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Skarbnik Gminy Ornontowice – Aleksan-
dra Sewerin przedstawiła informację z wy-
konania budżetu za I półrocze 2021 roku. 
W wielkim skrócie:

– dochody ogółem na plan 43 482 331,23 
zł w I półroczu 2021 roku wykonano w wy-
sokości 24 481 238,92 zł co stanowi 56,30 
% planu,

– wydatki ogółem na plan 49 547 702,29 zł 
w I półroczu 2021 r. wykonano w wysokości 
19 053 799,60 zł co stanowi 38,46% planu.

Wszystkich zainteresowanych szczegó-
łowymi informacjami z wykonania budże-
tu za I półrocze 2021 roku zapraszamy do 
odwiedzenia strony: www.bip.ornontowice.
pl → Finanse Gminy → Budżet Gminy → 
Sprawozdania z realizacji → 2021 rok. 

Natomiast informację o środkach po-
zabudżetowych pozyskanych w 2021 lub 
planowanych do pozyskania na realizację 
zadań Gminy przedstawił Zastępca Wój-
ta Gminy – Dariusz Spyra. Wymienił m.in. 
takie inwestycje jak: budowę sieci wodocią-
gowej przy ul. Solarnia, PBW i budowa się-
gacza ul. Leśnej (w rejonie numeru 5 i 17), 
budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 
Orzeska-Zamkowa wraz z przepompownia-
mi, przebudowa szatni w szkole podstawowej 
czy wymiana oświetlenia ulicznego na terenie 
Gminy oraz źródła ich finansowania (w tym 
m.in.: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokal-
nych, Europejski Fundusz Społeczny, Regio-
nalny Program Operacyjny Województwa 
Śląskiego na lata  2014 – 2020, Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach czy Program Ochrony 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020). 
O wszystkich powyższych zadaniach infor-
mowaliśmy na bieżąco na łamach „Głosu 
Ornontowic”. 

W dalszej części obrad przewodniczący 
komisji stałych zgłosili opracowane przez ko-
misje wnioski do budżetu Gminy na 2022 
rok. Z sali padły m.in. następujące propozy-
cje: dalsza rozbudowa kanalizacji gminnej, 

Sesja Rady Gminy
23 września w sali ARTerii CKiP odbyła się XXXV Sesja Rady Gminy Or-
nontowice. Głównymi tematami obrad były kwestie związane z budżetem 
Gminy Ornontowice i środkami pozabudżetowymi za 2021 rok oraz podję-
cie bieżących uchwał.

kontynuacja modernizacji dróg gminnych, 
modernizacja placu zabaw  w części przed-
szkolnej ZS-P, poszerzenie i pogłębienie 
potoku ornontowickiego w rejonie PSZOK, 
uruchomienie bezpośredniej komunikacji 
publicznej na trasie Ornontowice – Gliwice, 
utworzenie strefy aktywnego wypoczynku 
dla młodzieży w postaci Pumptracka czy też 
kontynuację prac planistycznych związanych 
z budową drogi równoległej do ul. Nowej.

Następnie 14 obecnych na posiedzeniu 
radnych jednogłośnie podjęło 3 uchwały 
w sprawie: 

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Ornontowice na lata 2020-
2032;

• zmian budżetu Gminy na 2021 rok;
• zmiany Regulaminu przyznawania dota-

cji celowych z budżetu Gminy Ornonto-
wice na realizację przedsięwzięć służą-
cych ograniczeniu niskiej emisji.

Wszystkie uchwały dostępne są w BIP. 
W dalszej części obrad Zastępca Wójta – 

Dariusz Spyra poinformował o bieżących 
inwestycjach. I tak:

– 6 września (w ramach budowy odcinka 
sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska - Zamko-

wa wraz z przepompowniami) wykonawca 
rozpoczął prace od wykonania odcinka kana-
lizacji grawitacyjnej na łączniku pomiędzy ul. 
Orzeską a Zamkową;

– 13 września zakończyły się prace związa-
ne z modernizacją dróg gminnych. Szerzej na 
temat powyższych inwestycji na str. 4;

– prace związane z budową chodnika przy 
ul. Zamkowej (strona zachodnia – na wyso-
kości budynku wzdłuż probostwa) mają roz-
począć się 27 września.

Ponadto wspomniał, że zostały rozpoczęte 
procedury związane z wyborem wykonawcy 
na podstawie złożonych ofert, dotyczące na-
stępujących zadań:

 – wykonanie kina plenerowego w Amfite-
atrze Parkowym;

 – wykonanie PFU budynku wielofunkcyj-
nego na potrzeby gminnych jednostek;

 – wykonanie PFU rozbudowy komplek-
su szkolno-przedszkolnego na potrzeby 
Przedszkola;

Dodatkowo przekazał, że od września 2020 
r. do dnia sesji mieszkańcy korzystający ze 
wsparcia działającego w Urzędzie Gminy 
Punktu Informacyjnego Programu „Czyste 
Powietrze” złożyli 84 wnioski o dofinanso-
wanie wymiany źródła ciepła bądź termomo-
dernizacji budynku.

Z kolei Wójt Gminy, Marcin Kotyczka 
zakomunikował, że Aglomeracja Ornontowi-
ce została wpisana do projektu VI Aktualizacji 
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych.

Poinformował także, że w dniach 21-27 
Gmina Ornontowice wzięła udział w 27 Spor-
towym Turnieju Miast i Gmin 2021, który 
odbywa się w ramach 13 Europejskiego Ty-
godnia Sportu dla Wszystkich oraz dodatkowo 
przekazał, że dotychczas złożono 148 wnio-
sków o dotację do ekologicznych urządzeń 
grzewczych, na łączną kwotę 365,5 tys. zł. 

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

Marcin Kotyczka
Wójt Gminy

Dariusz Spyra
Zastępca Wójta Gminy

Ornontowice, 14 października 2021 r.

Henryk Nieużyła
Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Milanowski
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
 

wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty
składamy serdecznie podziękowania. 

 
Życzymy niegasnącej pasji, chęci do działania, 

pokonywania wszelkich wyzwań  
oraz satysfakcji z wykonywanych obowiązków.
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Dariusz Spyra

Zastępca Wójta Gminy

14 września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice od-
było się uroczyste otwarcie nowej „Pracowni z klimatem”, która powstała 
dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, w ramach konkursu „Zielona Pracownia 2021”.

Trwają prace związane z budową kana-
lizacji sanitarnej na łączniku pomiędzy uli-
cami: Orzeską i Zamkową. Jest to pierwsza 
część prac związana ze zmianami w dotych-
czasowym funkcjonowaniu gospodarki wod-
no-ściekowej na terenie Gminy. Następnie 
będą prowadzone prace w rejonie skrzyżo-
wania ul. Orzeskiej z ul. Dworcową oraz 
wzdłuż drogi dojazdowej do oczyszczalni. 
Po zakończeniu tych prac będzie możliwy 
przerzut ścieków z istniejącej oczyszczalni 
ścieków „Ornontowice Południe” w kierun-
ku ul. Zamkowej i dalej do oczyszczalni 
ścieków znajdującej się przy ul. Nowej.

Wartość realizacji całego zadania wynosi 
ponad 1,73 mln złotych, z tego 531 342,00 zł 
pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

Modernizacja dróg gminnych

Otwarcie Pracowni z klimatem

Budowa kanalizacji 
sanitarnej

13 września br. zostały zakończone pra-
ce oraz podpisano protokół odbioru koń-
cowego zadania pn.: Modernizacja dróg 
gminnych.

Tegoroczna wymiana nawierzchni dro-
gowych obejmowała następujące odcinki 
dróg: 

• ul. Okrężna od nr 22 do nr 23 - wy-
miana nawierzchni;

• ul. Polna w rejonie nr 24 oraz trzy od-
cinki pomiędzy numerami 12 i 18 – 
wymiana nawierzchni i budowa dwóch 
progów zwalniających;

• ul. Marzankowice – wymiana na-
wierzchni na odcinku od nr 1 do nr 
19 oraz na odcinku od nr 2 do nr 14;

• ul. Nowa – odbudowa nawierzch-
ni trzech zatoczek mijania i montaż 
dwóch progów zwalniających.

Wartość prac związanych z moderniza-
cją dróg gminnych w 2021 roku wyniosła 
556 588,28 zł.

