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Inspektor ds. Oświaty Wydziału Or-
ganizacyjnego Urzędu Gminy – Jolanta 
Malczyk przedstawiła radnym informa-
cje o stanie realizacji zadań oświato-
wych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, 
w tym strukturę zatrudnienia, liczebność 
wychowanków i uczniów, prowadzone za-
jęcia dodatkowe, udział i sukcesy uczniów 

w olimpiadach, konkursach, projektach, 
akcjach i turniejach sportowych, wyni-
ki egzaminu ósmoklasisty oraz metody 
i techniki nauczania zdalnego. Omówiła 
także strukturę wydatków i dochodów 
ZS-P oraz liczbę i kwoty udzielonych sty-
pendiów specjalnych Wójta Gminy.

Natomiast bieżącą działalność placówek 
oświatowych w naszej Gminie omówiły ko-
lejno:
• Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolne-

go – Monika Orłowska-Przybyła,
• Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawo-

wych – Teresa Stasik-Szyszka,

Sesja Rady Gminy
21 października w sali ARTerii CKiP odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy 
Ornontowice, która w  głównej mierze poświęcona była przedstawieniu 
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Ornontowice 
za poprzedni rok szkolny 2020/2021 oraz podjęciu bieżących uchwał.

• Dyrektor Katolickiego Przedszkola Nie-
publicznego Zgromadzenia Sióstr Słu-
żebniczek NMP – siostra Renata Siwiec,

• p.o. Kierownika Świetlicy Profilaktycz-
no-Wychowawczej i Terapeutycznej – Jo-
anna Pęcak-Rajca.
Zainteresowanych szczegółami zaprasza-

my do obejrzenia transmisji z XXXVI Sesji 

Rady Gminy Ornontowice, które dostępna 
jest na stronie internetowej: www.esesja.tv/
transmisje_z_obrad/806/rada-gminy-ornon-
towice.htm

W kolejnej części obrad Wójt Gminy 
– Marcin Kotyczka oraz Przewodniczący 
Rady Gminy – Henryk Nieużyła przedsta-
wili informację o analizie oświadczeń ma-
jątkowych. Wszystkie oświadczenia zostały 
złożone w ustawowym terminie i nie stwier-
dzono w nich nieprawidłowości.

W trakcie październikowych obrad radni 
podjęli łącznie 7 uchwał, m.in. ws.:
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Ornontowice na lata 2020-2032,

• zmian budżetu Gminy na 2021 rok,
• wysokości stawek podatku od nierucho-

mości na terenie Gminy Ornontowice od 
1 stycznia 2022 roku,

• określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na terenie Gmi-
ny Ornontowice od 1 stycznia 2022 roku.

Wszystkie uchwały dostępne są w BIP.
W części poświęconej informacjom Za-

stępca Wójta – Dariusz Spyra poinformo-
wał o bieżących inwestycjach:

– zakończono budowę chodnika wzdłuż 
plebanii,

– w pierwszej połowie listopada br. roz-

pocznie się budowa kanalizacji deszczowej 
wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Buja-
kowskiej w rejonie nr 31-35. Plac budowy 
przekazano 19 października br.

– w najbliższym czasie zostaną ogłoszone 
kolejne przetargi, m.in. na budowę ul. Le-
śnej w rejonie nr 5 i nr 17 z podziałem na 
etapy oraz na PBW chodnika przy ul. Zwy-
cięstwa (strona wschodnia) od ul. Bankowej 
do ul. Cichej.

Z kolei Marcin Kotyczka powiadomił 
m.in. o  przeprowadzonej w  dniach 18-
21 października zbiórce odpadów wiel-
kogabarytowych, planowej w  terminie 
2-5 listopada „Akcji Liść” i zakończonym 
30 września br. Narodowym Spisie Po-
wszechnym Ludności i Mieszkań. W na-
szej Gminie spisanych zostało 97,18% 
punktów adresowych. Ostateczne wyniki 
Narodowego Spisu zostaną podane do pu-
blicznej wiadomości w styczniu 2022 r. 
Wspomniał również, że w ramach Rzą-
dowego Programu „Aktywna Tablica” 
na lata 2020-2024 Gmina Ornontowice za-
wnioskowała o kwotę 35 tys. zł na wyposa-
żenie specjalistyczne wspierające nauczanie 
i rozwój dzieci ze specyficznymi potrzebami 
edukacyjnymi. Na koniec poinformował, że 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia roz-
strzyga przetarg na zbiorowy zakup energii 
elektrycznej na lata 2022-2023, w którym 
Gmina Ornontowice również bierze udział 
jako uczestnik postępowania, a wzrost ceny 
kształtuje się na poziomie 66,4 %!

Od lewej: Dariusz Spyra, Marcin Kotyczka, Aleksandra SewerinOd lewej: Dariusz Spyra, Marcin Kotyczka, Aleksandra Sewerin
Od lewej: Joanna Pęcak-Rajca, siostra Renata Siwiec, Od lewej: Joanna Pęcak-Rajca, siostra Renata Siwiec, 

Teresa Stasik-Szyszka, Monika Orłowska-Przybyła.Teresa Stasik-Szyszka, Monika Orłowska-Przybyła.

