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Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunal-
nej i Wodociągowej – Arkadiusz Pamuła 
omówił temat gospodarki wodno-ścieko-
wej w naszej Gminie. Poruszył m.in. sprawy 
dotyczące: sieci wodociągowej oraz plano-
wanego wykonania dokumentacji modelu 
hydraulicznego ww. sieci (czyli analizy sieci 
pod względem przyszłych potrzeb jej prze-
budowy i modernizacji), dostaw wody do 
kopalni KWK „Budryk”, kanalizacji sani-
tarnej oraz gospodarki ściekowej na terenach 
nieskanalizowanych.

W dalszej części obrad 14 obecnych na 
posiedzeniu radnych podjęło 9 uchwał, 
w tym m.in. w sprawie: 

• zmian budżetu Gminy na 2021 rok;
• zmian do Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków obo-
wiązującego na terenie Gminy;

Sesja Rady Gminy
26 sierpnia w sali ARTerii CKiP odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Or-
nontowice. Tematami przewodnimi była informacja nt. realizacji inwesty-
cji gminnych w pierwszym półroczu 2021 r, gospodarka wodno-ściekowa 
na terenie Gminy oraz podjęcie bieżących uchwał.

• wyrażenia zgody na zawarcie po-
rozumienia ws. objęcia mieszkań-
ców Gminy Ornontowice usługami 
świadczonymi przez Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Knurowie;

• wyrażenia zgody na sprzedaż w dro-
dze przetargu niezabudowanych nie-
ruchomości gruntowych położonych 
przy ul. Karola Miarki, Klasztornej 
i Sosnowej;

• zaliczenia dróg stanowiących sięga-
cze ulicy Orzeskiej i Tartacznej do 
kategorii dróg gminnych oraz zmiany 
przebiegu ulicy Tartacznej.

Wszystkie uchwały dostępne są w BIP. 
Następnie Zastępca Wójta – Dariusz 

Spyra poinformował o bieżących inwe-
stycjach. Trwają prace przygotowawcze 
związane z budową odcinka sieci kanalizacji 
sanitarnej Orzeska-Zamkowa wraz z prze-
pompowaniami. Ponadto na bieżąco moder-
nizowane są kolejne odcinki dróg gminnych. 
Wyremontowano już odcinki dróg przy ul. 
Okrężnej i przy ul. Polnej. Trwa moderni-
zacja przy ul. Marzankowice oraz przy ulicy 
Nowej, a termin zakończenia zadania to II 
połowa września br.

Z kolei Wójt Gminy, Marcin Kotyczka 
przekazał informację, że w tym roku złożono 
już 145 wniosków o dotację do ekologicz-
nych urządzeń grzewczych (na łączną kwotę 
363 000 zł). Z jego dalszych informacji – 29 
lipca br. podpisano umowę z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska w Kato-
wicach na dofinansowanie zadania pn.: 
„Usunięcie wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Ornontowice w 2021 r.”. 
Zadanie obejmuje 13 nieruchomości, a usu-
nięciu podlega 29 ton odpadów. Zadanie 
zostanie zrealizowane do końca września br. 

Ponadto w ramach konsultacji Urząd Gminy 
Ornontowice przygotował zastrzeżenia do 
projektu ustawy o usprawnieniu procesu 
inwestycyjnego Centralnego Portu Ko-
munikacyjnego.

Na koniec Zastępca Wójta przedstawił in-
formację nt. realizacji inwestycji gminnych 
w pierwszym półroczu 2021 r. Wspomniał 
m.in. o: budowie sieci wodociągowej przy 
ul. Solarnia, modernizacji dróg gminnych, 
budowie chodnika przy ul. Żabik, budowie 
oświetlenia przy ul. Okrężnej czy wymia-
nie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy. 
Z kolei Zastępca Wydziału Organizacyjne-
go – Marek Leporowski przypomniał m.in. 
o trwającej realizacji rozbudowy monitorin-
gu w Parku Gminnym, w rejonie Amfite-
atru Parkowego. O wszystkich powyższych 
inwestycjach informowaliśmy wcześniej na 
łamach „Głosu Ornontowic”. Więcej nt. bie-
żących inwestycji na str. 4.

Wpłynęła jedna interpelacja radnego Zbi-
gniewa Machulika ws. nasadzenia nowych 
gatunków lilii wodnych w Parku Gminnym. 
Z kolei w wolnych głosach i wnioskach 
radny Sebastian Spyra zaapelował o zabez-
pieczenie skośnej skarpy, które przylega do 
przedszkolnego placu zabaw na terenie GKS 
Gwarek Ornontowice.

Transmisja z obrad XXXIV Sesji Rady 
Gminy Ornontowice dostępna jest na stro-
nie internetowej: www.esesja.tv/transmisje-
_z_obrad/806/rada-gminy-ornontowice.htm 

Informacja o  terminie składania 
wniosków o przyznanie stypendium-
Wójta Gminy Ornontowice

Urząd Gminy Ornontowice informuje 
wszystkich zainteresowanych uczniów 
i studentów, że wnioski o przyznanie sty-
pendium Wójta Gminy Ornontowice za 
osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 
lub roku akademickim 2020/2021 przyj-
mowane będą od 15 września 2021 r. do 
15 października 2021 r.

Szczegóły na stronie internetowej: 
www.ornontowice.pl

Wójt Gminy Ornontowice przypomina 
o zapłacie III raty podatku od nieruchomo-
ści, rolnego leśnego oraz o zapłacie II raty 
podatku od środków transportowych. Ter-
min płatności upływa 15 września 2021 r. 

WÓJT GMINY
INFORMUJE
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Szanowni mieszkańcy,
zapraszam na kolejne spotkanie z mieszkańcami, które za-

planowane jest na 6 października 2021 r. o godz. 17.00 w sali 
ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach. 

Jestem przekonany, że tego typu cykliczne spotkania są waż-
ne i potrzebne zarówno dla mnie, jak i dla wszystkich tych, 
którzy są zainteresowani sprawami naszej Gminy. Pozwalają na 
bezpośrednią wymianę informacji i wyjaśnień, a przy tym są 
okazją do przedstawienia spostrzeżeń, uwag, opinii, wniosków 
czy postulatów.

Gorąco zachęcam do uczestnictwa!
W razie zaostrzenia obostrzeń związanych z sytuacją pan-

demiczną, informacje dotyczące ewentualnej zmiany terminu 
spotkania zostaną zamieszczone na www.ornontowice.pl 

Korzystając z okazji pragnę też serdecznie zaprosić na uro-
czyste obchody tegorocznych Dożynek Gminnych połączonych 
z Jubileuszem 25-lecia Kapeli Podwórkowej Śląskie Baje-
ry. W ubiegłym roku nie mogliśmy celebrować święta plonów 
tak, jakbyśmy tego chcieli, dlatego tym bardziej zapraszam na 
tegoroczne uroczystości. Zwłaszcza, że oprócz programu arty-
stycznego (szczegóły na plakacie obok) zaplanowano animacje 
dla najmłodszych, pokaz pszczelarski czy warsztaty udzielania 
pierwszej pomocy dzieciom. Dodatkowo wszyscy chętni będą 
mogli zaszczepić się przeciw COVID-19 w specjalnie na tę 
okazję przygotowanym punkcie szczepień. Do dyspozycji 
mieszkańców będzie także punkt informacyjny Programu 
„Czyste Powietrze” oraz punkt spisowy, w którym, przy 
pomocy pracowników Urzędu Gminy będzie można dokonać 
obowiązkowego spisu.

Do zobaczenia.