Zwracamy się z prośbą, aby na nowych 
odcinkach dróg nie nadużywać przepisów 
i jeździć zgodnie z zasadami ruchu dro-
gowego.

W związku z prowadzonymi inwestycja-
mi dziękujemy wszystkim mieszkańcom 
i osobom przyjezdnym za wyrozumiałość 
i cierpliwość w trakcie utrudnień w po-
ruszaniu się spowodowanych pracami bu-
dowlanymi.

Wydarzenie prowadziła Dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego – Monika Orłow-
ska-Przybyła.

W otwarciu udział wzięli zaproszeni 
goście, wśród których znaleźli się m.in.: 
Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW 

w Katowicach – Adam Lewandowski, Wójt 
Gminy Ornontowice – Marcin Kotyczka, 
Zastępca Wójta Gminy Ornontowice – Da-
riusz Spyra oraz Zastępca Przewodniczą-
cego Rady Gminy Ornontowice – Ryszard 
Milanowski.

„Pracownia z klimatem” to Zielona Pra-
cownia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, 
której pomysłodawczynią jest Wicedyrektor 
placówki – Iwona Sznapka. W pierwszej 
części Zespół Szkolno-Przedszkolny otrzy-
mał środki w kwocie 7 439,52 zł znajdując 
się w grupie 50 szkół, które zostały nagro-
dzone za projekt zielonej pracowni w kon-
kursie „Zielona Pracownia Projekt 2021”.

Prace były oceniane przy uwzględnieniu 
m.in.: pomysłu na zagospodarowanie pra-
cowni, wykorzystaniu przestrzeni, kreatyw-
ności, innowacyjności rozwiązań, różnorod-
ności pomocy dydaktycznych, wyposażenia 
i sprzętu oraz zasadności ich zakupu.

Druga część, w kwocie 29 758,08 zł, jest 
sfinansowana ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach na podstawie umo-
wy dotacji przyznanej w 7. edycji konkursu 
„ Zielona Pracownia Projekt 2021”.

Pracownia wyposażona jest w nowoczesny 
sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne 
do prowadzenia obserwacji i eksperymentów 
naukowych, funkcjonalne meble i gustowny 
„Kącik przemyśleń”. Dzięki zaangażowaniu 
Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
oraz pracowników szkoły współtworzących 
projekt, w tym roku szkolnym uczniowie 
mogą cieszyć się efektami nowej sali, co 
z całą pewnością sprawi, że łatwiej i chętniej 
będą pogłębiać swoją wiedzę zgodnie z mot-
tem „to takie proste, badam i wiem”.

Całość zadania wyniosła 37 197,60 zł.
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Następnie przyszła kolej na przyznanie wyróżnień, które wspól-
nie z Marcinem Kotyczką wręczał były Wójt Gminy Ornontowice 
– Kazimierz Adamczyk. I tak w podziękowaniu za wieloletnią 
i owocną współpracę z Gminą Ornontowice pamiątkowe statuetki 
oraz upominki otrzymali przedstawiciele:

– Starostwa Powiatowego w Mikołowie: Starosta – Mirosław Duży 
i Wicestarosta – Tadeusz Marszolik,

– Miasta Mikołów: Burmistrz – Stanisław Piechula,
– Miasta Łaziska Górne: Zastępca Burmistrza: – Jan Ratka,
– Miasta Orzesze: Burmistrz – Mirosław Blaski,
– Gminy Wyry: Wójt – Barbara Prasoł,
– Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: Burmistrz – Wiesław 

Janiszewski,
– Gminy Gierałtowice: Zastępca Wójta – Roman Włodarz,
– Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie: Komendant – Dariusz 

Klimczak,
– Komisariatu Policji w Orzeszu: Komendant – Anna Musioł,
– Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie: 

Komendant – Damian Krawczyk,
– Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornontowicach: Naczelnik – Prze-

mysław Dróżdż,

– Kopalni Węgla Kamiennego „Budryk”: Dyrektor – Zbigniew 
Czarnecki i Dyrektor Pracy – Adam Ratka,

– Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knu-
rowie: Prezes – Dariusz Wójcik i Dyrektor oddziału w Ornontowicach 
– Jan Skupnik,

– Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice: Dy-
rektor – Monika Orłowska-Przybyła,

– Gminnego Ośrodka Zdrowia: Dyrektor – Tomasz Holecki,
– Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej: Dyrektor 

– Arkadiusz Pamuła,
– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: Dyrektor – Karina Mura,
– ARTerii Centrum Kultury i Promocji: Dyrektor – Aleksandra 

Malczyk,
– Gminnej Biblioteki Publicznej: Dyrektor – Marcin Wajszczyk,
– Zakładu Usługowo-Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych: 

Dyrektor – Lilianna Lenczowska,
– Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej i Terapeutycznej: Kie-

rownik – Joanna Pęcak-Rajca,
– Parafii Rzymskokatolickiej Św. Michała Archanioła w Ornonto-

wicach: Proboszcz – ks. Grzegorz Lech,
– Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr 

Służebniczek NMP: Dyrektor – siostra Renata Siwiec,
– Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach: Dyrektor 

– Teresa Stasik-Szyszka,
– Górniczego Klubu Sportowego Gwarek Ornontowice: Prezes 

– Krzysztof Zdrzałek, 
– Zarządca Nieruchomościami: Ireneusz Paruzel.
Z powodu nieobecności na uroczystej sesji Rady Gminy w dniu 

2 czerwca br., zaległe odznaczenie w postaci medalu Zasłużo-
ny Dla Gminy Ornontowice odebrał były radny – Arkadiusz 
Nowak.

W swoich przemowach wyróżnieni pogratulowali Wójtowi – Mar-
cinowi Kotyczce dotychczasowej doskonałej współpracy, a naszej 

Po powitaniu przez Wójta przybyłych gości, krótką prezentację nt. historii Ornontowic, dążenia do odzyska-
nia odrębności samorządowej oraz obecnego kształtu i wizerunku Gminy Ornontowice przedstawił prowadzący 
uroczystość – Paweł Zięba.

Druga część obchodów jubileuszu
30-lecia odrodzenia Gminy Ornontowice
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25 lat współpracy
z reńskim Powiatem Neuss

Od 16 do 19 września w reńskim Powiecie Neuss w Niemczech odbywa-
ły się uroczyste obchody 25-lecia współpracy z Powiatem Mikołowskim, 
które pierwotnie były zaplanowane na 2020 rok, ale z racji pandemii zo-
stały przesunięte.

miejscowości życzyli dalszego harmonijnego rozwoju.
O występ artystyczny zadbał muzyk – Jakub Michalski, który zagrał na 

gitarze i zaśpiewał m.in. piosenki do wierszy Cypriana Kamila Norwida.

Na koniec część zaproszonych gości złożyła wpisy w księdze pa-
miątkowej dedykowanej obchodom jubileuszu 30-lecia odrodzenia 
Gminy Ornontowice.

Na zaproszenie gospodarzy na miejsce 
obchodów udała się delegacja Powiatu 
Mikołowskiego na czele ze Starostą Mi-
kołowskim – Mirosławem Dużym i Wi-
cestarostą – Tadeuszem Marszolikiem, 
w składzie której znaleźli się m.in. człon-
kowie Zarządu Powiatu i pracownicy sta-
rostwa oraz przedstawiciele samorządów 
pięciu gmin wchodzących w skład powiatu. 
Gminę Ornontowice reprezentowali: Wójt 
– Marcin Kotyczka oraz Przewodniczący 
Rady – Henryk Nieużyła.

Napięty program pobytu w Niemczech 
obfitował w liczne konferencje i sympo-

zja, które jak zwykle pozwoliły na mię-
dzynarodową wymianę samorządowych 
doświadczeń. Uroczysta gala 25-lecia 
partnerstwa Powiatu Mikołowskiego i reń-
skiego Powiatu Neuss odbyła się 18 wrze-
śnia w pięknych wnętrzach zamku Dyck 
w Juchen. Wydarzenie to było także okazją 
do wręczenia wyróżnień członkom Komi-
tetu Partnerskiego Powiatu Mikołowskie-
go i reńskiego Powiatu Neuss. Z powiatu 
mikołowskiego wyróżnienia otrzymali: 
Mirosław Duży, Eugeniusz Wycisło, Ta-
deusz Marszolik, Henryk Jaroszek, Eryk 
Muszer, Marek Popek, Danuta Bywalec, 

Stanisław Piechula, Jan Ratka, Marcin 
Kotyczka oraz nieobecni Mirosław Blaski 
i Barbara Prasoł.