Szanowni Mieszkańcy,
z okazji Narodowego Święta Niepodległości serdecznie zapraszam mieszkańców 

Ornontowic na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny, która odbędzie się 11 listopada br. 
o godz. 9.00 w naszym kościele parafialnym.

Ponadto w imieniu organizatorów i zaangażowanych społecznie mieszkańców zapraszam 
do wspólnego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Wydarzenie to zaplanowane jest 
na 11 listopada o godz. 10.15 w Parku Gminnym w Ornontowicach (okolice Amfiteatru 

Parkowego im. Stefana Owczarka).

Jednocześnie zachęcam do wywieszenia 
w tym dniu flag RP na swoich posesjach.

Zaproszenie na obchody Narodowego Święta Niepodległości

Marcin Kotyczka

Wójt Gminy Ornontowice
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Dariusz Spyra

Zastępca Wójta Gminy

Informujemy, że zakończyły się prace związane z  budową chodnika 
po wschodniej stronie ul. Zamkowej (wzdłuż ogrodzenia plebanii, od 
ul. Klasztornej do wyjazdu z parkingu).

6 października o godz. 17.00 w sali 
ARTerii CKiP odbyło się spotka-
nie Wójta Gminy Ornontowice 
z mieszkańcami.

Chodnik przy ul. ZamkowejSpotkanie
z mieszkańcami

Organizacja ruchu drogowego 
na drogach gminnych

Zadanie realizowane było przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie na podstawie 
dotacji celowej udzielonej przez Gminę Ornontowice Powiatowi Mikołowskiemu.

Wartość zadania wynosiła 50 000,00 zł.

Po powitaniu uczestników spotkania, Wójt 
Gminy, jego Zastępca, naczelnicy i kierownicy 
wydziałów i referatów Urzędu Gminy przeka-
zali obecnym bieżące informacje z zakresu:
• aktualnej sytuacji związanej z pandemią 

COVID-19 w Ornontowicach i Powiecie 
Mikołowskim,

• zrealizowanych w bieżącym roku inwe-
stycji,

• zadań inwestycyjnych w trakcie projek-
towania,

• punktu informacyjno-konsultacyjnego 
funkcjonującego w  Urzędzie Gminy 
w ramach rządowego programu „Czyste 
Powietrze”,

• Akcji Zima 2021/2022,
• Akcji „Liść”,
• planowanej zbiórki odpadów wielkoga-

barytowych,
• umów zawieranych z firmą Remondis 

przez miejscowych przedsiębiorców,
• prac nad dokumentem planistycznym 

– „Studium uwarunkowań uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Ornontowice”,

• planowanej dotacji do budowy przydo-
mowych oczyszczalni ścieków poza te-
renem aglomeracji,

• działań w zakresie ochrony powietrza: 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków oraz zmian w Regulaminie przyzna-
wania dotacji celowych z budżetu Gminy 
Ornontowice na realizację przedsięwzięć 
służących ograniczeniu niskiej emisji.
W dalszej części Wójt poprosił miesz-

kańców o zadawanie nurtujących ich pytań, 
czy wątpliwości.

Dyskutowano nad dotacją celową obejmu-
jącą dofinansowanie inwestycji służących po-
prawie jakości powietrza (ograniczenia niskiej 
emisji), a w szczególności nad kwestią obli-
gatoryjnego terminu zakończenia i zgłoszenia 
do rozliczenia inwestycji (31 października).

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 
styczeń 2022 r.

Trwają prace związane z wprowadze-
niem nowych organizacji ruchu drogowego, 
w tym m.in.: na odcinku ul. Cichej zosta-
nie wprowadzona strefa zamieszkania (od 
nr 12a/19 do ul. Spokojnej). Celem niniej-
szego projektu jest prawidłowe i skuteczne 
oznakowanie ulicy w celu wprowadzenia 
zasady ruchu drogowego, gdzie pierwszeń-
stwo ma pieszy przed pojazdami, a pojazdy 
mają ograniczenie prędkości do 20 km/h.

Z kolei przy ul. Granicznej zostanie za-
budowany prefabrykowany próg wyspowy 
(o wymiarach 1,8 m x 3,0 m). 

Ponadto wykonano oznakowanie poziome, 
tj. punktowe elementy odblaskowe w obrę-
bie progów zwalniających, tzw. kocie oczka 
w wyznaczonych lokalizacjach (ul. Kolejo-
wa – 2 progi - 16 szt., ul. Polna – 2 progi 
- 16 szt., ul. Leśna – 2 progi - 16 szt., ul. Ci-
cha - 3 progi - 24 szt., ul. Krótka – 2 progi 
- 16 szt., ul. Grabowa - 10 szt., ul. Brzozowa 
– 2 progi - 20 szt., ul. Słoneczna - 20 szt.). 
Jednym z elementów poprawiających estetykę 
na drogach gminnych jest wymiana starych, 
nieczytelnych znaków drogowych pionowych. 
W ramach tej części wymienione zostały na-
stępujące elementy: lustro na skrzyżowaniu 
przy ul. Krótkiej; znak STOP przy wyjeździe 
z ul. Okrężnej (od strony Orlika); znaki za-
kazu wjazdu pojazdów o tonażu 2,5 oraz 3,5 
tony przy ul. Kolejowej i ul. Polnej; wymia-
na znaku „ustąp pierwszeństwa” na ul. Jasnej 
(wyjazd na ul. Zwycięstwa), na ul. Słonecznej 
(obok placu zabaw), łącznik Polna – Kolejowa 
(przy wyjeździe na Kolejową); uzupełnienie 
brakującego znaku „ustąp pierwszeństwa” na 
skrzyżowaniu ul. Bukowej z ul. Zamkową.