Marcin Kotyczka

Wójt Gminy Ornontowice

Urząd Gminy uzyskał informację, że 
miejscowi przedsiębiorcy posiadający pod-
pisane umowy na odbiór odpadów komu-
nalnych z firmą Remondis Górny Śląsk Sp. 
z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, otrzy-
mali w sierpniu br. pisma informujące o do-
stosowaniu zawartych umów do warunków 
określonych przez Wójta Gminy Ornontowi-
ce oraz wynikających z zapisów Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Ornontowice.

Odnosząc się do wspomnianego pisma, 
chciałbym przekazać kilka słów sprostowa-
nia. Wymogi, do których odnosi się firma, nie 
są warunkami stawianymi przez Wójta Gmi-
ny, lecz wymaganiami zapisanymi w Usta-

Umowy zawierane z REMONDISEM, 
a wymogi Wójta Gminy

wie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Art. 5 ust. 
1 pkt 3) wspomnianej Ustawy wskazuje, 
że właściciele nieruchomości zapewniają 
utrzymanie czystości i porządku poprzez: 
zbieranie w sposób selektywny powstałych 
na terenie nieruchomości odpadów komu-
nalnych zgodnie z wymaganiami zapisany-
mi w regulaminie (...). Ponadto przywołany 
w piśmie Remondisa art. 11 ust. 2 ustawy 
z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach oraz niektórych innych ustaw posiada 
brzmienie: „Umowy na odbieranie odpa-
dów z nieruchomości, których właściciele 
nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za 

Wójt Gminy zaprasza na spotkanie 
z mieszkańcami oraz na Dożynki Gminne

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
dostosowuje się do regulaminów utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie gminy 
odpowiadających wymaganiom ustawy 
zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, w terminie 12 miesięcy od 
dnia wejścia w życie tych regulaminów albo 
ich zmiany.”

Zatem, zgodnie z przepisami prawa, 
obowiązkiem właściciela nieruchomo-
ści jest zbieranie w sposób selektywny 
wytworzonych na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych, a obowiązkiem 
firmy, odbieranie zebranych przez właści-
ciela odpadów - zarówno segregowanych, 
jak i zmieszanych.
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Urząd Gminy jako zarządca dróg gmin-
nych zwraca się z prośbą do wszystkich 
mieszkańców o niepozostawianie samocho-
dów w pasie drogowym oraz na poboczach 
dróg, jeśli zawężają one w znaczący sposób 
szerokość jezdni i tym samym uniemożli-
wiają swobodny przejazd innych pojazdów.

Nowa łazienka 
na II piętrze 

Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego

24 sierpnia br. zakończono prace oraz 
dokonano odbioru końcowego zadania 
pn.: „Modernizacja łazienki w szkole na 
potrzeby przedszkola”, wykonywanego 

Nowa sala dla najmłodszych
Z wielką radością informujemy, że 16 

sierpnia br. dokonano sprawdzenia oraz 
podpisano protokół odbioru końcowego 
zadania pn.: „Wydzielenie i wykonanie po-
mieszczenia sanitariatów z sali rytmiki wraz 
z remontem tej sali oraz wymianą tablicy 
elektrycznej w Przedszkolu im. Kubusia 
Puchatka w Gminie Ornontowice”. Zada-
nie było wykonywane na podstawie umowy 

Punkt informacyjno-konsultacyjny  
rządowego programu „Czyste Powietrze”

Gminny punkt informacyjno-konsulta-
cyjny rządowego programu „Czyste Powie-
trze” zaprasza wszystkich zainteresowanych 
na kolejne spotkanie informacyjne, które 
odbędzie się 11 września 2021 r. w Parku 
Gminnym, w godzinach od 17.30 do 19.30 
(przy okazji Dożynek Gminnych). W tym 
dniu nie będzie można złożyć wniosku o do-
finansowanie, a jedynie uzyskać informacje 
odnośnie możliwości uzyskania dofinanso-
wania.

Jednocześnie informujemy, iż każdy 
mieszkaniec Ornontowic ma możliwość 
skonsultowania, wypełnienia i  złożenia 
wniosku o dofinansowanie oraz uzyskania 
pomocy przy rozliczeniu dofinansowania 

Apel do kierowców

umawiając się na spotkanie pod numerem 
telefonu 32 33 06 268.

Szczegółowe informacje na temat progra-
mu „Czyste Powietrze” oraz portalu benefi-
cjenta dostępne są na stronie: https://portal.
wfosigw.katowice.pl/

Dariusz Spyra

Zastępca Wójta Gminy

na podstawie umowy z dnia 30 czerwca 
2021 r. W ramach zadania wykonano ge-
neralną modernizację łazienek na II piętrze 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (segment 
A). Oprócz nowych posadzek i części ścian 
z płytek zamontowano nowe kabiny z toale-
tami oraz jedną kabinę z brodzikiem, które 
są przystosowane do najmłodszych. Ponadto 
zamontowano nowe umywalki z podajnika-
mi na mydło oraz zabudowano nowy kalo-
ryfer. Całość zadania wyniosła 72 651,34 zł. 

podpisanej 12 kwietnia 2021 r. W ramach 
zadania wykonano następujące elementy: 
demontaż istniejącego wyposażenia dotych-
czasowej sali, podwieszany sufit, posadzka z 
paneli podłogowych w sali, malowanie po-
mieszczeń, posadzka płytkowa w sanitaria-
tach, montaż kabin – płyty HPL, umywalki, 
ubikacje, brodzik z prysznicem. Koszt reali-
zacji zadania wyniósł 98 899,28 zł. 
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Brylantowe Gody!
Dokładnie 31 sierpnia br. Państwo Stefania i Stefan Brząkalik obchodzili 

Brylantowe Gody, czyli 75. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Z tej 
okazji dostojnych Jubilatów odwiedził Wójt Gminy Ornontowice – Marcin Ko-
tyczka, Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Ryszard Milanowski oraz Zastępca 
Urzędu Stanu Cywilnego w Ornontowicach – Mirosława Pietrzyba, którzy 
złożyli im gratulacje z życzeniami kolejnych lat pełnych zdrowia i radości. 

Gratulujemy tak zaszczytnego Jubileuszu! 

Od lewej siedzą: Stefan, Stefania i Henryk Brząkalik. Od lewej stoją: Ry-Od lewej siedzą: Stefan, Stefania i Henryk Brząkalik. Od lewej stoją: Ry-
szard Milanowski, Marcin Kotyczka, Mirosława Pietrzybaszard Milanowski, Marcin Kotyczka, Mirosława Pietrzyba

Brylantowi Jubilaci – Stefania i Stefan BrząkalikBrylantowi Jubilaci – Stefania i Stefan Brząkalik

1 września w sali gimnastycznej Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornon-
towice miało miejsce uroczyste rozpoczęcie 
nowego roku szkolnego. Obok dyrekcji, grona 
pedagogicznego i uczniów klas ósmych rok 
szkolny 2021/2022 powitali także zaproszeni 
goście.

Wśród nich znaleźli się m.in. Wójt Gminy 
– Marcin Kotyczka, Zastępca Wójta Gminy 
– Dariusz Spyra, Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy – Ryszard Milanowski, Przewodniczą-
cy Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy 
– Sebastian Spyra oraz ks. Proboszcz – Grze-
gorz Lech. 

W swoim przemówieniu Dyrektor ZS-P 
– Monika Orłowska-Przybyła podkreśliła, 
że zarówno uczniów jak i nauczycieli cze-
ka rok pełen wyzwań związanych z wciąż 
panującą pandemią. Uczniom, a w szcze-

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
Wójt Gminy Ornontowice – Marcin Kotyczka pragnie złożyć wszystkim uczniom, rodzicom, dyrekcji, nauczycielom oraz 
pracownikom administracji i obsługi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz dyrekcji i pracownikom Zakładu Usługo-
wo-Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych życzenia bezpiecznego, niezakłóconego przez COVID-19 i pełnego 
sukcesów roku szkolnego 2021/2022.

gólności ósmoklasistom, życzyła owocnej 
nauki, poczucia bezpieczeństwa i powodze-
nia na egzaminach końcowych. Do życzeń 
dołączył się także Wójt Gminy, który ponadto 
podkreślił dobre przygotowanie placówki do 
nowego roku szkolnego. Korzystając z okazji 
Marcin Kotyczka pogratulował Pani Marcie 
Wojtyczka, która objęła stanowisko głównej 
księgowej w ornontowickiej placówce, Pani 
Paulinie Polus-Drew-
niak, która uzyskała 
stopień nauczyciela 
mianowanego oraz 
Pani Teresie Ochoj-
skiej, która uzyskała 
stopień nauczyciela 
dyplomowanego. 