Zdjęcie: Aktualności Powiatu
Mikołowskiego
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W sobotę, 11 września odbyły się Dożynki Gminne, które w tym roku były 
połączone z Jubileuszem 25-lecia Kapeli Podwórkowej Śląskie Bajery.

Podziękowali za plony!

Świętowanie rozpoczął uroczysty korowód 
dożynkowy, który spod budynku ARTerii 
CKiP do kościoła poprowadziła Orkiestra 
KWK Knurów Szczygłowice. Mszę Świętą 
dziękczynną za tegoroczne zbiory oraz z proś-
bą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rol-
ników, ogrodników, hodowców oraz pszcze-
larzy sprawował ks. proboszcz Grzegorz Lech 
oraz ks. senior Grzegorz Kotyczka. Liturgię 
uświetniły poczty sztandarowe. Tegorocznym 
starostami dożynkowymi byli Państwo Da-
ria i Dariusz Friedrich.

Po nabożeństwie korowód ruszył do Par-
ku Gminnego, a konkretnie do Amfiteatru 
Parkowego im. Stefana Owczarka, gdzie 
starostowie wręczyli na ręce Wójta Gminy 
– Marcina Kotyczki bochen chleba. Po jego 
tradycyjnym pokrojeniu podzielono się nim 
z dożynkowymi gośćmi.

Część artystyczną rozpoczął występ Zespo-
łu Folklorystycznego Marzanki, po czym 
scena należała odpowiednio do Kapeli Po-
dwórkowej Szczuny, Kapeli Podwórkowej 
Śląskie Bajery oraz Kapeli Zza Winkla.

W jednej z przerw między występami 
Wójt Gminy wręczył pamiątkowe statuetki 
organizacjom działającym na terenie naszej 
Gminy. I tak, z okazji Jubileuszu 30-lecia 
odrodzenia Gminy Ornontowice, podzięko-
wania za wieloletnią i owocną współpracę 
z rąk Marcina Kotyczki oraz Przewodniczą-
cego Rady Gminy Henryk Nieużyły odebrali 
przedstawiciele: Koła Gospodyń Wiejskich, 

Zespołu Folklorystycznego Marzanki, Chó-
ru Jutrzenka, Kapeli Podwórkowej Śląskie 
Bajery, Towarzystwa Miłośników Ornonto-
wic, Teatru Naumiony, Fundacji Szafa Gra, 
Rejonowego Stowarzyszenia Pszczelarzy,  
Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów,  Związku Hodowców Gołębi Poczto-
wych,  Szkoły Tańca Team Ornontowice 
oraz  Szkoły Tańca StandART (nieobecni). 
Dodatkowo z racji Jubileuszu 25-lecia, gra-
tulując dotychczasowego dorobku muzyczne-
go, licznych nagród i wyróżnień oraz życząc 
nieustających chęci i natchnienia do dalszej 
twórczości artystycznej Wójt Gminy wręczył 
naszej rodzimej kapeli Śląskie Bajery list 
gratulacyjny oraz statuetkę. 

Podziękowaniu za tegoroczne plony to-
warzyszyły liczne przedsięwzięcia towarzy-
szące. Na najmłodszych czekały animacje, 
bezpłatne dmuchańce oraz przygotowany 
przez RSP pokaz pszczelarski. Dodatkowo 
wszyscy chętni mogli zaszczepić się prze-
ciw COVID-19 w specjalnie na tę okazję 
przygotowanym punkcie szczepień. Do 
dyspozycji mieszkańców był także punkt 
informacyjny Programu „Czyste powie-
trze” oraz punkt spisowy, w którym przy 
pomocy pracowników Urzędu Gminy można 
było dokonać obowiązkowego spisu.

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim zaangażowanym w organizację 

tegorocznych Dożynek Gminnych połączo-
nych z Jubileuszem 25-lecia Kapeli Podwór-

kowej Śląskie Bajery składam serdeczne po-
dziękowania.

Dziękuję wszystkim występującym kapelom, 
osobom zaangażowanym w przygotowanie 
gminnego stoiska informacyjnego dot. pro-
gramu „Czyste powietrze”, punktu spisowego 
oraz punktu szczepień przeciwko COVID-19. 
W szczególności dziękuję rolnikom, ogrod-
nikom, hodowcom, pszczelarzom, Paniom 
z Koła Gospodyń Wiejskich, „Marzankom”, 
Chórowi Jutrzenka oraz niezawodnym Staro-
stom Dożynkowym za ogromny wkład pracy 
i czas poświęcony na przygotowanie tegorocz-
nych Dożynek Gminnych.

Dziękuję przedstawicielom duchowień-
stwa, którzy odprawili uroczystą Mszę Świętą, 
pocztom sztandarowym i wszystkim organi-
zacjom, które uświetniły swoją obecnością to 
ważne dla Gminy i mieszkańców wydarzenie. 
Dziękuję pracownikom ARTerii CKiP, wszyst-
kim zaangażowanym jednostkom organiza-
cyjnym Gminy Ornontowice, pracownikom 
Urzędu Gminy, nauczycielom i  uczniom 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, strażakom 
OSP Ornontowice, a także wszystkim osobom 
w jakikolwiek sposób zaangażowanym w or-
ganizację tegorocznego święta plonów. 

Dziękuję również wszystkim przybyłym 
mieszkańcom za przyjęcie zaproszenia 
i wspólne świętowanie Dożynek Gminnych. 

Marcin Kotyczka

Wójt Gminy Ornontowice
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W słoneczną sobotę, 25 września na terenie oraz w okolicach Parku Gminnego i ZSP zorganizowane zostały Bie-
gi Przełajowe o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Ornontowice oraz Bieg Samorządowca.

Biegi Przełajowe o Puchar Przewodniczącego
Rady Gminy Ornontowice oraz Bieg Samorządowca

Wzorem lat ubiegłych zainteresowanie było ogromne. Łącznie w biegach wystartowało 207 uczestników. Najstarszy z nich – Janusz 
Przyłudzki – miał 69 lat, a najmłodsza – Matylda Pawłowicz tylko roczek!
Zestawienie osób, które zwyciężyły w poszczególnych kategoriach:

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim za-
wodnikom dziękujemy za udział i dobrą 
zabawę! Organizatorzy dziękują za pomoc 
w sprawnym przeprowadzeniu biegów 
personelowi Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
oraz strażakom OSP Ornontowice i Policji 
za zabezpieczenie trasy. Sponsorami im-
prezy byli: Dom Przyjęć Calvados i Pre-
Zero Polska Sp. z o.o.

PRZEDSZKOLE I MŁODSI – DZIEWCZYNYPRZEDSZKOLE I MŁODSI – DZIEWCZYNY
1. Julia Drobiczek1. Julia Drobiczek
2. Hanna Pytlik2. Hanna Pytlik
3. Paulina Kozdroń3. Paulina Kozdroń

KLASY I – II – DZIEWCZYNYKLASY I – II – DZIEWCZYNY
1. Maja Zniszczoł1. Maja Zniszczoł
2. Daria Duran2. Daria Duran
3. Hanna Kwiecień3. Hanna Kwiecień

PRZEDSZKOLE I MŁODSI – CHŁOPCYPRZEDSZKOLE I MŁODSI – CHŁOPCY
1. Konrad Szczęśniak1. Konrad Szczęśniak
2. Oska Szala2. Oska Szala
3. Gabriel Fitał3. Gabriel Fitał

KLASY III – IV – CHŁOPCYKLASY III – IV – CHŁOPCY
1. Wojciech Niedobecki1. Wojciech Niedobecki
2. Mateusz Białas2. Mateusz Białas
3. Jakub Kotyczka3. Jakub Kotyczka

KLASY III – IV – DZIEWCZYNYKLASY III – IV – DZIEWCZYNY
1. Dorota Bul1. Dorota Bul
2. Maja Duran2. Maja Duran
3. Nikola Pierzga3. Nikola Pierzga

KLASY I – II – CHŁOPCYKLASY I – II – CHŁOPCY
1. Norbert Goj1. Norbert Goj
2. Aleksander Marek2. Aleksander Marek
3. Adam Napora3. Adam Napora