Mamy nadzieję, że prowadzone prace 
wpłyną korzystnie zarówno na poprawę bez-
pieczeństwa osób poruszających się po dro-
gach i chodnikach, jak również poprawią wi-

doczność oraz komfort jazdy. Tego typu prace 
będziemy chcieli również prowadzić w latach 
kolejnych. Wszelkie uszkodzenia dróg, zna-
ków oraz elementów infrastruktury drogowej 
prosimy zgłaszać w Wydziale Rozwoju i In-
westycji Urzędu Gminy Ornontowice w go-
dzinach pracy urzędu pod nr tel. 32 33 06 268.

Chodnik przy ul. ZamkowejChodnik przy ul. Zamkowej

Chodnik przy ul. ZamkowejChodnik przy ul. Zamkowej

Strefa zamieszkania przy ul. CichejStrefa zamieszkania przy ul. Cichej

W związku z prowadzonymi inwestycja-
mi zwracamy się z apelem do wszystkich 
mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wy-
rozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie 
szczególnej ostrożności podczas poruszania 
się w rejonie objętym pracami budowlanymi.
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27 października w sali ARTerii CKiP odbyła się trzecia część uroczystych obchodów Jubileuszu 30-lecia odrodzenia 
Gminy Ornontowice pt. „30 Skrzydeł na 30-lecie Gminy Ornontowice”. Tym razem zaproszenie Wójta Gminy – Marcina 
Kotyczki i Przewodniczącego Rady Gminy – Henryka Nieużyły przyjęli nasi lokalni przedsiębiorcy.

„30 Skrzydeł na 30-lecie Gminy Ornontowice”

Po powitaniu zgromadzonych gości Wójt 
Gminy przedstawił i omówił prezentację nt. 
historii naszej miejscowości, usilnych dążeń do 
odzyskania odrębności administracyjnej oraz 
obecnego wizerunku Gminy.

Podkreślił, że niebagatelną rolę w rozwoju 
Ornontowic odegrał właśnie sektor wielolet-
nich, lokalnych małych i średnich przedsię-
biorstw, gdyż wraz z rozwojem przedsiębior-
czości, zmieniała się i rozkwitała także nasza 
mała ornontowicka Ojczyzna. 

Punktem kulminacyjnym wydarzenia 
było wręczenie pamiątkowych statuetek 
„Skrzydła biznesu dla lokalnego przedsię-
biorcy” oraz pamiątkowych dyplomów dla 
przedsiębiorców z terenu Gminy Ornonto-
wice, którzy swoją działalność prowadzą 
nieprzerwanie od ponad 25 lat, czyli od 
1996 roku lub wcześniej. Wraz z Wójtem 
Gminy – Marcinem Kotyczką statuetki i po-
dziękowania mieli przyjemność wręczać: 
Przewodniczący Rady Gminy – Henryk Nie-
użyła, Zastępca Wójta Gminy – Dariusz Spy-
ra, Kierownik Referatu Promocji i Informacji 
Urzędu Gminy – Iwona Skrzypczyk. Spośród 
trzydziestu zaproszonych przez Gminę przed-
siębiorców zaproszenie przyjęli i wyróżnienia 
odebrali przedstawiciele:
• firmy PTS PLAST-SMERCZEK sp. j.,
• Firmy Handlowo-Usługowej Zdrzałek 

Henryk,
• Zakładu Mechaniki Precyzyjnej „RO-

TAMETR” Malczyk Rudolf,
• Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego 

„DROBNY” Drobny Krzysztof,

• Firmy Handlowej „KARLIK” Jaroszyńska 
Bożena,

• Apteki „NOVA” Pis Janina Bożena,
• firmy „Hura Danuta”,
• Sklepu Wielobranżowego „JOLA” Sodza-

wiczny Jolanta,
• Przedsiębiorstwa Usług Technicznych 

„DAKPRO” Profaska Krzysztof,
• firmy „Dyrbusz Ilona”,
• firmy P.H.U.P. „TELEINSTAL” Kasprzycki 

Benedykt,
• firmy Serwis Systemów Dozorowych 

„HERO” Rożek Henryk,
• Biura Rachunkowego „EXPERT” Winkler 

Dorota,
• firmy Usługi Transportowe Machulik Mi-

rosław,

• firmy Piekarnia-Cukiernia Ciućko Irena,
• Biura Rachunkowego „AUDYTOR” Ko-

tyczka Tomasz,
• Sklepu Spożywczo-Przemysłowego Szyn-

karczok Helena.
Wręczenie powyższych wyróżnień uroz-

maicone było programem artystycznym, 
o który zadbała Szkoła Tańca TEAM Or-
nontowice reprezentowana przez panią Mag-
daleną Froń-Nagórską. W dwóch występach 
tancerze zaprezentowali osiem odsłon tańca 
towarzyskiego w parach.