Następnie ucznio-
wie w ramach części 

artystycznej zaprezentowali krótki skecz oraz 
występ wokalny. Po zakończonej akademii 
dyrektor ZS-P zaprosiła gości do świeżo wy-
remontowanej sali przedszkolnej (więcej o tej 
inwestycji na str. 4), gdzie dokonano symbo-
licznego przecięcia wstęgi. Obecne tam już 
przedszkolaki w ramach podziękowania za 
modernizację klasy wręczyły na ręce Wójta 
Gminy własnoręcznie zrobionego kwiatka.
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Oferuje usługi projektowe i wykonawcze w zakresie: 

 pomp ciepła  Rotenso Aquami 

 ogrzewania podłogowego 

 wentylacji mechanicznej  z rekuperacją 

 przydomowych oczyszczalni ścieków Kingspan 
 

www.npro.tech  npro.instalacje@gmail.com  692 045 126 

Oferuje usługi projektowe i wykonawcze w zakresie: 

 pomp ciepła  Rotenso Aquami 

 ogrzewania podłogowego 

 wentylacji mechanicznej  z rekuperacją 

 przydomowych oczyszczalni ścieków Kingspan 
 

www.npro.tech  npro.instalacje@gmail.com  692 045 126 

W niedzielę, 15 sierpnia najlepsi kola-
rze świata, podczas 7. etapu 78. Tour 
de Pologne na trasie z Zabrza do Kra-
kowa, przejechali przez wszystkie 
gminy Powiatu Mikołowskiego, w tym 
również przez Ornontowice. 
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji 
z ich przejazdu przez ul. Zwycięstwa.

28 sierpnia na terenie parkingu za Urzędem Gminy, straża-
cy z OSP Ornontowice zorganizowali festyn z okazji zakoń-
czenia wakacji. Oprócz atrakcji w postaci konkursów i za-
baw dla dzieci i młodzieży, loterii z nagrodami oraz pokazu 
sprzętu gaśniczego mieszkańcy mogli skorzystać z dwóch 
specjalnie przygotowanych przez Urząd Gminy Ornontowi-
ce stanowisk. 
Pierwszym z nich był punkt spisowy, w którym przy pomocy pra-

cowników Urzędu Gminy można było spełnić obowiązek Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Z kolei osoby  za-
interesowane wymianą źródła ogrzewania mogli zaczerpnąć informacji 
o programie „Czyste powietrze”. Łączącą przyjemne z pożytecznym 
imprezę zakończyła potańcówka. 

Zakończenie wakacji z OSP Ornontowice

78. Tour de Pologne w obiektywie
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W najbliższym czasie pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu 
Gminy Ornontowice będą przeprowadzać kontrole w zakresie prowadzenia 
prawidłowej segregacji odpadów. 

Pod takim właśnie tytułem 12 sierpnia br. w Centrum Edukacji Przyrodniczej 
i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie odbyło się sym-
pozjum poświęcone ochronie i przyszłości lasów Powiatu Mikołowskiego.

Kontrolami objęte będą także nierucho-
mości, których właściciele zadeklarowali 
kompostowanie bioodpadów w kompo-
stowniku przydomowym. W trakcie kontroli 
sprawdzane będzie posiadanie kompostow-
nika oraz kompostowanie w nim biood-
padów. Zgodnie z art. 6k ust. 4b Ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach, właścicielowi nieruchomości, który 
korzysta z ulgi za kompostowanie, a: 1) nie 
posiada kompostownika przydomowego lub 

Zebrani samorządowcy ze starostwa oraz 
ze wszystkich gmin naszego powiatu wraz 
z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Katowicach oraz 

Kontrole nieruchomości

2) nie kompostuje w nim bioodpadów stano-
wiących odpady komunalne lub 3) uniemoż-
liwia upoważnionym przez Wójta pracow-
nikom dokonanie oględzin nieruchomości, 
wydana zostanie decyzja o utracie prawa do 
zwolnienia z części opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi od pierwszego 
dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystą-
pienie co najmniej jednej z wymienionych 
przesłanek.

Lasy Powiatu Mikołowskiego 
– Teraźniejszość i Przyszłość

Nadleśnictw Kobiór, Katowice i Rybnik 
omawiali sprawy związane z gospodaro-
waniem lasami na terenie naszego powiatu.  
Ornontowice reprezentował Wójt Gminy 

Akcja 
Sprzątania 

Świata
W dniach 17–19 września 2021 r. już po 

raz dwudziesty ósmy odbędzie się Akcja 
Sprzątania Świata. W tym roku jej hasło 
brzmi: „Myślę, więc nie śmiecę” – nie cho-
dzi wyłącznie o to, by sprzątać, ale o to, 
by nie śmiecić oraz poprawnie segregować 
odpady.

– Marcin Kotyczka oraz Naczelnik Wy-
działu Środowiska i Gospodarki Gruntami  
– Justyna Sittek-Goj. 

Sympozjum było pierwszym z cyklu spo-
tkań na linii Lasy Państwowe – samorządy 
Powiatu Mikołowskiego. Rozmowy będą 
kontynuowane w dedykowanych zespołach 
roboczych, które swoją pracę rozpoczną już 
we wrześniu br. Zajmować się będą strefa-
mi ochronnymi lasów miejskich i zasadami 
dostępu do nich oraz ochroną czynną, zacho-
wawczą i sanitarną lasów, w tym również 
ochroną ich walorów przyrodniczych.
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oraz liczne nagrody. Wraz z Teatrem Naumionym otrzymał m.in. 
Złotą Maskę Województwa Śląskiego „za kultywowanie tradycji 
śląskich”, nagrodę im. Wojciecha Korfantego „dla instytucji szcze-
gólnie zasłużonej dla Górnego Śląska”, nagrody Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego za wspomniane wyżej spektakle.

Tak, w dniu śmierci, 23 kwietnia 2021 r. napisał o nim Zespół 
Teatru Naumionego: Był wspaniałym, ciepłym człowiekiem, który 
swoją artystyczną pasją potrafił zarazić kolejne pokolenia artystów 
amatorów. W jego osobie słowo „amator” realizowało swój naj-
głębszy sens – miłośnika w pełni oddanego swojej artystycznej pasji.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 26 kwietnia, gdzie po nabo-
żeństwie w kościele pw. św. Michała Archanioła w Ornontowicach 
został pochowany na naszym cmentarzu parafialnym.

23 kwietnia br. straciliśmy wspaniałego człowieka. Żona straciła 
męża, dzieci straciły ojca, wnuki dziadka, a ornontowiczanie, znako-
mitego aktora. Stefan Owczarek – człowiek o wielkim sercu i ogrom-
nej pasji do aktorstwa, którą z powodzeniem i radością przekazywał 
innym. Chętnie dzielił się swoją wiedzą i scenicznym doświadcze-
niem z młodym pokoleniem, zaszczepiając w nim aktorskiego bak-
cyla. Zawsze radosny i otwarty. Jego wkład w propagowanie gwary 
śląskiej i amatorskiego aktorstwa pozostaje nieoceniony. Cieszę 
się, że radni jednogłośnie podjęli wspomnianą we wstępie uchwałę. 
Jestem przekonany, że Amfiteatr Parkowy w Gminie Ornontowice 
jest najlepszym hołdem, który jako mieszkańcy mogliśmy oddać śp. 
Stefanowi Owczarkowi.

