdzić się w umiejętno-
ściach strzelania z łuku, skorzystać z Koła 
Młyńskiego Far West, przejechać się gąsie-
nicą Family Coaster oraz Karuzelą Whisky 

z  kręcącymi się 
beczkami. Mogli-
śmy zmierzyć się 
z  niesamowitym 
wulkanem, który 
pełni rolę ściany 
wspinaczkowej 
i ogromnej zjeż-
dżalni. Ponadto 
o  wyznaczonych 

godzinach na głównym placu odbywa-
ły się pokazy m.in. pokaz rewolwerow-
ców czy napadu na bank. Ilość atrakcji 
przekroczyła nasze oczekiwania.

Wszyscy wrócili do domu w wy-
śmienitych humorach i z przekona-
niem, że to miejsce warte jest ponow-
nego odwiedzenia.
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Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Eko lipiec z Bibliotką
Wakacje to okazja do czynnego i aktyw-

nego spędzania czasu wolnego w grupie 
rówieśników, dlatego Gminna Biblioteka 
Publiczna w Ornontowicach  organizuje dla 
dzieci warsztaty w ramach akcji „Wakacje 
z Biblioteką 2021”.

W lipcu zrealizowano blok tematyczny 
EKO LIPIEC, w tym zajęcia pt.: „Butelkowe 
cuda”, „Drzewa wśród nas”, „Co w trawie 
piszczy?” oraz „Cud miód, czyli historie 
o pszczołach”. Odbywały się one w plenerze, 
w bliskim kontakcie z naturą, a przeplatane 
były zabawami, grami i działaniami plastycz-
nymi. Gościem specjalnym warsztatów, które 

odbyły się 29 lipca, był Pan Ronald Kotyczka 
z Rejonowego Stowarzyszenia Pszczelarzy 
z siedzibą w Ornontowicach. Zaprezentował 
wiele ciekawostek o pszczołach i miodzie, 
a każdemu dziecku wręczył prezenty w po-
staci miodku i ulotek - serdecznie dziękujemy!

Przygotowane formy zajęć wypełnia-
ją najmłodszym wolny czas, uczestnicy 
mogą rozwijać swoją wyobraźnię i spraw-
ność manualną, a wspólne zabawy i praca 
w grupie uczą współdziałania i koleżeń-
stwa. Zajęcia odbywają się w każdy wa-
kacyjny czwartek, dzieci można zapisywać 
pod nr tel. 32 3361 390, za pośrednictwem 
messengera lub w bibliotece.

Godziny otwarcia biblioteki
Informujemy czytelników, że w okresie 

wakacyjnym biblioteka jest czynna w godz. 
8:00-16:00.

Od 30 sierpnia 2021 r. biblioteka będzie 
otwarta od poniedziałku do piątku, w godz. 
9:00-17:00. Zapraszamy!

„Książki online dla każdego”
Od 2 sierpnia 2021 r. nasza biblioteka 

umożliwia swoim czytelnikom darmowy do-
stęp do ebooków w serwisie Legimi, oferu-
jącym przede wszystkim bogaty wybór bele-
trystyki (kilkadziesiąt tysięcy tytułów). Oferta 

uzupełniana jest na bieżąco nowościami wy-
dawniczymi. Dostęp do serwisu jest możliwy 
poprzez aplikację mobilną, w tym na wybra-
nych czytnikach (nie jest dostępna na Kindle).

Szczegóły oferty na stronie intrnetowej 
www.bibliotekaornontowice.pl lub w bi-
bliotece. Zachęcamy do skorzystania!

Dostęp uzyskano w  ramach zadania 
„Książki online dla każdego”. Zadanie fi-
nansowane w ramach II edycji Marszałkow-
skiego Budżetu Obywatelskiego Wojewódz-
twa Śląskiego na rok 2021.

Tekst i zdjęcia: GBP w Ornontowicach

W dniach 31 lipca i 1 sierpnia Ornontowice wypełniła śląsko godka, grano, śpiewano i tańczono w dawnych rytmach śląskiej 
ziemi, a wszystko to w ramach IV Śląskiego Taboru. Tym razem do działań zaproszono również najmłodszych, którzy w niedzielne 
popołudnie ochoczo korzystali z przygotowanych atrakcji. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury z programu „Kultura ludowa i tradycyjna”. Patronat  nad 
wydarzeniem objęli Starosta Powiatu Mikołowskiego – Mirosław Duży oraz Wójt Gminy Ornontowice – Marcin Kotyczka.