SAMORZĄDOWIEC – MĘŻCZYŹNISAMORZĄDOWIEC – MĘŻCZYŹNI
1. Krzysztof Musioł1. Krzysztof Musioł
2. Henryk Nieużyła2. Henryk Nieużyła
3. Paweł Szkatuła3. Paweł Szkatuła

KLASY VII – VIII – CHŁOPCYKLASY VII – VIII – CHŁOPCY
1. Robert Koziołek1. Robert Koziołek
2. Samuel Iżewski2. Samuel Iżewski
3. Marcin Białas3. Marcin Białas

OPEN – MĘŻCZYŹNIOPEN – MĘŻCZYŹNI
1. Tomasz Szala1. Tomasz Szala
2. Bartłomiej Nawrot2. Bartłomiej Nawrot
3. Łukasz Pastor3. Łukasz Pastor

OPEN – KOBIETYOPEN – KOBIETY
1. Joanna Niedobecka1. Joanna Niedobecka
2. Alicja Małek2. Alicja Małek
3. Martyna Zmarzlik3. Martyna Zmarzlik

SAMORZĄDOWIEC – KOBIETYSAMORZĄDOWIEC – KOBIETY
1. Aleksandra Szczepańska1. Aleksandra Szczepańska
2. Aneta Jeleniewicz2. Aneta Jeleniewicz
3. Ewelina Maj3. Ewelina Maj

KLASY V – VI  – CHŁOPCYKLASY V – VI  – CHŁOPCY
1. Adam Borowiec1. Adam Borowiec
2. Jakub Baron2. Jakub Baron
3. Michał Szpiech3. Michał Szpiech

KLASY VII – VIII – DZIEWCZYNYKLASY VII – VIII – DZIEWCZYNY
1. Amelia Morawska1. Amelia Morawska
2. Justyna Machulik2. Justyna Machulik
3. Karolina Warzecha3. Karolina Warzecha

KLASY V – VI  – DZIEWCZYNYKLASY V – VI  – DZIEWCZYNY
1. Nadia Kozdroń1. Nadia Kozdroń
2. Natalia Warzecha2. Natalia Warzecha
3. Karolina Baron3. Karolina Baron
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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 

Informujemy, że w dniach od 2 do 5 listo-
pada br. na terenie naszej Gminy przepro-
wadzona zostanie „AKCJA LIŚĆ”. W jej 
ramach, mieszkańcy będą mieli możliwość 
nieodpłatnego otrzymania worków przezna-
czonych do zbierania liści w ilości 10 sztuk 
o pojemności 60 l na posesję. 

Po odbiór worków można zgłaszać się 
w terminie od 25 do 29 października br. 
do Referatu Gospodarki Odpadami (pokój 
nr 409, III piętro), w godzinach pracy Urzę-
du. Worki z liśćmi zostaną odebrane sprzed 

posesji zgodnie ze sporządzonym harmono-
gramem, który dostępny będzie w później-
szym terminie na stronie internetowej oraz 
w Referacie Gospodarki Odpadami.

Pamiętajmy, że w workach należy umiesz-
czać tylko i wyłącznie liście, w przypadku 
stwierdzenia obecności innych odpadów, 
worki nie zostaną odebrane.

„Akcja liść”

Jednostka 
OSP Ornontowice 

wyróżniona 
w Warszawie

4 września br. delegacje OSP Ornontowi-
ce i OSP Gardawice, jako jedyne jednostki 
z Powiatu Mikołowskiego, uczestniczyły 
w obchodach 100-lecia Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP w Warszawie. 
W trakcie uroczystości powyższe jednostki 
zostały odznaczone brązowym medalem 
ZOSP RP za szczególnie zasługi na rzecz 
ZOSP RP, który wręczył im gen. Wiesław 
Leśniakiewicz.

Gratulujemy!

Jubileusz 60 lat małżeństwa, czyli Diamentowe Gody, świę-
towali we wrześniu br. Państwo: 

• Maria i Stefan Deja,
• Maria i Teodor Spyra,
• Bogusława i Józef Sznober.
Z tej okazji dostojnym Jubilatom od władz samorządowych 

Gminy Ornontowice zostały przekazane gratulacje z życzeniami 
kolejnych lat pełnych zdrowia i radości, jak również tego, by 
cieszyć się życiem w każdym jego momencie.

Gratulujemy tak zaszczytnych Jubileuszy!

Ta miłość trwa od 60 lat
– Diamentowe Gody



9A K T U A L N O Ś C IGŁOS Ornontowic    nr 9 (233)    WRZESIEŃ 2021

Hołd śląskim policjantom 
– obrońcom Polski

Tradycyjnie, od 17 września 1993 r., 
każdego roku urządzane są ogólnopolskie 
uroczystości, których inicjatorem i głów-
nym organizatorem jest Zarząd Ogólnopol-
skiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 
1939 r. Obchody upamiętniają tragiczne 
wydarzenia z historii Polski oraz ofiarę 
poniesioną przez funkcjonariuszy Policji 
II Rzeczpospolitej Polskiej podczas II Woj-
ny Światowej. Na uroczystości przybyli 
członkowie stowarzyszenia – córki, syno-
wie i wnukowie policjantów II RP z od-
działów w Bielsku-Białej, Częstochowie, 
Katowicach, Opolu, Rzeszowie, Tarnowie, 
Warszawie. Ponadto w obchodach uczest-
niczyły władze samorządowe województwa 
śląskiego i miasta Katowice. Wójta Gminy 
Ornontowice – Marcina Kotyczkę repre-
zentował insp. Bogdan Cieślik. 

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta 
w katowickiej archikatedrze Chrystusa 
Króla, której przewodniczył metropolita 
katowicki ks. abp Wiktor Skworc w asy-

ście kapelanów policyjnych. Druga część 
uroczystości rozpoczęła się przed Gro-
bem Policjanta Polskiego – Miejscem 
Pamięci Narodowej na terenie Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach od 
powitania gości oraz modlitwą w intencji 
funkcjonariuszy Policji II RP – poległych, 
zamordowanych i zaginionych podczas 
II Wojny Światowej. Kolejnym punktem 
było wręczenie odznaczeń, o których przy-

znanie wystąpiła prezes OS Rodzina Poli-
cyjna 1939 r. – Teresa Bracka.

Odznaczeni zostali zasłużeni członko-
wie stowarzyszenia oraz osoby wspierają-
ce Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina 
Policyjna 1939 r. w realizacji celów i za-
dań statutowych. Medalem „Pro Patria” 
zostali uhonorowani m.in. członkowie OS 
Rodziny Policyjnej z Ornontowic – Ur-
szula Pala i Andrzej Kotyczka. Po Apelu 

Pamięci i oddaniu salwy honorowej przed 
Grobem Policjanta Polskiego zostały zapa-
lone znicze pamięci oraz złożone wieńce 
od organizatorów uroczystości. Wydarze-
nie uświetniła kompania honorowa Ślą-
skiego Garnizonu Policji oraz orkiestra 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Kato-
wicach.

Tekst i zdjęcia: Towarzystwo
Miłośników Ornontowic

10 września 2021 r. na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowi-
cach odbyły się uroczystości z okazji obchodów 82. rocznicy wybuchu 
II Wojny Światowej.

19 września 2021 r. w Ornontowicach odbyły się uroczystości upamiętnia-
jące funkcjonariuszy Policji Województwa Śląskiego II RP – ofiary Zbrod-
ni Katyńskiej. Wydarzenie to wpisuje się w obchody 82. rocznicy wybuchu 
II Wojny Światowej. Gospodarzem uroczystości był Bolesław Piątek – prze-
wodniczący Katowickiego Oddziału Rodziny Policyjnej 1939 r.

Obchody 82. rocznicy wybuchu II 
Wojny Światowej przed Grobem 

Policjanta Polskiego w Katowicach

W uroczystości wzięli udział członkowie 
Katowickiego Oddziału Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.: 
Grzegorz Grześkowiak – przedstawiciel za-
rządu stowarzyszenia, Dariusz Spyra – za-
stępca Wójta Gminy Ornontowice, nadkom. 
Adam Marekwica – zastępca naczelnika 
Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Poli-

cji w Katowicach, nadkom. Andrzej Rudolf 
– pierwszy zastępca komendanta powiato-
wego policji w Mikołowie oraz nadkom. 
Dariusz Widuch – zastępca komendanta 
komisariatu policji w Orzeszu.