Zdjęcia: Karol Wiśniewski 

Jednym z  elementów tegorocznych obchodów Jubileuszu 30-lecia odrodzenia 
Gminy Ornontowice było nadanie nazwy obiektowi kulturalnemu w Gminie Or-
nontowice. 2 czerwca podczas uroczystej XXXI Sesji Rady Gminy Ornontowice, 
na wniosek Wójta Gminy – Marcina Kotyczki, radni jednogłośnie podjęli uchwa-
łę Nr XXXI/260/21, której przedmiotem było wyrażenie zgody na nadanie nazwy 
Amfiteatrowi Parkowemu imienia Stefana Owczarka. Z  tej okazji wspominamy 
sylwetkę  jednego z założycieli i głównych filarów ornontowickiego Teatru Na-
umiony.

Amfiteatr Parkowy 
im. Stefana Owczarka

Śp. Stefan Owczarek 
24.07.1949 – 23.04.2021

Urodził się 24 lipca 1949 r. w Ornontowicach. Po ukończeniu 
miejscowej szkoły podstawowej dalej kształcił się w szkole zawodo-
wej przy Gliwickich Zakładach Urządzeń Technicznych. To właśnie 
tam wyuczył się zawodu tokarza i również tam podjął pierwszą 
pracę. W 1967 r. zatrudnił się w KWK „Szczygłowice”, gdzie 
pracował do emerytury. 

Po wybudowaniu własnego domu – w 1978 r. ożenił się z pocho-
dzącą z Bujakowa Magdaleną (z domu Nowrot). Wspólnie prowa-
dzili gospodarstwo rolne, wychowali trójkę dzieci i doczekali się 
szóstki wnucząt.

Jego życiową pasją było aktorstwo, któremu w miarę możliwości 
poświęcał każdą wolną chwilę. Już jako młody chłopak chętnie 
występował w szkolnych przedstawieniach i kościelnych jasełkach. 
Na scenie zadebiutował w 1966 r., kiedy to w wystawianej w Or-
nontowicach „Balladynie” zagrał postać Chochlika. 

Pomiędzy pracą, w której na przestrzeni lat za swoje zasługi 
w ratownictwie górniczym otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń, 
a codziennymi obowiązkami rodzinnymi, do początku lat 80-tych 
zagrał w kilkunastu przedstawieniach grupy teatralnej, która działała 
wówczas w Ornontowicach. Po dłuższej przerwie została ona reak-
tywowana w ramach Gminnego Domu Kultury i Biblioteki, a póź-
niej pod ARTerią – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach.

W 2011 r. został wyróżniony Statuetką „Ornontowickie Bzy” 
w kategorii Działalność Społeczna.

To właśnie Stefan Owczarek był jednym z założycieli i głównym 
filarem Teatru Naumionego, który dziś śmiało możemy określić jako 
jedną z kulturalnych wizytówek Ornontowic. Jako aktor tego teatru 
stworzył znakomite kreacje w spektaklach „Marika” (Ojciec), „Ko-
pidoł” (Ojciec), czy „Szac” (Edek). Jego zaangażowanie, niezwykła 
sceniczna osobowość i talent przyniosły mu uznanie publiczności 

88

Marcin Kotyczka

Wójt Gminy Ornontowice

Amfiteatr Parkowy im. Stefana OwczarkaAmfiteatr Parkowy im. Stefana Owczarka
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Na co dzień działalności Koła gospodynie 
chętnie udzielają się społecznie. Pani Mag-
da wraz z koleżankami cyklicznie odwiedza 
okoliczne przedszkola, gdzie w tradycyjnym 
stroju czyta dzieciom po śląsku bajki i śpie-
wa.

Jej zamiłowanie do śpiewu doprowadziło 
ją również do Zespołu Folklorystycznego 
Marzanki, do którego dołączyła w 2007 r. 
Wraz z koleżankami z Zespołu nasza boha-
terka chętnie angażuje się w wiele wydarzeń 
kulturalnych w różnych częściach Polski, jak 
i chętnie uczestniczy w imprezach organizo-
wanych na terenie naszej Gminy. „Marzanki” 
od lat uświetniają swoimi występami takie 
wydarzenia jak: zabawa „Babski Comber”, 
Dzień Kobiet i Dzień Matki, Dożynki, wie-
czory „Z pieśnią i humorem śląskim”, para-
fialne Dni Chorych czy Jubileusze Złotych 
Godów. Pani Magda własnoręcznie prowadzi 
kronikę „Marzanek”, portal społecznościowy 
Zespołu, plecie koronę dożynkową, piecze 
pierniki na „Strojenie choinki” oraz orga-
nizuje spotkania opłatkowe Marzanek a od 
2012 r. jest przewodniczącą Zespołu.

Zamiłowanie jej męża do aktorstwa za-
owocowało również aktywnością w  Te-
atrze Naumionym. Zaczęło się od pieśni-
czek w „Jasełkach po śląsku”, przez udział 
w „Kopidole” po rolę Matrony w „Szacu”. 
Obecnie wraz z Zespołem Teatru Naumiony 
Pani Magda pracuje nad nowym spektaklem, 
którego premiera zaplanowana jest na listo-
pad br. 

23 kwietnia 2021 r. zmarł jej mąż – Stefan 
Owczarek, którego z okazji nadania nazwy 
Amfiteatrowi  Parkowemu jego imienia wspo-
minamy na stronie nr 8.

Zdjęcia: archiwum prywatne

9 czerwca podczas tegorocznej uroczystości wręczenia Statuetek „Or-
nontowickie Bzy”, jednogłośną decyzją Kapituły, Pani Magdalena Owcza-
rek otrzymała Statuetkę w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA. 

Magdalena Owczarek wraz z dziećmiMagdalena Owczarek wraz z dziećmi

ORNONTOWICKIE BZY
Magdalena Owczarek

Magdalena Owczarek – kobieta do tań-
ca i do różańca, a do tego i dobrze uwarzy. 

Urodziła się 22 sierpnia 1957 r. w Buja-
kowie. Co ciekawe przyszła na świat jako 
wcześniak, w siódmym miesiącu ciąży swojej 
mamy Anny Nowrot, zaraz po porodzie wa-
żyła jedynie 1,5 kg! Wychowywała się z sio-
strą – Marią i bratem – Damianem wspólnie 
pomagając rodzicom przy gospodarstwie. 
Ukończywszy szkołę podstawową w Buja-
kowie na swój dalszy kierunek rozwoju zawo-
dowego wybrała, jak na dziewczynę, bardzo 
nietypowo... W Szkole Przyzakładowej Ryb-
nickiej Fabryce Maszyn uczyła się obróbki 
skrawania, gdzie uzyskała zawód tokarza. Jak 
się później okazało, jej przyszły mąż również 
był z zawodu tokarzem. Pracę podjęła w mi-
kołowskim Wiromecie SA, gdzie pracował 
również jej ojciec – Engelbert Nowrot. 

Przy okazji kursu rolniczego poznała Ste-
fana Owczarka, z którym w 1978 r. wzięła 
ślub i zamieszkała w Ornontowicach. Po 
urodzeniu pierwszego z trojga dzieci (Pani 
Magda ma jednego syna – Andrzeja i dwie 
córki – Renatę i Sabinę oraz sześcioro wnu-
ków) nie powróciła już do pracy zawodowej, 
zajmowała się domem i gospodarstwem. 