W kolejnym „Głosie Ornontowic” zamieścimy pełną relację z wydarzenia. 
Tekst i zdjęcia: ARTeria CKiP

IV Śląski Tabor w Ornontowicach
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KORONAWIRUS – WAŻNE NUMERY 
W przypadku wystąpienia objawów charakterystycznych dla COVID-19, skontaktuj 
się telefonicznie z lekarzem POZ lub w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia, 
niezwłocznie zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub 999.
INFOLINIA NFZ 800 190 590
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach 32 267 62 15
– telefon alarmowy 512 370 717
– całodobowa infolinia dla obywateli w sprawach kwarantanny i zdrowia 
 222 500 115 
POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W MIKOŁOWIE:  112
– wsparcie psychologiczne w czasie epidemii: 530 220 954, 530 309 759

Numery alarmowe 
Zarządzanie kryzysowe – Mikołów (112) 32 326 04 30
Pogotowie ratunkowe – Mikołów (999) 32 226 21 00
Straż Pożarna – Mikołów (998) 32 326 23 10
Policja – Mikołów (997) 32 226 21 43
Pogotowie gazowe (992)  32 227 31 24
Pogotowie energetyczne (991) 32 303 21 55
Urząd Gminy Ornontowice 
Sekretariat 32 330 62 11
Biuro Obsługi Stron 32 330 62 00
Biuro Rady Gminy Ornontowice 32 330 62 21
Wydział Finansowy i Budżetu 32 330 62 06
Wydział Finansowy i Budżetu – podatki 32 330 62 09
Wydział Organizacyjny  32 330 62 11
Wydział Rozwoju i Inwestycji 32 330 62 24
Wydział Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – nieruchomości 32 330 62 29
Wydział Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – środowisko 32 330 62 37
Referat Gospodarki Odpadami 32 330 62 35
Referat Komunalny 32 330 62 32
Referat Promocji i Informacji 32 330 62 25
Referat Zamówień Publicznych 32 330 62 22
Redakcja „Głosu Ornontowic” 32 330 62 55
Urząd Stanu Cywilnego 32 330 62 26
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 32 330 62 67
Portiernia Urzędu Gminy 32 330 62 04
Jednostki organizacyjne Urzędu Gminy Ornontowice 
ARTeria Centrum Kultury i Promocji  32 235 46 98
Gminna Biblioteka Publiczna 32 336 13 90
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  32 235 45 03
Gminny Ośrodek Zdrowia  32 336 19 97
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna  32 330 62 83
Zespół Szkolno-Przedszkolny 32 235 50 16
Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej 32 336 12 33
Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych 32 336 13 38
INNE 
Apteka św. Stanisława - Ornontowice 32 237 81 41
Apteka „NOVA” - Ornontowice 32 235 59 84
Dyspozytor Wodno-Kanalizacyjny - Ornontowice (czynny całodobowo) 602 573 096
PSZOK - Ornontowice 32 723 16 41
Zespół Szkół Ponadpodstawowych 32 235 46 00
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP 32 235 51 21
Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła 32 235 50 21
Gwarek Ornontowice  32 330 62 89
OSP Ornontowice 32 235 50 96
Urząd Pocztowy o/Ornontowice 32 235 50 11
KWK Budryk 32 235 51 11
Bank Spółdzielczy o/Ornontowice 32 339 17 00
Komisariat Policji w Orzeszu 32 324 86 10
Starostwo Powiatowe w Mikołowie 32 324 81 00 
Szalety gminne 32 336 15 23
Powiatowy Urząd Pracy 32 224 10 92
Urząd Skarbowy w Mikołowie 32 324 61 00
Nocna i świąteczna opieka medyczna poniżej 18 r.ż. 32 325 76 00
Nocna i świąteczna opieka medyczna powyżej 18 r.ż. 32 322 40 63
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 Sfinansowano ze środków Starostwa Powiatowego w Mikołowie

24. edycja polsko-niemieckiego 
obozu młodzieżowego

Projekty z dofinansowaniem

Święto Policji Informacja dla 
kierowców

Od 5 do 13 lipca w Ornontowicach odby-
wał się międzynarodowy obóz młodzieżowy, 
w których uczestniczyli uczniowie Zespołu 
Szkół Technicznych w Mikołowie, Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowi-

cach oraz nastolatkowie z reńskiego Powiatu 
Neuss w Niemczech.

Projekt corocznych międzynarodowych 
obozów młodzieżowych jest realizowany od 
roku 1997. Współpracę zainicjowały Powiat 

Mikołowski oraz Powiat Neuss (Niemcy). 
W tym roku gospodarzem był nasz powiat, 
który zapewnił nastolatkom z obu państw 
mnóstwo atrakcji.