Obchody rozpoczęła msza św. w ko-
ściele pw. św. Michała Archanioła, któ-
rej przewodniczył ks. prałat dr Stanisław 

Puchała. Modlono się w intencji śląskich 
policjantów II RP – Ofiar Zbrodni Katyń-
skiej, a w szczególności policjantów z Or-
nontowic, którymi byli: Albert Biela, Józef 
Cembrzyński, Dominik Gabryś, Franciszek 
Gołąb, Józef Kopeć, Jan Piątek, Dominik 
Wowra, Klemens Plewnia.

Po mszy św. uczestnicy uroczystości uda-
li się na cmentarz parafialny w Ornontowi-
cach, gdzie pod pomnikiem upamiętniają-
cym śląskich policjantów złożono wiązanki 
kwiatów oraz zapalono znicze pamięci.

Oprawę muzyczną uroczystości zapew-
niła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Katowicach, a wartę honorową pod 
pomnikiem wystawiła kompania honorowa 
Oddziału Prewencji Policji w Katowicach.

Tekst i zdjęcia: Towarzystwo
Miłośników Ornontowic
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Z ARTERII CKiP
„A dokąd to?” - KGW Ornontowice 

w Górznie
17-19 września Dyrektor ARTerii Alek-

sandra Malczyk wraz z Paniami z KGW Or-
nontowice uczestniczyły w ostatnim etapie 
projektu „A dokąd to?”. Projekt był reali-
zowany w partnerstwie z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury Główczyce (Pomorze) oraz 
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Górznie 
koło Brodnicy. Po 10 Pań z każdej z gmin 
– reprezentantek Kół Gospodyń Wiejskich 
– wzięło udział w wyjazdach, spotkaniach 
i wspólnych przeżyciach. W lipcu to my go-
ściliśmy przedstawicielki KGW z Górzna, 
natomiast  we wrześniu w Górznie spotkały 
się przedstawicielki pomorza, śląska i Panie 
z lokalnych KGW.

W  piątek zwiedziliśmy miasteczko 
Górzno położone wśród urokliwych jezior 
i pagórków. Dzięki Pani Ewie Łubińskiej 
poznaliśmy historie i  legendy związane 

z miastem. Wieczorem przy wspólnym ogni-
sku spotkaliśmy się z Burmistrzem miasta 
Tomaszem Kinickim. Była to okazja do po-
znania Górzna, wymiany doświadczeń i do 
wspólnego śpiewu.

W sobotę w Górznieńsko-Lidzbarskim 
Parku Krajobrazowym poznaliśmy atrybu-
ty przyrodnicze okolicy. Wzięliśmy udział 
w cyklu warsztatów: kowalstwa artystyczne-
go, filcowania na zimno, zdobienia w glinie 
oraz krawiectwa. Kolejnym punktem pro-
gramu było odwiedzenie najciekawszych 
przyrodniczo lokalizacji w parku, w tym 
miejsce, gdzie do niedawna rósł 500-letni 
Dąb Rzeczpospolitej. Wieczorem w świe-
tlicy w Miesiączkowie odbyło się wspólne 
spotkanie integracyjne KGW.

W niedzielę zostaliśmy zaproszeni przez 
Parafialny Klub Seniora, który ugościł nas 
tortami z herbem Ornontowic i Główczyc, 
opowiadając o swej prężnej działalności.

Choć te 3 dni minęły bardzo szybko i inten-
sywnie, to uczestniczki wracały pełne pozy-
tywnej energii i pięknych wspomnień.

Szklana ozdoba
Mix media to zajęcia, które odbywają się 

u nas już prawie rok. Warsztaty te, to nowy 
trend z pogranicza decoupage’u i scra-
pbookingu, polegający na łączeniu tech-
nik, materiałów, mediów artystycznych. 
Wszystkie chwyty są dozwolone, nie ma 
żadnych ograniczeń. Jedynym może być 
nasza wyobraźnia. Tematyka zajęć nie-
ustannie się zmienia.

25 września podczas spotkania na warsz-
tat wzięliśmy szklany talerz. Taki talerz to 
doskonała dekoracja, którą można śmiało 
zaprezentować na stole podczas spotkań 
ze znajomymi i nie tylko.

Metoda stosowana podczas sobotnich 
warsztatów to technika zdobnicza, pole-
gająca na naklejaniu wzoru z papieru na 
odpowiednio przygotowaną powierzchnię, 
a następnie pokryciu go wieloma warstwami 
lakieru, by wyglądał jak namalowany. Na za-
jęciach dekorujemy przedmioty drewniane, 
metalowe, plastikowe, a także zrobione ze 
szkła i ceramiki. Tym razem pracowaliśmy 
na szkle, które zdobiliśmy bardzo ciekawą 
metodą odwróconego zdobienia, polegającą 
na tym, że motyw dekoracyjny i farby są 
nakładane pod szkłem, które dodaje im głę-
bi. Całość wykończona została specjalnymi 
płatkami metalu i utwardzona lakierami.

Warsztaty Bullet Journal
24 września w ARTerii w ramach projektu 

„Kobieta w pędzącym świecie” finansowa-
nego ze środków Fundacji JSW odbyły się 
warsztaty Bullet Journall. Co to takiego? To 
system planowania i organizacji opracowany 
przez Carolla Rydera. Bullet z języka angiel-
skiego to nic innego jak kula lub punktor, któ-
rego używamy przy tworzeniu list. Natomiast 
Journal oznacza po prostu notes. Według 
autora bullet journal ma na celu „pomóc Ci 
śledzić przeszłość, organizować teraźniejszość 
i planować przyszłość”. Metoda ta skupia pla-
nowanie, przypomnienia, listy rzeczy do zro-
bienia, burzę mózgów i inne rozmaite zadania 
organizacyjne w jednym miejscu - notesie.

Można zadać sobie pytanie po co nam 
to wszystko skoro są gotowe kalendarze 
i notatniki? Jest kilka zasadniczych elemen-
tów, które odróżniają bullet journal od kla-
sycznego kalendarza. Jeden z istotniejszych 
to taki, iż żaden z nich nie będzie w pełni 
dopasowany do Ciebie i Twoich potrzeb.  

Uczestniczki warsztatów otrzymały ze-
stawy „startowe” zawierające specjalny 
zeszyt i komplet flamastrów na początek 
swojej drogi z przygodą kreatywnego pla-
nowania. Prowadząca zajęcia – Dyrektor 
ARTerii Aleksandra Malczyk wprowadziła 
ich w świat podstaw, zasad i form wykorzy-
stywanych w Bullet Journall.

Tekst i zdjęcia: ARTeria CKiP
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Biblioteczna Gra Mobilna
Gminna Biblioteka Publiczna w Ornon-

towicach  organizuje pierwszą Biblioteczną 
Grę Mobilną. Gra dotyczy naszej biblio-
teki. Warunkiem udziału jest posiadanie 
smartfona z aplikacją do skanowania ko-
dów QR i dostępem do Internetu. Co trzeba 
zrobić? Na stronie internetowej biblioteki 
opublikowane są zagadki, których rozwią-
zania wskazują 5 różnych miejsc na tere-
nie Ornontowic. Tam ukryliśmy kody QR. 
Należy je zeskanować, następnie udzielić 
odpowiedzi na wyświetlone pytania. Za-
bawa trwa do 22 października 2021 r. 
Najlepsi otrzymają nagrody. Zachęcamy 
do udziału młodzież i dorosłych!

Szczegóły na www.bibliotekaornonto-
wice.pl

Wydawnicze nowości
w bibliotece
Na półkach biblioteki stale przybywa 

nowości wydawniczych. Szeroka gama 

powieści, poruszające reportaże, literatura 
popularnonaukowa, emocjonujące komiksy 
oraz kolorowe i pięknie wydane książki 
dla dzieci – to wszystko zostało zakupione 
w ciągu ostatniego miesiąca dla czytelni-
ków.

Przypominamy, że cały nasz księgo-
zbiór można przejrzeć w domowym za-
ciszu i zarezerwować interesujące pozycje 
w katalogu online na stronie www.biblio-
tekaornontowice.pl.

Tekst i zdjęcia: GBP w Ornontowicach

Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Dziś, 4 września z  inicjatywy Wójta 
Gminy Ornontowice – Marcina Kotyczki 
i Gminnej Biblioteki Publicznej Narodo-
we Czytanie w Ornontowicach odbyło się 
po raz dziewiąty. Miejsce nietuzinkowe, 
bo Świątynia Dumania im. ks. Jerzego 
Kiełbasy.