Z biegiem czasu zaczęła aktywnie roz-
wijać swoje liczne zainteresowania. I tak 
w 2001 r., za namową koleżanki, zapisała się 
do naszego lokalnego Koła Gospodyń Wiej-
skich. Odkąd pamięta, zawsze podobały się 
jej stroje ludowe i zawsze chciała taki nosić. 
Poza tym była żywo zainteresowana kursami 
gotowania, szycia itp. Lubiła też spędzać czas 
z koleżankami przy kawie, wspólne występy, 
śpiewy i wycieczki.

W 2009 r. członkinie Koła wraz z naszą 
bohaterką zjechały do Zabytkowej Kopalni 
Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu, gdzie 

w podziemiach gotowały tradycyjny ślonski 
łobiod. W 2013 r.  Pani Magda wraz z pozo-
stałymi gospodyniami zaprezentowały „Kopę 
ornontowicką” w Muzeum Górnośląskim 
w Bytomiu, finalnie „kopa” trafiła na Listę 

Produktów Tradycyjnych. Od 20 listopa-
da 2014 r. Magdalena Owczarek pełni rolę 
przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich. 
Wraz z pozostałymi członkiniami organizo-
wała wyjazdy na liczne konkursy, w których 
nasze gospodynie święciły kulinarne triumfy. 
W 2019 r. W „Bitwie na smaki” otrzymały 
nagrodę za III miejsce na najlepsze danie 
regionalne „Perła 2019”, którym był deser: 
szpajza karmelowo-wiśniowa. Podczas kolej-
nego konkursu „Nasze regionalne dziedzic-
two – Smaki regionów” zdobyły I miejsce 
za rosół z perliczki z pasztecikami i swoj-
skim makaronem z jajek przepiórczych oraz 
chachor szałot i schabowy z kością. Ponadto 
podczas otwarcia XXVIII Krajowej Wystawy 
Rolniczej oraz XX Dni Europejskiej Kultu-
ry Ludowej znalazły się w gronie laureatów 
i za swoją działalność na rzecz propagowania 
tradycji kuchni i gwary śląskiej odebrały Na-
grodę Ministra Rolnictwa.

Magdalena Owczarek z koroną dożynkową - 2010 rokMagdalena Owczarek z koroną dożynkową - 2010 rok

Magdalena i Stefan Owczarek w dniu swojego Magdalena i Stefan Owczarek w dniu swojego 
ślubu - 1978 rokślubu - 1978 rok

Magdalena Owczarek podczas wręczenia Statuetek Ornontowickie Bzy  Magdalena Owczarek podczas wręczenia Statuetek Ornontowickie Bzy  
– 9 czerwca 2021 r. – 9 czerwca 2021 r. 
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Z ARTERII CKiP

Wycieczka do Ogrodu Zoologicznego w Opolu
W sierpniu w ramach PAKi zorganizowana została wycieczka do Ogrodu Zoologicznego 

w Opolu. Znajduje się w nim ponad 1000 zwierząt reprezentujących 227 gatunków (89 
gatunków ptaków, 73 gatunki ssaków, 43 gatunki bezkręgowców, po 11 gatunków gadów 
i płazów). Ponadto na terenie ZOO znajdują się place zabaw oraz mini park linowy.

Wszyscy uczestnicy zostali 
podzieleni na dwie grupy, po 
czym swoim rytmem przemie-
rzaliśmy ścieżki ogrodu w po-
szukiwaniu interesujących ga-
tunków. I chociaż momentami 
musieliśmy wysilić wzrok, by 
dojrzeć osobnika, każdy z nas 
może czuć się usatysfakcjono-
wany wyprawą.

Tekst i zdjęcia: 
ARTeria CKiP

Wakacyjne warsztaty z PAKi
Ostatnia środa lipca poświęcona została 

warsztatom „Koktajlowy zawrót głowy”. 
Podczas prowadzonych przez panią Moni-
kę Kołosowską – B3 Trener Dietetyk zajęć, 
uczestnicy mogli nie tylko skosztować co 
zrobić swój autorski koktajl. 

Sierpień rozpoczęliśmy zajęciami, w trak-
cie których uczestnicy projektowali Eko-Tor-
by. Nanosili swoje pomysły, ulubione wzory 
czy kolorowe fantazje na płócienną torbę przy 
użyciu specjalnych mazaków, swojej wy-
obraźni oraz specjalnych szablonów. Każde 
dziecko po zakończeniu zajęć „wyszło” ze 
swoją własną charakterystyczną, oryginalną 
i niepowtarzalną torbą.

Kolejne warsztaty przeprowadziliśmy wy-
korzystując wszystkim dobrze znane hula 
hop. I choć pierwszą myślą, która się nasu-
wa słysząc słowa hula hop to to, że jest to 
prosty przyrząd treningowy o kształcie koła, 

który z powodzeniem sprawdzi się do 
wykonywania ćwiczeń zarówno przez 
dzieci, jak i dorosłych, to możemy Was 
zapewnić, że nie ćwiczyliśmy. Przy po-
mocy kolorowych tasiemek, włóczek 
i kawałków materiału nadaliśmy im 
nowe zastosowanie. I choć zamysł pier-
wotny był trochę inny, inwencja twórcza 
dzieci przejęła prym tworząc artystyczne 
dzieła.

ki. Następnie po wyschnięciu farb, wycina-
ły z kartek piórka, które wykorzystamy do 
stworzenia skrzydłowej instalacji, „ścianki” 
do zdjęć.

I chociaż wakacje już za nami, a rok szkol-
ny dopiero rozpoczęty, myślimy intensywnie 
nad przyszłoroczną PAKą! Co by tu znowu 
zmalować? Stworzyć? Gdzie pojechać? Do 
zobaczenia!

Ostatnie tegoroczne spotkanie w ramach 
PAKi już za nami. „Skrzydła marzeń” – to 

właśnie tym się zajmowali-
śmy. Dzieci wybierały kolory, 
którymi zamalowywały kart-
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Oczywiście sobota, 31 lipca nie mogła 
rozpocząć się inaczej, jak od rozśpiewu 
z Kasią Dudziak, według której śpiew to 
lek na każde zło, zmęczenie, nudę i smutek. 
Następnie była okazja do wzięcia udziału 
w warsztatach śpiewu z podziałem na grupy. 
Damskim głosem zajęła się Iwona Wylęgała, 
natomiast męskim Paweł Iwan. Kolejnym 
nieodzownym punktem w planie Taboru 
są spotkania z mistrzyniami i mistrzami 
tradycji. Tym razem mogliśmy spotkać się 
z Marią Miką i Anną Smolczyk – trady-
cyjnymi śpiewaczkami ludowymi z opol-
skiego oraz Wiktorem Spislą – śpiewaczem 
wykonującym utwory zarówno a capella jak 
również przy akompaniamencie zespołu. Na 
zakończenie pierwszego dnia zaplanowano 
spotkanie z polskim pedagogiem, folklo-
rystą, multiinstrumentalistą, budowniczym 
instrumentów ludowych – Józefem Brodą. 
Pan Józef prowadzi warsztaty muzyczne, 
teatralne i obrzędowe dla dzieci, zajęcia ze 
studentami i nauczycielami, ucząc ich wsłu-

IV Śląski Tabor w Ornontowicach
Na przełomie lipca i sierpnia w Ornontowicach dominował śpiew, taniec i śląska godka, a wszystko to za 
sprawą IV Śląskiego Taboru. Co to Tabor? Przede wszystkim ludzie, ich zamiłowanie, talenty i pasje. To chęć 
dzielenia się wiedzą na temat naszego regionu, tradycji ale także zapotrzebowanie by taką informację otrzy-
mać i poznać. W dobie cyfryzacji to cudowna alternatywa spotkania się z drugim człowiekiem twarzą w twarz.

chiwania się w naturę. Zwieńczeniem dnia 
były wieczorne koncerty, podczas których 
potańczyliśmy przy muzyce: Orkiestry Dętej 
Tauron Wytwarzanie, Orkiestry Taborowej, 
Kapeli Fedaków, Rubych Świń oraz Dejcie 
Pokój.