Na zakończenie, jeszcze raz dziękując przed-
siębiorcom za wieloletnią i owocną działalność 
gospodarczą oraz niewątpliwy wkład w rozwój 
Ornontowic, Wójt Gminy zaprosił gości do zło-
żenia wpisów w pamiątkowej księdze.
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2 października w sali OSP Ornontowice odbyło się Walne Zebranie Sprawoz-
dawczo-Wyborcze OSP Ornontowice, w czasie którego wybrano nowy za-
rząd i odznaczono wyróżniających się strażaków naszej rodzimej jednostki.

Nowy Zarząd OSP Ornontowice

skład Zarządu OSP Ornontowice na lata 
2021 – 2025 przedstawia się następująco:

 – Prezes – dh Damian Leks,
 – Wiceprezes/Naczelnik – dh Przemy-

sław Dróżdż,
 – Zastępca Naczelnika – dh Marcin 

Kubica,
 – Sekretarz – dh Marcin Gorzynik,
 – Skarbnik – dh Mirosław Krawieczek,
 – Gospodarz – dh Stanisław Janiczek,
 – Członek Zarządu – dh Iwona Waliczek,
 – Prezes Honorowy – dh Sławomir Bijak.

Wybrano również skład Komisji Rewi-
zyjnej:

 – Przewodniczący – dh Zbigniew Ku-
bicki,

 – Członek Komisji – dh Jakub Twardoch,
 – Członek Komisji – dh Dawid Pod-

płoński.
Tegoroczne Walne Zebranie Sprawoz-

dawczo-Wyborcze było wyjątkowe, gdyż 
po trzydziestu sześciu latach prezesury, 
w stan spoczynku przeszedł dh Sławomir 
Bijak. Niemniej jednak będzie on pełnił 
zaszczytną funkcję prezesa honorowego 
i w dalszym ciągu będzie wspierał ornon-
towicką jednostkę. Z tej okazji nie zabrakło 
wzruszających podziękowań i gratulacji 
ze strony druhów. Swoją wdzięczność za 
wyjątkowe społeczne zaangażowanie, dłu-
goletnią, wzorową współpracę z Urzędem 
Gminy Ornontowice wyraził również Wójt 
Gminy – Marcin Kotyczka, który wręczył 

na ręce ustępującego prezesa kwiaty oraz 
pamiątkową statuetkę. 

Nowemu zarządowi życzymy wielu suk-
cesów i dalszego harmonijnego rozwoju 
jednostki.

W spotkaniu, które prowadził wielolet-
ni Prezes OSP Ornontowice – dh Sławomir 
Bijak, oprócz strażaków udział wzięli tak-
że przedstawiciele władz samorządowych 
Gminy Ornontowice: Wójt Gminy – Marcin 
Kotyczka, Zastępca Wójta – Dariusz Spyra, 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Ryszard 
Milanowski oraz Inspektor ds. Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzysowego – Bogdan 
Cieślik. Obecny był również przedstawiciel 
PSP Mikołów – dh Krzysztof Sikora.

Po podsumowaniu działalności jednostki 
za ubiegłe lata przyszła pora na odznaczenie 
wyróżniających się strażaków OSP Ornonto-
wice. I tak z rąk Sławomira Bijaka:
• złoty medal „Za zasługi dla pożarnic-

twa” odebrali:
 – dh Przemysław Dróżdż,
 – dh Lucjan Kot,
 – dh Marcin Kubica;

• srebrny medal „Za zasługi dla pożar-
nictwa” odebrali:
 – dh Damian Leks,
 – dh Szymon Krawieczek,
 – dh Marcin Danielczyk,
 – Ryszard Milanowski;

• brązowy medal „Za zasługi dla pożar-
nictwa” odebrali:
 – dh Piotr Malczyk,
 – dh Piotr Niemiec,
 – dh Mirosław Liszka,
 – dh Marcin Gorzynik,
 – dh Ryszard Kałuża.

Specjalnym wyróż-
nieniem, medalem 
honorowym im. Bole-
sława Chomicza (od-
znaczenie to nadawane 
jest przez Prezydium 
Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP) 
uhonorowany został dh 
Tadeusz Szymała.

Następnie przyszedł 
czas na wybranie no-
wego zarządu. Po jed-
nogłośnym głosowaniu 

Prezesem OSP Ornontowice został 
w 1985 r. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie 
przez 36 lat do roku bieżącego. Był inicjato-
rem powołania i później przewodniczącym 
Społecznego Komitetu Budowy Remizy 
OSP w Ornontowicach, którą oddano do 
użytku w 1997 r. 

Równolegle w latach 1988 – 2006 był 
również Członkiem Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego ZOSP RP w Katowicach. Od 
2006 r. do nadal pozostaje Członkiem Prezy-
dium Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

Zaś w latach 1998 – 2004 pełnił funkcję 
Wiceprezesa ds. Organizacyjnych Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 
w Mikołowie. W 2005 r. został Prezesem 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP – funkcję tę pełni do dziś.

Sprawując powyższe funkcje organizował 
lub/i współorganizował wiele różnych akcji, 
imprez, zawodów i konkursów o tematyce 
strażackiej. Najbardziej rozpoznawalne 
z nich to cykliczne Obozy Szkoleniowe Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych, których 
był głównym organizatorem. Pierwszy obóz 
zorganizowano w 1990 r. w Wiśle Malin-
ce. I tam też odbywały się co roku kolej-
ne obozy. Od 2006 r. obozy odbywały się 
w Węgierskiej Górce. Ostatni z obozów 
odbył się w tym roku. Jedynym wyjątkiem 
był rok 2008, kiedy to młodzież szkoliła się 
w Niemczech w miejscowości Wegberg.