Tradycyjnie na wstępie Wójt Gminy od-
czytał List Prezydenta RP na Narodowe 

Czytanie. Następnie fragmenty jednego 
z najważniejszych dzieł Gabrieli Zapol-
skiej  – Moralności pani Dulskiej czytali 
z podziałem na role dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych Gminy Ornontowice. 
I tak w poszczególne role wcielili się od-
powiednio: Dulska – Aleksandra Malczyk 
(dyrektor ARTerii CKiP), Mela – Karina 
Mura (dyrektor GOPS), Hanka – Monika 

Orłowska-Przybyła (dyrektor ZS-P), Julia-
siewiczowa – Bożena Kubica (wicedyrektor 
ZS-P), Lokatorka – Teresa Gendarz (zastęp-
ca dyrektora GOPS) oraz Zbyszko – Marcin 
Wajszczyk (dyrektor GBP).

Nieodłączną częścią akcji Narodowego 
Czytania była także możliwość przybicia 
pamiątkowych pieczęci na przyniesionych 
egzemplarzach książek.

Ubiegłoroczna edycja dowiodła, że nawet w trudnym czasie pandemii, z zachowaniem wszelkich koniecznych zasad 
bezpieczeństwa, Narodowe Czytanie nieprzerwanie się rozwija i przynosi wiele przyjemności wszystkim jego współ-
twórcom. Mam nadzieję, że razem powtórzymy ten sukces – napisał Prezydent RP – Andrzej Duda w liście zachęcają-
cym do współtworzenia tegorocznej, już dziesiątej akcji Narodowego Czytania.

Narodowe Czytanie 2021 – Moralność pani Dulskiej
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Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Z PRZEDSZKOLA
IM. KUBUSIA PUCHATKA

Międzynarodowy Dzień Kropki
15 września od kilku lat w naszym przed-

szkolu obchodzimyMiędzynarodowy Dzień 
Kropki. Jest to święto kreatywności, odwagi 
oraz zabawy. W naszym przedszkolu świę-
towanie trwało od samego rana, zarówno 
w najmłodszych grupach, jak i wśród star-
szych. Tego dnia kropki zawróciły wszyst-
kim w głowach!

Dzieci przez cały dzień miały okazję 
brać udział w zabawach terenowych, roz-
wiązywać „kropkowe” zagadki czy też wy-
konywać różnego rodzaju prace plastyczne. 
Ponadto zapoznały się z bajką pt. „Kropka” 
autorstwa Petera Reynolds’a, na podstawie 
której mogły wspólnie z wychowawcami za-
stanowić się nad tym, jakie posiadają talenty 
i mocne strony. Świętowanie każda z grup 
podsumowała wykonaniem pracy plastycz-
nej, a efekty tych działań uwiecznione zo-
stały za pomocą pamiątkowych zdjęć.

Dzień Kropki był zarówno dla dzieci, jak 
i dla nauczycieli wspaniałym oraz niezapo-
mnianym dniem pełnym radości, zabawy 
i przede wszystkim – kreatywności!

Dzień Przedszkolaka
20 września obchodziliśmy Ogólnopolski 

Dzień Przedszkolaka. Dzieci przy dźwiękach 
muzyki rozpoczęły wspólną zabawę. Przed-
szkolaki śpiewały ulubione piosenki, brały 
udział w różnych konkursach i zabawach in-
tegracyjnych, wykonywały ciekawe prace pla-
styczne, spacerowały po najbliższej okolicy.

Nasze przedszkole wzięło również 
udział w akcji „Dzień Przedszkolaka to 
ważne święto – uczcijmy je razem tań-
cem i piosenką” (#życieprzedszkolaka), 
której patronatem był miesięcznik „Bliżej 
Przedszkola”. Wszystkie grupy zgroma-
dziły się na boisku szkolnym, gdzie za-
śpiewały i zatańczyły do piosenki „Ży-
cie przedszkolaka”. Każdy przedszkolak 
otrzymał medal, a każda z grup – Dyplom 
uczestnictwa. Impreza udała się znakomi-
cie. Przyniosła wszystkim wiele radości 
i niezapomnianych wrażeń.

Spotkanie z Hektorem 
21 września br. dzieci z najstarszych grup 

wiekowych naszego przedszkola, to jest 
Niezapominajki, Słoneczka oraz Pszczółki, 
gościły u siebie policjantów, którzy przepro-
wadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa 
oraz przybliżyli specyfikę ich pracy. Naj-
większą atrakcją dla przedszkolaków okazał 
się przemiły Sierżant Hektor – miś, który 
uatrakcyjnił spotkanie wszystkim dzieciom.

ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KAROLA MIARKI

Międzynarodowy Dzień Kropki
Książka Petera H. Reynoldsa pt.: 

„Kropka” zapoczątkowała Międzynarodo-
wy Dzień Kropki, obchodzony na całym 
świecie 15 września jako święto kreatyw-
ności, talentu i odwagi w pokonywaniu 
trudności. Zależy nam, by uczniowie na-
szej szkoły, pomimo różnych przeciwno-
ści, nie tracili wiary w swoje możliwości. 
W związku z tym co roku Zespół Szkolno-
-Przedszkolny przystępuje do akcji, która 
już na stałe wpisała się w harmonogram 
Szkolnego Programu Wychowawczo-Pro-
filaktycznego.

Jak co roku, w tym dniu obowiązywał 
strój w kropki, a zajęcia dydaktyczne nawią-
zywały do bohaterki dnia – czyli kropki. Na 
lekcjach geografii nie zabrakło odczytywa-
nia współrzędnych, których wartości zazna-
czano właśnie kropką, notatka z lekcji bio-
logii w tym dniu była kolorowa od kropek 
– odnośników, które niewątpliwie sprzyjają 
skutecznemu zapamiętywaniu. Mnożenie na 
lekcji matematyki bez „kropki” obejść się 
nie mogło, a lekcje plastyki polegały na two-
rzeniu prac z wykorzystaniem „kropkowej” 
techniki. Oczywiście to tylko niektóre przy-
kłady kreatywnych pomysłów nauczycieli 
i ich uczniów. Bo właśnie Dzień Kropki ma 
służyć twórczemu działaniu. Nie zabrakło 
klasowych zabaw i konkursów. To był wspa-
niały i niezapomniany dzień, oczywiście do 
powtórzenia w przyszłym roku!

Akcja „Sprzątanie Świata”
W dniach 17, 18 i 19 września odby-

wała się coroczna międzynarodowa Akcja 
„Sprzątanie Świata”, w której Polska uczest-
niczy już 28 raz. Celem akcji, oprócz po-
sprzątania zaśmieconych miejsc, jest przede 
wszystkim edukacja ekologiczna. Ucznio-
wie naszej szkoły również włączyli się w te 
działania – przygotowali gazetkę tematyczną 
oraz prezentację pod tytułem: „Idea Akcji 
Sprzątanie Świata”.

Odbył się również konkurs plastyczny na 
ulotkę promującą ekologiczny styl życia pod 
tytułem: ”Myślę, więc nie śmiecę”, którego 
celem była refleksja nad niefrasobliwym za-
śmiecaniem środowiska i wskazanie takiego 
postępowania, które zadba o naturę, a tym 
samym o nasze zdrowie, oraz konkurs na re-
portaż „Sprzątam u siebie, sprzątam świat” 
polegający na wykonaniu krótkiego filmiku 
lub prezentacji o tym, jak w swoim otocze-
niu można dbać o środowisko i przyczyniać 
się do poprawy warunków życia na Ziemi. 
Organizatorkami konkursów były Jolata 
Spyra i Mariola Łańska.

Wyniki szkolnego konkursu na ulotkę 
promującą ekologiczny styl życia pod ty-
tułem ”Myślę, więc nie śmiecę”:

1 miejsce - Jakub Szala - klasa 8 b
2 miejsce - Bartosz Smerczek - klasa 5 b
3 miejsce – Milena Miska - klasa 4 b
Wyróżnienie:
Mateusz Rymarczyk – klasa 4 a
Maciej Golec – klasa 5 a
Justyna Machulik – klasa 7 d
Wyniki konkursu na reportaż pod tytułem 

„Sprzątam u siebie, sprzątam świat”:
1 miejsce Wojciech Holewa - klasa 7 c
2 miejsce Anna Kotyczka - klasa 8 b
3 miejsce Martyna Lepich - klasa 8 a

Tekst i zdjęcia: ZS-P w Ornontowicach
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Akcja „ZIMA” 
2021 – 2022 

„SAMOrządni Seniorzy w Powiecie Mikołowskim”

Wójt Gminy Ornontowice jako zarządca 
dróg gminnych informuje, iż w najbliższym 
sezonie zimowym czynności utrzymania zi-
mowego będą prowadzone tylko i wyłącznie 
na drogach i sięgaczach dróg gminnych. Nie 
będą obsługiwane drogi, czy też sięgacze 
dróg prywatnych.