Drugi i niestety ostatni dzień tegorocz-
nego Taboru rozpoczął się spacerem etno-
botanicznym prowadzonym przez dobrze 
nam już znanych: Sarę i Zbyszka Janigę. 
W niedzielę, 1 sierpnia po raz pierwszy 
odbył się tzw. Mały Tabor. Skierowany był 
do najmłodszych, zapraszał do wzięcia 
udziału w całym przedsięwzięciu. I tak 
podczas jego trwania odbyły się warszta-
ty lalkarskie, podczas których uczestnicy 
z gotowych elementów tworzyli własne 
marionetki pod czujnym okiem prowadzą-
cego - Marka Żyły. Nie mogło zabraknąć 
również warsztatów ze śpiewu dla dzieci, 
których przeprowadzenia podjęła się Iwona 
Wylęgała. Skoro były dzieci, to kolejnym 
punktem programu musiały być tańce ślą-

skie i zabawy. Warsztaty miały na celu 
przybliżenie dzieciom śląskich tańców, 
zabaw ludowych, piosenek i wyliczanek, 
a wszystko to przy dźwiękach tradycyjnych 
melodii śląskich granych przez muzyków 
Kapeli Fedaków. O przekazaniu w  jak 
najbardziej atrakcyjny sposób wiedzy dzie-
ciom zadbali Iga i Kuba Fedakowie.

Po południu odbył się dla dzieci Teatr 
Lalek „Historia nie do powtórzenia” oraz 
przedstawienie „Utopek” - naszego rodzi-
mego Teatru Naumionego. Dodatkowo przez 
cały czas trwania Taboru tworzona była in-
stalacja w otwartej przestrzeni na bazie Ślą-
skiego Etnodesignu z Aleksandrą Malczyk 
– dyrektor ARTerii CKiP. Projekt otrzymał 
dofinansowane ze środków Ministerstwa 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
pochodzące z Funduszu Promocji Kultury 
z programu „Kultura ludowa i tradycyjna”. 
Patronatów nad wydarzeniem udzielili Sta-
rosta Powiatu Mikołowskiego – Mirosław 
Duży oraz Wójt Gminy Ornontowice – Mar-
cin Kotyczka.

Tekst i zdjęcia: ARTeria CKiP
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Bajki  retro
Sierpniowe spotkania w ramach akcji 

„Wakacje z Biblioteką 2021” Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Ornontowicach zor-
ganizowała w pakiecie tematycznym pn. 
BAJKI RETRO. Chcieliśmy w ten sposób 
przybliżyć najmłodszym postacie bajkowe 
znane w latach 70. i 80. XX wieku. Za-
jęciom towarzyszyli: Krecik, Żwirek, Mu-
chomorek, Kot Filemon i Reksio. Dzieci 
chętnie brały udział w proponowanych ak-
tywnościach, grach i zabawach, oglądały 
projekcje bajek oraz wykonywały różnymi 
technikami prace plastyczne.

Wszystkim uczestnikom wakacyjnych 
spotkań dziękujemy za udział. Dzięki do-
brej pogodzie, mogły one odbyć się nie tylko 
w czytelni biblioteki, ale również w Par-

Organizujemy wykłady i pokazy o te-
matyce pszczelarskiej dla dzieci i doro-
słych.

Możemy przyjechać do państwa, lub 
zorganizować pokaz w pasiece u pszcze-
larza albo spotkać się w ARTerii Centrum 
Kultury i Promocji w Ornontowicach.

Posiadamy sprzęt i tablice pokazo-
we, które przybliżą państwu anatomię 
pszczoły, jej rozwój oraz życie w ulu. 
Nie pominiemy także tematu o produk-
tach pszczelich.

Zapraszamy do współpracy przed-
szkola, szkoły, organizacje społeczne 
oraz wszystkie osoby, którym leży na 
sercu dbanie o nasze środowisko.

Kontakt: 
Leokadia Gospodorz: tel. 600 365 644, 
e-mail: leokadia.gospodorz@onet.eu
Ronald Kotyczka: tel. 504 508 421, 
e-mail: kotyczkaronald@gmail.com

ku Gminnym, na terenie wokół Gminnego 
Ośrodka Zdrowia czy w Cukierni Cichoń. 

„Wakacje z Biblioteką” pozo-
stawiły dzieciom i prowadzą-
cym kolejne miłe wspomnienia. 
Do zobaczenia za rok!

Tekst i zdjęcia: 
GBP w Ornontowicach

Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Trwa III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – Szpital Chorób Płuc 
w Orzeszu zgłosił w ramach puli EKO zadanie pn. „EKOrewitalizacja terenów zielonych 
Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu wraz z poprawą jakości powietrza jako element czynnej 
terapii i rehabilitacji pacjentów”, którego jednym z głównych założeń jest zagospoda-
rowanie istniejącego ogrodu dostępnego dla pacjentów Szpitala i przekształcenie go 
w ogród spełniający funkcję relaksacyjno-rehabilitacyjną. Zachęcamy do głosowania.
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Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obo-
wiązek wynikający z ustawy o narodowym 
spisie powszechnym ludności i mieszkań 
w 2021 r. Odmowa udziału w spisie po-
wszechnym grozi karą grzywny na podstawie 
art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Obowiązkową metodą jest samospis in-
ternetowy. Wejdź na stronę https://spis.gov.
pl/ i wypełnij formularz spisowy.

Dokonując spisu za pośrednictwem aplika-
cji do samospisu należy wykazać wszystkie 
osoby, które w dniu 31.03.2021 r. o godzinie 
24:00 mieszkały pod danym adresem. Wszyst-
kie dodane i prawidłowo spisane osoby są 
zwolnione z obowiązku samospisu. Oznacza 
to, że osoby te nie muszą samodzielnie logo-
wać się do aplikacji spisowej, aby dokonać 
samospisu.

Jeżeli nie masz dostępu do komputera/
internetu zadzwoń na infolinię: 22 279 99 
99 i spisz się przez telefon lub odwiedź naj-
bliższy urząd gminy, gdzie na czas trwania 
spisu, urzędy gmin przygotowały specjalne 
miejsca spisania się przez internet. Stano-
wisko do samospisu dostępne jest również  
w siedzibie Urzędu Statystycznego w Kato-
wicach (po wcześniejszym umówieniu wizyty 
telefonicznie pod numerem 32 77 91 233).

Pamiętaj, czas na samospis masz do mo-
mentu gdy skontaktuje się z Tobą rach-
mistrz!

Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez 
telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz te-
lefonicznie dzwoniąc z numeru 22 828 88 88 
lub 22 279 99 99, aby przeprowadzić spis.

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spi-
sowi rozpoczęli wywiady bezpośrednie. 
Oznacza to, że rachmistrzowie mogą się 
kontaktować z osobami, które nie spisały się 
samodzielnie przez internet, nie spisały się na 
infolinii, ani nie uczestniczyły w wywiadzie 
telefonicznym.

Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o naro-
dowym spisie powszechnym ludności i miesz-
kań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), 
nie można odmówić przekazania danych 
rachmistrzowi kontaktującemu się z oso-
bami fizycznymi objętymi spisem. Udział 
w wywiadzie prowadzonym przez rachmi-
strza jest obowiązkowy.

Każdy rachmistrz spisowy posiada identy-
fikator zawierający:

1. imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
2. numer identyfikatora oraz hologram,
3. nazwę i logo wojewódzkiego biura spi-

sowego,
4. podpis osoby upoważnionej do wystawie-

nia identyfikatora,

Do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

5. okres, na jaki identyfi-
kator został wystawiony.