Jako Prezes ornontowickiej jednostki 
kładł również szczególny nacisk na od-
powiednie wyposażenie w sprzęt gaśni-
czo-ratunkowy i wszechstronne szkolenie 
strażaków w Powiecie Mikołowskim. To za 
jego prezesury w 2005 r. OSP Ornontowi-
ce zostało włączone do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego.

W ciągu wszystkich lat służby Sławomir 
Bijak uczestniczył w wielu akcjach ratow-
niczo-gaśniczych zarówno na terenie naszej 
Gminy, jak i powiatu i województwa.

2 października br. podczas Walnego Ze-
brania Sprawozdawczo-Wyborczego OSP 
Ornontowice Sławomir Bijak ustąpił z pre-
zesury obejmując jednocześnie funkcję Pre-
zesa Honorowego. Jak sam zadeklarował, 
dalej będzie wspierał naszą rodzimą jednost-
kę radą i doświadczeniem.

Sławomir Bijak
dla Straży Pożarnej

Nowy Zarząd OSP OrnontowiceNowy Zarząd OSP Ornontowice
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13 października 2021 r. na cmentarzu parafialnym w Ornontowicach odbyła się uroczystość oznaczenia dwóch 
grobów powstańców śląskich: śp. Józefa Swobody i śp. Jana Widucha znakiem pamięci „Tobie Polsko” oraz pla-
kietą „grobu weterana walk o wolność i niepodległość Polski”.

„Tobie Polsko” — hołd dla powstańców śląskich - Józefa Swobody i Jana Widucha

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Wójt 
Gminy Ornontowice – Marcin Kotyczka, 
Zastępca Wójta Gminy – Dariusz Spyra, 
Naczelnik Wydziału Środowiska i Gospo-
darki Nieruchomościami – Justyna Sit-
tek-Goj, ks. Proboszcz – Grzegorz Lech, 
Prezes OSP Ornontowice – Damian Leks, 
Honorowy Prezes OSP Ornontowice – Sła-
womir Bijak, Prezes Chóru Jutrzenka – Jan 
Gołąb, przedstawiciel Towarzystwa Miło-
śników Ornontowic – Andrzej Kotyczka 
oraz poczty sztandarowe Urzędu Gminy 
Ornontowice, OSP Ornontowice i Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornon-
towice. Nie zabrakło także głównych boha-
terów uroczystości, czyli rodzin zmarłych 
powstańców.

Uroczystość poprowadził Jan Kwaśniewicz 
– Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętnia-
nia Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach. Po 
przywitaniu gości przybliżył zgromadzonym 
genezę akcji „Powstańcy to wiara, nadzieja 
i cud! Ocalmy groby powstańców śląskich od 
zapomnienia” i symbolikę znaku „Tobie Pol-
sko”, a także krótko przedstawił powstańczą 
historię śp. Józefa Swobody i Jana Widucha, 
po czym dokonał oznaczeń grobów.

Głos zabrał również Wójt Gminy Ornon-
towice, który podkreślił, że wydarzenie to 
jest szczególnym wyrazem hołdu dla zmar-
łych weteranów, jaki możemy wspólnie 
złożyć w ramach setnej rocznicy Powstań 
Śląskich. Następnie rodzinom powstańców 
złożył wyrazy szacunku i uznania.

Po krótkiej modlitwie w intencji powstań-
ców, którą odmówił ks. Proboszcz Grzegorz 
Lech głos zabrali kolejno Henryk Swoboda 
(syn powstańca), Jan Widuch (syn powstańca) 
i Aleksandra Sewerin (prawnuczka powstań-
ca), którzy przybliżyli losy swoich krewnych 
w czasie II wojny światowej oraz podziękowa-
li IPN za uhonorowanie grobów ich krewnych 
i Urzędowi Gminy Ornontowice za pomoc 
w organizacji uroczystości.  

Opracowanie na podstawie materiałów 
IPN: https://katowice.ipn.gov.pl

6

Rodzina Śp. Jana WiduchaRodzina Śp. Jana Widucha
Od lewej Henryk Swoboda, ks. Proboszcz Od lewej Henryk Swoboda, ks. Proboszcz 
Grzegorz Lech, Marcin KotyczkaGrzegorz Lech, Marcin Kotyczka

Jan WiduchJan Widuch

Jan KwaśniewiczJan KwaśniewiczHenryk SwobodaHenryk Swoboda

Aleksandra SewerinAleksandra Sewerin Grób Józefa SwobodyGrób Józefa Swobody

Grób Śp. Jana WiduchaGrób Śp. Jana Widucha

Śp. Józef Swoboda urodził się 14 listopa-
da 1893 r. w Zabrzu. Należał do miejscowego 
gniazda Towarzystwa Sportowego „Sokół”. 
W 1912 r. przeprowadził się wraz z rodzi-
cami do Ornontowic. W 1919 r. wstąpił do 
Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego 
Śląska oraz stał się jednym członków – za-
łożycieli towarzystwa śpiewu „Wanda”. Brał 
udział w II powstaniu śląskim, a następnie 
w akcji plebiscytowej. Podczas III powstania 
śląskiego służył pod dowództwem Franciszka 
Brząkalika w 7 kompanii 3 batalionie 6 pułku 
pszczyńskim. Walczył pod Wyrami, Mikoło-
wem, Centawą oraz pod Górą Świętej Anny. 
W okresie międzywojennym należał do 
Związku Powstańców Śląskich. Odznaczony 
Medalem Niepodległości, Śląskim Krzyżem 
Powstańczym oraz orderem Gwiazdy Górno-
śląskiej. Zmarł 31 stycznia 1976 r.