– Nasi goście mieszkali w  internacie 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Or-
nontowicach, zaś nasza młodzież w swoich 
domach. Obie grupy codziennie spotykały 
się uczestnicząc we wspólnych wyjazdach. 
W ciągu tych kilku dni mieli okazję popłynąć 
kajakiem po Małej Panwi, zwiedzić Kraków, 
zobaczyć ruiny zamku w Ogrodzieńcu, wy-
począć w ośrodku sportów wodnych nad 
Jeziorem Łąka koło Pszczyny, wybrać się 
na górską wycieczkę w Beskidy, gdzie jed-
ną z atrakcji był Park Linowy w Istebnej, 
a także wspólnie bawić się w Parku Roz-
rywki „Energylandia” w Zatorze – wymie-
nia Magdalena Locke zastępca naczelnika 
Wydziału Rozwoju, Zdrowia i Promocji, 
koordynator obozu.

Na zakończenie zorganizowany został 
Dzień Niemiecko-Polski, który stał się 
okazją do skosztowania tego, co wspólnie 
przygotowali młodzi Niemcy i Polacy. 

Międzynarodowe obozy młodzieżowe 
dofinansowane są ze środków Polsko-Nie-
mieckiej Współpracy Młodzieży. 

zaszczyt noszenia policyjnego munduru, przy-
jęliście także ciężar wielu trudnych chwil i po-
święceń. Z okazji Waszego święta życzę Wam, 
abyście każdego dnia szczęśliwie wracali do 
domu – mówił w trakcie tej uroczystości sta-
rosta mikołowski Mirosław Duży.

Wyrazem podziękowań dla stróżów prawa 
były awanse. W tym roku na stopień komi-
sarza policji awansowany został jeden funk-
cjonariusz, na stopień aspiranta sztabowego 
policji – 2 osoby, stopień starszego aspiran-

ta – 7 osób, na aspiranta 
policji – 2 stróżów pra-
wa, stopień młodszego 
aspiranta policji – 2 oso-
by. Awans na sierżanta 
sztabowego odebrało 
8 osób, starszego sier-
żanta policji  – 3 oso-
by, zaś sierżanta policji 
– 9  funkcjonariuszy. 
Stopnie starszego po-
sterunkowego odebrało 
6 policjantów.

9 lipca w MDK w Łaziskach Górnych od-
była się uroczystość z okazji Święta Policji, 
które przypada 24 lipca. Z uwagi na sytuację 
epidemiczną, liczba uczestników obchodów 
święta stróżów prawa została ograniczona.

 – Wasza praca na rzecz mieszkańców każ-
dego dnia jest niezwykle niebezpieczna, ale 
jakże ważna dla społeczeństwa. Przyjmując 

Od 1 lipca termin na rejestrację pojazdu 
używanego sprowadzonego z terytorium 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
oraz na zawiadomienie o nabyciu lub zby-
ciu pojazdu został wydłużony do 60 dni. 
Takie zasady obowiązywać będą do dnia 
odwołania stanu zagrożenia epidemiczne-
go albo stanu epidemii ogłoszonego z po-
wodu COVID-19.

W  przypadku zawiadomienia o  na-
byciu lub zbyciu pojazdu zachęcamy do 
korzystania z elektronicznej skrzynki po-
dawczej ePUAP, lub z platformy SEKAP 
(do 31.12.2021 r.).Zawiadomienie można 
również przesyłać pocztą na adres staro-
stwa lub pozostawić wniosek z dowodem 
własności w sali obsługi klienta. Więcej 
na stronie mikolowski.pl.

Powiat Mikołowski zabiega o dofinanso-
wanie trzech swoich inwestycji z Rządowego 
Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji 
Strategicznych. Pierwsza z nich to budowa 
nowej siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej. 
Na początku lipca powiat złożył wniosek 
o jej dofinansowanie w ramach Priorytetu 

II Punkt 10 „budowa lub modernizacja in-
frastruktury kulturalnej i turystycznej” na 
kwotę 18 mln złotych.

Ponadto w ramach pierwszego naboru do 
Rządowego Funduszu Polski Ład, również 
z Priorytetu II Punkt 9 „Budowa lub moder-
nizacja infrastruktury sportowej”, złożono 

wniosek o dofinansowanie budowy hali spor-
towej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. 
Karola Miarki w Mikołowie (15 mln zł) oraz 
z Priorytetu I Punkt 1 „Budowa lub moder-
nizacja infrastruktury drogowej” o dofinanso-
wanie modernizacji ul. Bolesława Chrobrego 
w Orzeszu (5 mln zł). 
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Pełny triumf Niemcy odnieśli również w miastach, gdzie były 
zakłady przemysłowe. W Ornontowicach 75% głosujących opo-
wiedziało się za Polską, a tylko 24,7% za Niemcami. Niekorzystny 
dla Polski wynik plebiscytu oraz brak porozumienia w Komisji 
Międzysojuszniczej, jak podzielić teren plebiscytowy, skłoniły Woj-
ciecha Korfantego do podjęcia decyzji o konieczności wywołania 
powstania.