W razie wątpliwości toż-
samość rachmistrza można 
sprawdzić na kilka sposo-
bów:

• poprzez specjalnie przy-
gotowaną aplikację dostępną na stronie 
https://rachmistrz.stat.gov.pl/,

• poprzez kontakt z  infolinią spisową 
numerem 22 279 99 99, wybierz 1 – 
Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja 
tożsamości rachmistrza,

• w  przypadku wątpliwości o  pomoc 
w weryfikacji można także poprosić 
policję.

Spis metodą wywiadu bezpośredniego 
w terenie prowadzony jest przez rachmi-
strzów spisowych z zachowaniem standar-
dowych zaleceń sanitarnych, zgodnie z ak-
tualnymi przepisami prawa i zaleceniami. 
W  trakcie przeprowadzenia wywiadów 
bezpośrednich rachmistrz spisowy powinien 
bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu 
społecznego, a także realizować obowiązek 
zakrywania ust i nosa. 
Jeżeli respondent jest 
objęty kwarantanną 
lub izolacją domową, 
wywiad może odbyć 
się telefonicznie pod 
warunkiem przeka-
zania rachmistrzowi 
numeru telefonu kon-
taktowego.

Nie obawiaj się 
o  swoje dane. Są 
bezpieczne, ponie-
waż chroni je tajem-
nica statystyczna. 
Dane jednostkowe 
zbierane i  groma-
dzone w badaniach 
przeprowadzanych 
w ramach statystyki 
publicznej są poufne 
i  podlegają szcze-
gólnej ochronie. 
Pracownicy statysty-
ki publicznej są zo-
bowiązani do prze-
strzegania tajemnicy 
statystycznej.

Chcesz sprawdzić, 
o co pytamy w spi-
sie? Zapoznać się 
z  ustawą spisową?  

Wejdź na https://spis.gov.pl/ i bądź na bie-
żąco!

11 września br. przy okazji obchodów 
dożynkowych na terenie Parku Gminnego 
czynny będzie punkt spisowy. W tym dniu 
rachmistrzowie będą pełnili dyżur w godzi-
nach 17.30 - 20.30. 

Zapraszamy wszystkie osoby, które jeszcze 
nie dopełniły obowiązku spisowego.

Ponadto w każdy poniedziałek września 
tj. 6, 13, 20 i 27 września, w sali ARTerii 
będzie czynny punkt spisowy w godzinach 
16.00 - 18.00 oraz codziennie w Gminnym 
Biurze Spisowym (w budynku Urzędu Gmi-
ny) w godzinach pracy Urzędu można dokonać 
samospisu. Zapraszamy wszystkie osoby, które 
jeszcze nie dopełniły obowiązku spisowego.

Zastępca Gminnego 
Komisarza Spisowego

 Joanna Jeleń
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Kadra GKS Gwarek Ornontowice 
(sezon 2021/2022 - Runda I):
Błaszczyk Paweł, Boczar Dawid, Goga-

tishvili Gogita, Jedyński Łukasz, Kasprzyk 
Mateusz, Kowalik Maciej, Lewandowski 
Kamil, Majeranowski Robert, Mazur Do-
minik, Miłek Dominik, Mizera Jarosław, 
Opiela Mateusz, Pietrowicz Kacper, Ra-
czyński Mateusz, Rocki Kewin, Spałek To-
masz, Steuer Jakub, Stosiek Łukasz, Wystop 
Mateusz, Zdrzałek Jakub. I trener: Biliński 
Łukasz, II trener: Zdrzałek Mateusz, kie-
rownik drużyny: Musiał Andrzej.

Odeszli:
Bogacz Remigiusz, Cioch Wiktor, Ka-

sprzyk Tomasz, Kaszok Dawid, Latka Arka-
diusz, Lopez Ramirez Gonzalo, Małkowski 
Dominik, Rajca Mateusz, Saliński Szymon, 
Sewerin Jakub, Wawoczny Kamil.

Przyszli:
Błaszczyk Paweł, Kasprzyk Mateusz, Ko-

walik Maciej, Lewandowski Kamil, Mazur 
Dominik, Mizera Jarosław, Opiela Mateusz, 
Pietrowicz Kacper, Rocki Kewin, Stosiek 
Łukasz, Wystop Mateusz.

Trener Łukasz Biliński:
W nowym sezonie w naszym zespole 

nastąpiło sporo zmian. Kilku zawodników 
zmieniło klub ze względu na bardzo atrak-
cyjne warunki finansowe zaproponowane 
przez inne zespoły, którym my, jako klub, 
nie byliśmy w stanie sprostać. Dlatego też w 
tej rundzie postawiliśmy na grupę młodych 
perspektywicznych zawodników, którym 
może będzie brakować trochę doświadcze-
nia, ale zaangażowania i serca do gry na 
pewno nie. Okres przygotowawczy był bar-
dzo krótki, gdzie rozegraliśmy sporą ilość 
sparingów, aby przetestować, a w głównej 
mierze zgrać skład, którym będziemy dyspo-
nować w tej rundzie. Było naprawdę mało 
czasu na to, by organizacja gry zespołu wy-
glądała idealnie, ale na pewno z meczu na 
mecz będziemy prezentować się coraz lepiej. 
Chciałbym bardzo, aby ten sezon był lepszy 
od poprzedniego i aby utrzymać formę z 
pierwszej rundy tamtego sezonu, gdzie za-
jęliśmy 5 miejsce i wiele meczów naprawdę 
mogło się podobać. Będziemy robić wszyst-
ko, aby w tym sezonie Gwarek Ornontowice 
prezentował się solidnie i potrafił w każdym 
meczu walczyć o 3 punkty.

Kadra GKS Gwarek II Ornontowice 
(sezon 2021/2022 - Runda I):

Barczyk Paweł, Błoński Wojciech, Cie-
śliński Robert, Filip Grzegorz, Jezierski 
Marcin, Kaczor Tomasz, Kląskała Michał, 

Nowy sezon w GKS Gwarek Ornontowice

Wyniki spotkań rozegranych przez 
drużyny GKS Gwarek Ornontowice

Kolej-
ka Data Gospodarz Gość Wynik Strzelcy 

bramek

„ZINA” IV Liga Grupa I Sezon 2021/2022, Runda I

1 14.08.2021 r. Podlesianka Katowice Gwarek Ornontowice 4 : 0

2 21.08.2021 r. Gwarek Ornontowice Raków II Częstochowa 
S.A. 1 : 0 Lewandowski K.

3 25.08.2021 r. Unia Dąbrowa 
Górnicza Gwarek Ornontowice 3 : 0

4 28.08.2021 r. Gwarek Ornontowice Ruch Radzionków 3 : 4 Lewandowski K. - 
2, samobój

„MAJER” Klasa A Sezon 2021/2022, Runda I

1 15.08.2021 r. Gwarek II Ornontowice Carbo Gliwice 2 : 1 Sikora M, Pala

2 22.08.2021 r. Gwarek II Ornontowice Tęcza Wielowieś 2 : 0 Stosiek, 
Raczyński

3 29.08.2021 r. Sokół Łany Wielkie Gwarek II Ornontowice 2 : 2 Nieużyła, 
Wystop

Jatta Puchar Polski 2021/2022, grupa: Śląski ZPN - Zabrze

Run-
da 1 08.08.2021 r. Tempo Paniówki Gwarek II Ornontowice 4 : 0

Run-
da 1 10.08.2021 r. Concordia Knurów Gwarek Ornontowice 0 : 6

Steuer, 
Raszczyński - 3, 

Kowalik,  
Gogatiszvili

Run-
da 2 18.08.2021 r. Tempo Paniówki Gwarek Ornontowice 2 : 10

 Stosiek, Miłek, 
Pietrowicz, Kowa-
lik, Lewandowski, 
Rocki, Gogatiszwi-
li, Majeranowski, 

samobój – 2

Lepich Krzysztof, Limanówka Mateusz, 
Matras Damian, Mazurek Kacper, Metel-
ski Rafał, Michalski Mateusz, Michalski 
Łukasz, Musioł Krzysztof, Musioł Tomasz, 
Nieradzik Paweł, Nieużyła Henryk, Nowak 
Paweł, Oszek Maciej, Pakura Patryk, Pakura 
Paweł, Pala Szymon, Pilny Damian, Rako-
czy Szymon, Stanek Maciej, Sikora Grze-
gorz, Sikora Patryk, Sikora Marek, Szymura 
Jakub, Tomecki Grzegorz, Tomecki Nikolas, 
Zdziech Jarosław. Trener: Zdrzałek Mate-
usz, kierownik drużyny: Bończyk Dawid.