Śp. Jan Widuch urodził się 8 lutego 
1902 r. w Lipinach. W 1919 r. wstąpił do 
Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Ślą-
ska. Jako instruktor harcerski i drużynowy 
aktywnie wziął udział w akcji plebiscytowej. 
W III powstaniu śląskim wyróżnił się pod-
czas działań w Janowie pod Gliwicami, gdzie 
wziął do niewoli członków zwiadu Selbst-
schutzu. Po powstaniach był organizatorem 
miejscowego oddziału Związku Powstańców 
Śląskich. Odznaczony między innymi Meda-
lem Niepodległości oraz Śląskim Krzyżem 
na Śląskiej Wstędze Waleczności. Zmarł 
3 grudnia 1970 r.

Akcja oznaczania grobów znakiem pa-
mięci opracowanym przez Oddziałowe 
Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa 
IPN w Katowicach rozpoczęła się 5 lipca 
2021 r. w dzień setnej rocznicy zakończenia 
III powstania śląskiego. Przedsięwzięcie ma 
na celu uhonorowanie powstańców śląskich, 
którzy spoczywają na terenie cmentarzy wo-
jewództwa śląskiego, a także pokazanie lo-
kalnym społecznościom grobów tych, którzy 
w latach 1919 – 1921 przelewali krew za 
powrót Górnego Śląska do Polski. 
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W ramach projektu „SAMOrządni Seniorzy w Powiecie Mikołowskim”, któ-
ry realizowany jest przez Fundację „GaSZo” w partnerstwie ze Starostwem 
Powiatowym w Mikołowie, 5 października w sali ARTerii CKiP odbyło się spo-
tkanie z cyklu „kawiarenki obywatelskie”, czyli otwarte spotkanie przy kawie.

Kawiarenka obywatelska w Ornontowicach

„Samodzielni na przyszłość 
– aktywizacja społeczna osób 

niepełnosprawnych
i członków ich rodzin”

W trakcie rozmów specjaliści z różnych 
dziedzin (m.in. zdrowia, kultury, bezpie-
czeństwa i aktywności w wieku emerytal-
nym) rozmawiali z seniorami z Ornontowic 
na temat ich potrzeb społecznych. Kawiaren-
kę prowadziła Agnieszka Ganiek, a modera-
torami stolików byli: Aleksandra Malczyk, 
Dominik Uchnast, Michał Stokłosa, Ryszard 
Muller oraz Artur Ceran.

Udział w wydarzeniu był bezpłatny, a na 
każdego uczestnika, jak to na kawiarenkę 
przystało, czekała kawa i słodki poczęstu-
nek.

Projekt „SAMOrządni Seniorzy w Powie-
cie Mikołowskim finansowany jest z progra-
mu na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na 
lata 2021-2025.

Zdjęcie: Fundacja „GaSZo”.

Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Or-
nontowicach zakończył 
realizowany od czerwca 
2021 r. projekt „Samo-
dzielni na przyszłość - aktywizacja społeczna osób niepełno-
sprawnych i członków ich rodzin”. Na realizację przedsięwzięcia 
Fundacja JSW udzieliła darowizny. Uczestnikami projektu byli 
opiekunowie osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne, 
zależne i członkowie rodzin. W projekcie wzięły udział 24 osoby. 
Odbywały się cykliczne warsztaty z psychologiem, fizjoterapeu-
tą oraz dietetykiem. Osobom niepełnosprawnym korzystającym 
ze wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach 
Górnych opłacano transport do ośrodka. Zostały zorganizowane 
także wyjazdy kulturalno – turystyczne między innymi do Ogrodu 
Botanicznego w Mikołowie, Zamku w Pszczynie czy Stadionu 
Śląskiego w Chorzowie.

Tekst i zdjęcia: GOPS Ornonontowice
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W pięknie udekorowanej sali gimna-
stycznej Dyrektor ZS-P Monika Orłow-
ska-Przybyła, serdecznie powitała zapro-
szonych gości: Wójta Gminy Ornontowice 
Marcina Kotyczkę, Przewodniczącego 
Rady Gminy Henryka Nieużyłę, ks. Pro-
boszcza Grzegorza Lecha, Zastępcę Wój-
ta Gminy Ornontowice Dariusza Spyrę, 
Skarbnika Gminy Ornontowice Aleksandrę 
Sewerin, byłych dyrektorów i wicedyrek-
torów Szkoły, emerytowanych nauczycieli 
i  pracowników Szkoły, Przewodniczą-
ce Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 
i  Przedszkola Anetę Jeleniewicz oraz 
Alinę Cyprys, obecnych wicedyrektorów 
Szkoły Bożenę Kubicę i Iwonę Sznapkę, 
grono pedagogiczne, Pracowników Obsłu-
gi i Administracji, Dyrektorów Jednostek 
Organizacyjnych Gminy Ornontowice oraz 
uczniów.