Tegoroczna „Akcja Zima” będzie pro-
wadzona od 15 listopada br. do 31 marca 
2022 roku.

W sprawach interwencyjnych, podobnie 
jak w sezonie ubiegłym, będzie można kon-
taktować się z Dyspozytorem pod numerem 
telefonu 501 548 282 czynnym całodobowo, 
bądź pod numerem 32 33 06 268 w godzi-
nach pracy Urzędu Gminy.

Jednocześnie prosimy o niepozostawia-
nie samochodów wzdłuż dróg i poboczy, 
gdyż pozostawione samochody blokują 
przejazd, będą utrudniać akcję odśnieżania 
bądź całkowicie ją uniemożliwią.

Wyniki spotkań rozegranych przez 
drużyny GKS Gwarek Ornontowice

Kolejka Data Gospodarz Gość Wynik Strzelcy 
bramek

„ZINA” IV Liga Grupa I Sezon 2021/2022, Runda 1

5 4.09.2021 r. Unia Rędziny Gwarek Ornontowice 1 : 4 Boczar

6 11.09.2021 r. Gwarek Ornontowice Śląsk Demarko Święto-
chłowice 2 : 1 Lewandowski - 2

7 18.09.2021 r. Gwarek Ornontowice Polonia Łaziska Górne 2 : 1 Gogita, Lewan-
dowski

8 25.09.2021 r. Gwarek Ornontowice MKS Myszków 0 : 2

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

4 5.09.2021 r. Tempo Paniówki Gwarek II Ornontowice 2 : 0

5 8.09.2021 r. Gwarek II Ornontowice Naprzód Świbie 3 : 0 Wystop - 2, 
Metelski R.

6 12.09.2021 r. Gwarek II Ornontowice KS 94 Rachowice 2 : 2 Nieużyła, Wystop

7 18.09.2021 r. Concordia Knurów Gwarek II Ornontowice 4 : 3 Gałązkiewicz - 3

8 26.09.2021 r. Gwarek II Ornontowice Gwarek Zabrze 2 : 2 Metelski R., 
Stosiek

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

Runda 3 8.09.2021 r. ŁTS Łabędy Gwarek Ornontowice 2 : 5
Kowalik, Wystop, 

Raczyński - 2, 
Gogita

Półfinał 29.09.2021 r. Burza Borowa Wieś Gwarek Ornontowice 0 : 1 Steuer

Fundacja uzyskała dofinansowanie z pro-
gramu wieloletniego na rzecz Osób Star-
szych „Aktywni+” na lata 2021-2025. Celem 
projektu jest utworzenie Forum Seniorów 
Powiatu Mikołowskiego, które będzie ciałem 
doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym 
przy Staroście Mikołowskim, a także zwięk-
szenie udziału seniorów w aktywnościach 
obywatelskich.

Ornontowiccy seniorzy brali udział 
w trzydniowych warsztatach wyjazdowych 
w Tuchowie „Efektywna współpraca w ze-
spole”. Ich celem było wyposażenie uczest-
ników w niezbędną wiedzę i umiejętności 
pozwalające na budowaniu konstruktywnej 
współpracy w zespołach zadaniowych.

Na szkoleniu stacjonarnym opracowali 
również projekty inicjatyw mikro skierowa-

nych do społeczności lokalnych.
W październiku będą uczestniczyć 

w warsztatach kompetencji miękkich 
i  społecznych, ukierunkowanych na 
wyposażenie seniorów wolontariuszy 
- przyszłych liderów, w wiedzę i umie-
jętności pozwalające na efektywne na-
wiązywanie relacji interpersonalnych.

W ramach projektu w arterii – Cen-
trum Kultury i Promocji w Ornonto-
wicach odbędzie się 5 października 

o godz. 17.00 otwarte spotkanie przy kawie 
(w formule kawiarenki obywatelskiej), pod-
czas którego specjaliści z różnych dziedzin 
(m.in. zdrowia, kultury, bezpieczeństwa, 
aktywności w wieku emerytalnym) będą 
rozmawiali z seniorami z Ornontowic na 
temat ich potrzeb społecznych.

Tekst: Sabina Grzywok

15 osobowa grupa seniorów z Ornontowic bierze udział w projekcie „SAMO-
rządni Seniorzy w Powiecie Mikołowskim”, który jest realizowany przez Fun-
dację „GaSzo” w partnerstwie z Starostwem Powiatowym w Mikołowie. 
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CENTRUM INFORMACJI O POWIECIE

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 694 772 917
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

WYDAWCA: Gmina Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice
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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
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CENTRUM INFORMACJI O POWIECIE

Stypendyści z ZSP

Dzień Edukacji Narodowej w ZST

Busy
dla PSONI

W tej szkole otrzymało je - 41 uczniów.
Wyróżnienia uczniom wręczał starosta 

Mirosław Duży wraz z członkinią Zarzą-

du Powiatu Grażyną Nazar, 
która również przewodni-
czyła komisji stypendial-
nej, a także przewodniczącą 
Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i  Promocji Miro-
sławą Lewicką oraz Iwoną 
Smorz, naczelnikiem Wy-
działu Edukacji, Kultury 
i Sportu.

Gospodarzem spotkania 
była dyrektor ZSP Teresa 

Stasik-Szyszka, która przyznała, że w tym 
roku w tej placówce, jest troje stypendy-
stów więcej niż w ubiegłym, ale w gronie 

tegorocznych wyróżnionych aż 2/3 to oso-
by, które odbierają je kolejny raz.

W trakcie uroczystości gratulowano nie 
tylko młodzieży, która w tym trudnym cza-
sie zdalnej nauki zmobilizowała się do pra-
cy, ale także ich nauczycielom i rodzicom, 
którzy ich w tym wspierali i pomagali.

W tym roku ogółem stypendiami Starosty 
Mikołowskiego nagrodzono 175 uczniów, 
w tym 106 uczennic i 69 uczniów. Każ-
dy z nich otrzymał 2 000 zł. Nagrody te 
przyznawane są w trzech kategoriach: za 
wybitne wyniki w nauce – 149 uczniów, 
za wybitne osiągnięcia w nauce – 5 ucz-
niów, za wybitne osiągnięcia sportowe 
– 21 uczniów. 

Pełny wykaz nazwisk stypendystów na 
stronie: mikolowski.pl w zakładce Stypen-
dia Starosty Mikołowskiego za rok szkolny 
2020/2021.

Mikołowskie Koło Polskiego Stowarzy-
szenia Osób Niepełnosprawnych Intelektu-
alnie wzbogaciło się o dwa nowe busy do 
przewozu uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej prowadzonych przez PSONI.

Oficjalne przekazanie pojazdów odbyło 
się 7 września na terenie WTZ w obecno-
ści prezesa Dominika Makowskiego oraz 
Starosty Mikołowskiego Mirosława Dużego, 
którzy wspólnie przecięli wstęgę. – Zakup 
tych pojazdów jest dla nas wybawieniem, 
bowiem dwa samochody, którymi do tej 
pory dowoziliśmy uczestników warsztatów, 
a mamy ich 45, były bardzo wyeksploatowa-
ne. Miały ponad dwadzieścia lat i wymagały 
ciągłych remontów. Obecnie pozyskaliśmy 
dwa busy, jeden to ford transit mogący za-
brać dziewięć osób, drugi marki mercedes 
mogący pomieścić dwudziestu pasażerów. 
Oba posiadają windy i są przystosowane do 
przewozu osób niepełnosprawnych na wóz-
kach – mówi prezes mikołowskiego Koła 
PSONI Dominik Makowski.

Koszt zakupu obu samochodów wyniósł 
ponad 400 tysięcy złotych. Przy czym Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych przekazał ponad 257 tysięcy 
złotych.