III powstanie śląskie, na którego czele stanął Wojciech Korfanty, 
rozpoczęło się w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. ogłoszeniem strajku 
generalnego i skuteczną akcją dywersyjną odcinającą połączenia 
kolejowe między Rzeszą Niemiecką a Górnym Śląskiem. W ślad 
za tym poszło szybkie zajęcie całego górnośląskiego okręgu 
przemysłowego przez siły powstańcze wzmacniane ochotnikami 
z Wojska Polskiego. Liczyły one początkowo ok. 30 tys. żołnierzy, 
by wzrosnąć po mobilizacji nowych oddziałów do ok. 46 tys. Do-
wódcą oddziałów powstańczych został pochodzący z Wielkopolski 
ppłk. Maciej Mielżyński.

Powstańcy posiadali prawie 31 tys. karabinów ręcznych, 632 ka-
rabiny maszynowe i kilkadziesiąt tysięcy granatów. W trakcie po-
wstania to uzbrojenie rosło, pod koniec maja dysponowano już 
m.in. 50 działami, 16 pociągami pancernymi i kilkoma samocho-
dami pancernymi. Większość zaopatrzenia w ciężką 
broń strzelecką, artylerię i pociągi pancerne, a także 
szkolenie dowódców powstańczych realizował sztab 
Wojska Polskiego.

Kluczowa bitwa III powstania śląskiego rozegra-
ła się o Górę Świętej Anny (miejscowość na Górze 
Chełmskiej). Boje ustały po wyparciu oddziałów pol-
skich z Góry Chełmskiej. Na początku czerwca za-
żarte walki trwały o węzeł kolejowy w Kędzierzynie, 
który po pięciodniowej bitwie zajęli Niemcy. Mimo 
uzyskania sukcesu taktycznego po bitwach o Górę 
Świętej Anny i Kędzierzyn Niemcy nie zrealizowa-
li ostatecznie strategicznego celu, jakim miało być 
wkroczenie do centrum okręgu przemysłowego. Na-
ciski Komisji Międzysojuszniczej pozwoliły na roz-
dzielenie obu walczących stron. 26 czerwca Wojciech 
Korfanty i Karl Hoefer podpisali porozumienie o wy-
cofaniu oddziałów z linii frontu, a 5 lipca zakończono 
ich ewakuację.

20 października 1921 r. Rada Ambasadorów 
Ligi Narodów podjęła decyzję o podziale terenu 

plebiscytowego i przyznała Polsce: Katowice, Królewską Hutę 
(obecnie Chorzów), Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Mi-
kołów, Pszczynę, Rybnik, Żory, Tarnowskie Góry, Lubliniec oraz 
powiaty: pszczyński, katowicki, większe części powiatu bytom-
skiego, lublinieckiego, rybnickiego, tarnogórskiego i zabrskiego 
oraz skrawki powiatu raciborskiego i gliwickiego, pozostawiając 
w posiadaniu niemieckim 2/3 obszaru Górnego Śląska. Pomimo 
że Polsce przyznano mniejszą część Górnego Śląska, znalazła się 
tam jednak większość zakładów przemysłowych. Spośród 67 ko-
palni węgla kamiennego Polska otrzymała 53, ponadto przypadły 
jej wszystkie kopalnie rud żelaza, 2/3 kopalń rud cynku i ołowiu, 
a także większość przemysłu hutniczego.

Liczba poległych po stronie polskiej powstańców szacowana jest 
zazwyczaj na ok. 1800 zabitych i 794 ciężko rannych. Po stronie 
niemieckiej liczbę ofiar śmiertelnych szacuje się na ok. 500 i ok. 
1500 rannych. Może doczekamy się innego spojrzenia na powstania 
śląskie, zgodnie z tym, co biskup Andrzej Czaja powiedział na 
Górze Świętej Anny:

Zdjęcia i tekst: Towarzystwo Miłośników Ornontowic
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A tylko tego potrzebujemy: uczczenia pamięci ofiar. 
WSZYSTKICH ofiar po obu stronach. Bo wśród jednych 
i drugich byli Ślązacy. Wśród jednych i drugich byli też 
nie-Ślązacy, ale to nie ma żadnego znaczenia. Jedni i dru-
dzy wierzyli, że walczą o lepszy los. Dla siebie i dla nas 
– ich potomków. Wierzyli tak bardzo, że gotowi byli za 
tę przyszłość walczyć. I właśnie dlatego – i wyłącznie 
dlatego – należy im się nasz szacunek i nasza pamięć. 
Wszystkim, co do jednego.

100. rocznica wybuchu III powstania śląskiego, cz. II

– 100. rocznica wybuchu III powstania śląskiego, cz. II –

Wojciech KorfantyWojciech Korfanty

Pociąg pancerny, 1921 r.Pociąg pancerny, 1921 r.