W swoim przemówieniu odniosła się do 
historii, tradycji i teraźniejszości Szanow-
nej Jubilatki. Wyraziła swoją wdzięczność 
i uznanie dla jej twórców, byłych dyrekto-
rów, kadry pedagogicznej i pracowników. 
Dziękując za wieloletnią współpracę, trud 
włożony w troskę o dobre imię Szkoły oraz 
stwarzanie warunków edukacyjnych na bar-
dzo wysokim poziomie, wręczyła byłym 
dyrektorom statuetki, które otrzymały: 
Danuta Konarska, Teresa Machulik, Elż-
bieta Bednarczyk oraz Gizela Siedlaczek. 
Emerytowani nauczyciele oraz dyrektorzy 
jednostek organizacyjnych z rąk Dyrektor 
ZS-P odebrali podziękowania za wieloletnią 
i owocną współpracę.

Następnie głos zabrał Przewodniczący 
Rady Gminy, który z okazji 70 – lecia ży-
czył Szkole dalszego rozwoju, sukcesów, 
a także wytrwałości w dążeniu drogą wła-
snych marzeń. Nie mogło także zabraknąć 
wystąpienia Wójta Gminy, który nie tylko 

podziękował za wspaniałą współpracę, za-
angażowanie, profesjonalizm i znakomitą 
organizację pracy, ale także z wielkim 
wzruszeniem wspominał lata, które spę-
dził w „Miarce”. Po wystąpieniu władz 
lokalnego samorządu, z rąk Dyrektor ZS-
P, Marcin Kotyczka oraz Henryk Nieużyła 
odebrali jubileuszowe statuetki za wspie-
ranie inicjatyw i zadań na rzecz Szkoły, 
życzliwość i wsparcie.

Głos zabrali również zaproszeni goście, 
którzy życzyli Szkole wszystkiego najlep-
szego, stu lat i kolejnych jubileuszy, zaś na 
ręce Pani Dyrektor zostały złożone bukiety 
kwiatów oraz upominki dla szkoły. Wśród 
oficjalnych wystąpień nie zabrakło chwil 
wzruszeń i łez. Podczas uroczystości, któ-
ra zbiegła się z Dniem Komisji Edukacji 
Narodowej zostały wręczone Nagrody 
Wójta oraz Dyrektora Szkoły. W tym 
roku Nagroda Wójta za wybitne osiągnię-
cia dydaktyczno-wychowawcze została wrę-
czona: Monice Orłowskiej-Przybyła, Iwonie 
Sznapce, Elżbiecie Lewickiej, Marzenie 
Rożek oraz Katarzynie Nowak. 

Nagrodę Dyrektora Szkoły za zaanga-
żowanie w pracę oraz wybitne osiągnięcia 
pedagogiczne i wychowawcze odebrali: 
Bożena Kubica, Bożena Banach, Agniesz-

ka Bugla, Barbara Czyż, Monika Kucha-
rek, Wioleta Malczyk, Agnieszka Paruzel, 
Joanna Paruzel-Osojca, Anna Profaska, 
Gabriela Smorz, Sandra Szwiec oraz Ewa 
Wójcik.

Po części oficjalnej historię Szkoły przy-
bliżyła Gabriela Wyrobek zaś List Gratula-
cyjny Kuratorium Oświaty w Katowicach 
Delegatura Rybnik odczytała Bożena Ku-
bica. Następnie wyświetlono film, który 
pokazał dzisiejszą Szkołę, jej codzien-
ność, naukę, pracę i zabawę. W montażu 
słowno-muzycznym przypomniano naj-
ważniejsze fakty z życia i działalności 
Karola Miarki. Uczniowie zaprezentowali 

14 października Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Gminie Ornontowice obchodziła Jubileusz 70-lecia. Ob-
chody rozpoczęła uroczysta Msza Św. odprawiona w Kościele Parafialnym św. Michała Archanioła w Ornontowi-
cach. Koncelebrowali ją ks. Poboszcz Grzegorz Lech oraz ks. Dobiesław Nieradzik. Dostojeństwa uroczystości 
dodawały poczty sztandarowe: Sztandar Gminy Ornontowice oraz Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki. Po 
nabożeństwie zaproszeni goście, dyrekcja, grono pedagogiczne oraz delegacje uczniów poszczególnych klas 
udali się do szkoły, gdzie kontynuowano obchody jubileuszu.

70-lecie Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki

str. 9
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układy taneczne w strojach ludowych do 
pieśni zespołu Mazowsza, tańce towarzy-
skie i współczesne. Nie zabrakło również 
śpiewu, wierszy i gwary śląskiej, którą tak 
pielęgnował Karol Miarka.