– Na brakujące ponad 153 tysiące zło-
tych złożyły się środki starostwa powiato-
wego, które wspomogło nas kwotą prawie 
30 tysięcy złotych, 20 tysięcy to darowizna 
fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 
Jako PSONI uzbieraliśmy ponad 103 tysią-
ce złotych. Na co składają się w pierwszej 
kolejności pieniądze – 15 tysięcy złotych, 
zebrane w trakcie trzynastu edycji facebo-
ok’owych licytacji prowadzonych przez na-

szą skarbnik Barbarę 
Siwiec. Trafiały na 
nie różne przedmio-
ty, od rękodzieła wy-
konywanego przez 
naszych podopiecz-
nych przez sprzęt 
sportowy i gadżety 
klubowe, po biżu-
terię, bilety na im-
prezy i vouchery na 
usługi, które można 
było wylicytować 
wspomagając naszą 
akcję społeczną „Pomagamy PSONI – 
Zbieramy na busy”. Prowadziliśmy ją od 
września do grudnia 2020 roku. Dodat-

23 września w Zespole Szkół Ponadpodstawowych odbyła się uroczystość  
wręczenia Stypendiów Starosty Mikołowskiego za rok szkolny 2020/2021.

Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie 
był gospodarzem tegorocznych powiatowych 
obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które 
zorganizowano 30 września.

W trakcie uroczystości  starosta miko-
łowski Mirosław Duży oraz Grażyna Nazar, 
członkini Zarządu Powiatu wręczyli Medal 
Komisji Edukacji Narodowej, którym uho-

norowana została Anita Kuśmierska, dyrek-
tor Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych im. ks 
Jana Twardowskiego.

Nagrody Starosty Mikołowskiego otrzy-
mali z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Ornontowicach  nauczycielka – Justyna 
Marek oraz pracownik administracji i ob-
sługi – Monika Baron.

Tego dnia nagro-
dami wyróżniono 
również nauczycieli 
kształcenia zawo-
dowego. Z  Zespołu 
Szkół Ponadpodsta-
wowych w Ornonto-
wicach byli to: Elż-
bieta  Florys, Mirella 
Orzoł, Barbara Skur-
czak, Dariusz Spyra, 
Henryk Spyra, Zbi-
gniew Wójcik, Kry-
styna Śmiech.

kowo wsparli nas hodowcy gołębi, którzy 
przekazali nam kilkanaście tysięcy złotych 
– wymienia Dominik Makowski.
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W tradycji wielu ornontowickich rodzin zachowały się ciekawe 
historie dotyczące pochodzenia bliższych czy dalszych przodków. 
Żeby je potwierdzić, szukamy wtedy w archiwach kościelnych, 
w urzędach stanu cywilnego lub w internecie dokumentów uro-
dzenia, ślubu, a nawet sięgamy do Słownika odapelatywnych na-
zwisk Polaków L. Tomczak. Modelowym przykładem jest nazwisko 
Cyprys, które posiada wiele rodzin w Ornontowicach.

W przekazach rodzinnych zachowała się informacja, że w ar-
chiwach kościelnych jeden z przodków o imieniu Walentyn był 
zapisany jako Cypris, co już samo w sobie było dość intrygujące. 
Historia poszukiwań pochodzenia przodków rozpoczęła się od 
rodziny Józefa Cyprysa (Cyprisa).

Józef Cyprys, ur. 26 lutego 
1871 roku, był górnikiem w ko-
palni Orzesze. Ożenił się w 1894 
roku z Marią Kurasz (1871–1941). 
Doczekali się sześciorga dzieci: 
córki Zofii oraz synów – Alojze-
go, Jerzego, Wilhelma, Edmunda 
i Ottona. Józef zmarł 9 sierpnia 
1950 roku w wieku 79 lat. Jego 
syn Alojzy, urodzony 16 listopa-
da 1895 roku, został powołany do 
armii pruskiej w okresie I wojny 
światowej i  walczył na froncie 
zachodnim, gdzie został ranny 
i wzięty do niewoli francuskiej. 

Po zakończeniu działań wojennych i odzyskaniu wolności uległ 
namowie frontowego kolegi, by nie wracać do domu do Ornon-
towic. Alojzy podjął decyzję pozostania u kolegi w Berlinie, 
gdyż w jego rodzinnych stronach rozpoczęły się konflikty zbrojne 
między ludnością polską i niemiecką, które miały miejsce w la-
tach 1919–1921 (powstania śląskie). W Berlinie otrzymał pracę 
motorniczego tramwaju oraz ożenił się z siostrą tegoż kolegi. 
Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że rodzina, 
w którą się wżenił, była wyznania ewangelicko-luterańskiego. 
Spowodowało to odwrócenie się od niego rodziny ze Śląska.

Wrócił tylko na moment do Ornontowic, ale wyłącznie celem 
otrzymania świadectwa chrztu niezbędnego w Niemczech po doj-
ściu do władzy Hitlera. Urzędnikom w Berlinie nazwisko Cypris 
wydało się mocno podejrzane i dla udowodnienia pochodzenia 
aryjskiego, a przede wszystkim pochodzenia nie-Żydowskiego 
potrzebny był dokument urodzenia. Po dostarczeniu wymaganych 
dokumentów został uznany jako echt Deutsch i mógł dalej żyć 
i pracować. W rok później po tych wydarzeniach został ponownie 
wezwany do urzędu w Berlinie, gdzie niemieccy urzędnicy wyja-
śnili mu, skąd pochodzi to dziwnie brzmiące (dla nich) nazwisko. 
Okazało się, że Alojzy jest potomkiem greckich przesiedleńców 
z dzisiejszych rejonów Macedonii do Zagłębia Saary w Niem-
czech, uciekających w XVII wieku przed naporem muzułmań-
skim. W 1683 roku wojska polsko-cesarskie pod dowództwem 
króla Jana III Sobieskiego rozgromiły oblegającą Wiedeń armię 
Imperium Osmańskiego. Osmanowie nie wytrzymali impetu 
szarży polskiej husarii i rzucili się do ucieczki. Znaczna część 
armii tureckiej zdołała ujść z pogromu, a wielki wezyr Kara 
Mustafa za przegraną bitwę został z rozkazu sułtana uduszony. 
Po klęsce wiedeńskiej siły tureckie wycofały się z Europy. Część 
wojowników tureckich, obawiając się kary za porażkę, osiedliła 
się w Macedonii. Po pewnym czasie doszło do konfliktu inte-

resów między miejscowymi Grekami i tureckimi przybyszami. 
W obawie przed naporem muzułmanów niektóre rodziny greckie 
postanowiły wyemigrować.

W XVIII wieku w Europie (Niemcy, Anglia) rodził się nowo-
czesny przemysł potrzebujący nowych rąk do pracy. Zagrożeni 
islamizacją macedońscy Grecy wyemigrowali do Zagłębia Saary 
w Niemczech. Okazało się jednak, że miejski styl życia, daleki 
od sielskiego, jaki znali z rodzinnych stron, nie przypadł im do 
gustu i zaczęli przenosić się w spokojniejsze, a przede wszystkim 
rolnicze rejony niemieckojęzyczne. I tak część z nich osiedliła 
się w Ornontowicach. Najprawdopodobniej pierwszym Cypry-
sem osiadłym w Ornontowicach (na początku XVIII wieku), po 
emigracji z Zagłębia Saary był Walentyn Cypris (1740–1820). 
Zmarł i został pochowany w Ornontowicach.

Pierwotna siedziba Cyprysów znajdowała się przy obecnej ulicy 
Kolejowej (zejście w dół w kierunku starego cmentarza, obecnie 
Świątyni Dumania). Późniejsze generacje Petera lub Franciszka 
Cyprysów sprowadziły jeszcze dwie rodziny. Jedna osiedliła się na 
skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Pośredniej. Pochodzi z niej nauczy-
ciel ornontowickiego technikum rolniczego Józef Cyprys.

Druga rodzina, sprowadzona jeszcze później, zamieszkała na 
Kolonii Granicznej i nazywano ich Lasokami. W latach II wojny 
światowej w odwiedziny do Ornontowic przyjeżdżali dwaj synowie 
Alojzego. Obydwaj powołani do Wehrmachtu zginęli na froncie. 
Dane osobowe Alojzego Cyprysa przekazała jego siostra Zofia 
Cyprys po mężu Czyż.

Opracowanie i zdjęcia: Towarzystwo Miłośników Ornontowic 
na podstawie relacji p. Maksymiliana Chroboka
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