Trener Mateusz Zdrzałek:
Wywalczony awans do A klasy podzia-

łał na zawodników rezerw Gwarka moty-
wująco. Zamiast osiąść na laurach, czego 
moglibyśmy się spodziewać po amatorach, 

Ci podwójnie zmotywowani przystąpili do 
regularnych treningów i gier sparingowych. 
Budujące jest, że jedynymi osłabieniami ka-
dry na ten sezon będą te związane z wypa-
dającymi na kolejkę ligową obowiązkami 
zawodowymi, czy pojedyncze wyjazdy na 
urlopy. Drużynę wzmocnili wyróżniający się 
zawodnicy z okolicznych klubów oraz jak ma 
to miejsce przed każdym sezonem, kolejni 
starzy wyjadacze ornontowickich boisk, któ-
rzy zatęsknili za piłkarską szatnią i pomeczo-
wym grillem. Dodatkowo do drużyny zostaną 
włączeni wychowankowie Szkółki Piłkarskiej 
Gwarka z rocznika 2005. Na nadchodzący 
sezon drużyna stawia sobie takie same cele, 
jak przed każdą rundą: aktywnie spędzać 
czas w gronie znajomych i cieszyć się grą.



15GŁOS Ornontowic    nr 8 (232)    SIERPIEŃ 2021

CENTRUM INFORMACJI O POWIECIE

W tym roku świętujecie Państwo 30-lecie Gminy Ornontowice. Z tej okazji wszyst-
kim jej Mieszkańcom składamy najserdeczniejsze życzenia.
Bez was nie byłoby Powiatu Mikołowskiego! Stanowicie wielką wartość naszej 
powiatowej wspólnoty. 

Patrząc na Ornontowice z perspektywy tych trzech dekad można śmiało powiedzieć, 
że gmina ta odniosła wielki sukces. Realizowane w tym czasie przedsięwzięcia, jak 
chociażby rewitalizacja gminnego parku, inwestycje w edukację, ochronę środowi-
ska czy drogi sprawiły, że dziś Mieszkańcom Ornontowic żyje się lepiej. 

Wzorowa współpraca pomiędzy samorządem gminnym, a powiatowym pozwoliła 
na zrealizowanie wielu wspólnych zadań, przede wszystkim inwestycji drogowych, 
jak chociażby ulice Zwycięstwa czy Chudowska. 

W Ornontowicach działa Zespół Szkół Ponadpodstawowych, powiatowa placówka 
edukacyjna, która jest ważnym elementem naszego systemu kształcenia.

Władzom samorządowym Ornontowic i wszystkim Mieszkańcom życzymy dal-
szych sukcesów.

Z wyrazami szacunku

     Starosta Mikołowski                                             Przewodnicząca Rady Powiatu
        Mirosław Duży                                                              Barbara Pepke

31 sierpnia w starostwie odbyło się spotka-
nie władz powiatu z dyrektorami szkół, dla 
których organem prowadzącym jest powiat 
mikołowski. Naradę poprzedziła uroczystość 
wręczenia awansów na stopień nauczyciela 
mianowanego. Starosta Mikołowski Miro-
sław Duży oraz członkini Zarządu Powiatu 
Grażyna Nazar wręczyli je Angelinie Pie-
traszek (nauczyciel tańca w Ognisku Pracy 
Pozaszkolnej w Mikołowie), Sandrze Bo-
gackiej (nauczyciel uczniów niepełnospraw-

Przed nowym rokiem szkolnym 
nych intelektualnie w Zespole Szkół nr 1 
Specjalnych w Mikołowie), Justynie Burek 
(nauczyciel przedmiotów zawodowych bran-
ży ekonomicznej i handlowych w Zespole 
Szkół Technicznych w Mikołowie), Dorocie 
Maciejowskiej (nauczyciel przedmiotów za-
wodowych branży rolniczej w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w Ornontowicach).

Starosta Mikołowski z okazji jubileuszu 
złożył również życzenia i podziękowania 
za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę 

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody 
Śląskiego z 26  lipca 2021 r. o Kwalifikacji 
Wojskowej  w 2021 r. od 9 sierpnia do 19  
listopada 2021 r. przeprowadzona zostanie 
na terenie województwa śląskiego kwalifi-
kacja wojskowa.

W naszym powiecie będzie się ona odby-
wać w Mikołowie ul. Konstytucji 3 Maja 18, 
od 15 września do 25 października 2021 r., 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 
14.00 do 17.00.  Dla mieszkańców Ornonto-
wic z rocznika 2001 zarezerwowano 1 paź-
dziernika, dla rocznika 2002 – 20 paździer-
nika. 22 października mają stawić się panie, 
zaś 25 października jest dniem dodatkowym. 
Szczegóły pod  nr tel. 32 32 48 154. 

Zmiany w funkcjonowaniu Punktów 
Szczepień Powszechnych w Powiecie Mi-
kołowskim. Od 31 sierpnia szczepienia prze-
ciw COVID-19 odbywają  się w Punkcie zlo-
kalizowanym w budynku Starostwa przy ul. 
Żwirki i Wigury 4 w Mikołowie (wejście C).

Do tej pory na naszym terenie działały 
dwa PSP - jeden w Hali MOSiR w Łaziskach 
Górnych, drugi w Szkole Podstawowej nr 1 
w Mikołowie skąd został przeniesiony do 
budynku starostwa. 

Szczepienia będą tu możliwe bez wcze-
śniejszej rejestracji (wystarczy zabrać ze 
sobą dowód osobisty). Dostępny dla chęt-
nych będzie cały asortyment zatwierdzonych 
w kraju szczepionek.

Dwa roczniki 
do poboru 

Szczepienia 
w starostwie

dyrektorom: Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych 
Anicie Kuśmierskiej, Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej Annie Karaśkiewicz oraz 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej Radosławowi 
Tarczoniowi. 

Wręczył również akty powierzenia na ko-
lejne 5 lat (01.09.2021 r. - 31.08.2026 r.) sta-
nowiska dyrektorom: Anicie Kuśmierskiej 
- Zespół Szkół nr 1 Specjalnych w Mikoło-
wie, Annie Karaśkiewicz - Poradnia Psycho-
logiczno-Pedagogiczna w Mikołowie oraz 
Elżbiecie Jabłońskiej, która przez kolejne 
pięć lat kierować będzie Zespołem Szkół 
Technicznych w Mikołowie. W spotkaniu 
uczestniczyła także Iwona Smorz, naczelnik 
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, która 
omówiła z dyrektorami najważniejsze zada-
nia na nadchodzący rok szkolny. 

Szanowni Mieszkańcy 
Ornontowic!
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INFORMATOR TELEFONICZNY

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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MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 
GMINY ORNONTOWICE

CENNIK 
REKLAM

Powierzchnia Strony 
wewnętrzne

Ostatnia 
strona

Cała strona 500 zł 900 zł

1/2 strony 260 zł 500 zł

1/4 strony 140 zł 260 zł

1/8 strony 80 zł 140 zł

1/16 strony 50 zł 80 zł

glos@ornontowice.pl