Po programie artystycznym goście zo-
stali zaproszeni na spacer po Szkole. Aby 
ułatwić im sentymentalną podróż w prze-

szłość, przygotowano ekspozycje zdjęć, ga-
zetki, wystawy oraz ławeczkę wspomnień. 
Święto Szkoły stało się również okazją 
do zaprezentowania osiągnięć uczniów. 
Ściany Szkoły zdobiły dyplomy, medale 
i puchary uzyskane przez uczniów w mi-
nionych latach oraz te zdobywane obecnie. 
Ku pamięci minionych 70 lat istnienia pla-
cówki został opracowany i wydany oko-
licznościowy folder. To wspólne spotkanie 
gości, obecnych i dawnych pracowników 
Szkoły zakończyło uroczystość. Jubileusz 
70-lecia stał się kolejnym ogniwem historii 
naszej Szkoły.

W imieniu dyrekcji, nauczycieli, pra-
cowników i uczniów naszej Szkoły dzię-
kujemy wszystkim uczestnikom uroczy-
stości jubileuszowych za szczere życzenia 
i pamięć o Szkole. Z okazji Jubileuszu 
społeczność szkolna przygotowała szereg 

przedsięwzięć, które składają się na cało-
roczny program obchodów. 

Warto wspomnieć, że roku jubile-
uszowym w naszej Szkole Podstawowej 
w 26 oddziałach uczy się 549 uczniów. 
W Szkole Podstawowej zatrudnionych jest 
58 nauczycieli, 8 pracowników administracji 
oraz 19 pracowników obsługi.

Tekst: ZS-P w Ornontowicach

Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
licznym, ogromnym lizakiem. Na pamiątkę 
tego wydarzenia przedszkolaki otrzymały 
piękne dyplomy.

Dla wszystkich dzieci były to niezapomnia-
ne chwile, pełne emocji i pozytywnych wrażeń.

ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KAROLA MIARKI

Pasowanie na Ucznia
12 października odbyło się pasowanie na 

pierwszoklasistę. W uroczystości uczestniczy-
ły trzy klasy pierwsze wraz z wychowawczy-
niami: Bożeną Machulik, Iwoną Kieler i Ka-
tarzyną Kotyczka. Uczniowie zaprezentowali 
program artystyczny składający się z piose-
nek i wierszyków. Po występach zostali pa-
sowani i otrzymali dyplomy i medale z rąk 
pani dyrektor Moniki Orłowskiej-Przybyły. 
Uczniowie z pewnością na długo zachowają 
w pamięci ten dzień.

Jubileuszowy happening
W naszej szkole rozpoczął się rok jubi-

leuszowy, w ramach którego poprzez wiele 
akcji i inicjatyw chcemy uczcić 70-lecie 
Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki 
w Gminie Ornontowice.

Jednym z pierwszych przedsięwzięć było 
zorganizowanie urodzinowego happeningu 
integracyjnego pod hasłem „CZERPMY 
RADOŚĆ Z BYCIA RAZEM”, który od-
był się 15 października. Zdajemy sobie 
sprawę, iż sytuacja pandemii i zdalne na-
uczanie niekorzystnie wpłynęło na integra-
cję zespołów klasowych. Stąd zrodził się 
pomysł, by uczniowie w ramach „urodzin 
szkoły” pobyli razem i wspólnie świętowali 
70-lat jubilatki.

Klasy młodsze spędziły ten dzień 
z wychowawcami. Odbyły się warsztaty 
plastyczne, podczas których uczniowie 
przygotowali urodzinowe torty i babeczki. 
Girlandy, balony oraz piękne prace udeko-
rowały ścienne gazetki, a klasy zamieniły 
się w prawdziwe, urodzinowe przyjęcia. 
Uczniowie mieli również okazję wziąć 
udział w zabawie „Kodowanie na ekranie” 
polegającej na odszyfrowaniu urodzinowe-
go hasła. Po słodkim poczęstunku ucznio-
wie podzieli się na drużyny i zaczęła się 
wspólna zabawa w gry stolikowe, które 
dzieci mogły tego dnia przynieść ze swo-
ich domów.

Klasy starsze wybrały swój ulubiony 
kolor, w który wszyscy się ubrali. Odbył 
się konkurs na najlepszy tort urodzinowy, 
zakończony degustacją. Jury, w osobach 
Moniki Orłowskiej-Przybyły oraz Lilianny 
Lenczowskiej, miało nie lada wyzwanie. 
Wszystkie klasy prezentowały niezwykle 
wysoki poziom.  Ostatecznie I miejsce zajęła 
klasa 4 B, II miejsce klasa 7 D, a III – kla-
sa 8 A. Jak na urodziny przystało, wszyscy 
odśpiewali „100 lat” dla szkoły.

W ramach happeningu uczniowie in-
tegrowali się także poprzez wykonanie 
klasowego totemu lub plakatu, który sym-
bolizuje ich klasę, grali wspólnie w gry 
planszowe i towarzyskie, rozwiązywali kla-
sowy escape room. Rada Rodziców ufun-
dowała nagrody dla zwycięzców konkursu, 
ale także zadbała o słodki poczęstunek dla 
wszystkich uczniów.

Zadowolone i uśmiechnięte twarze dzie-
ci świadczą, że urodziny naszej szkoły były 
udane. Jesteśmy przekonani, że uczniowie 
i nauczyciele odkryli jak wielki potencjał 
drzemie we wszystkich, gdy działa się ze-
społowo.

Tekst: ZS-P Ornontowice 

Z PRZEDSZKOLA
IM. KUBUSIA PUCHATKA

Urodziny Kubusia Puchatka oraz Pa-
sowanie na Starszaka i Przedszkolaka 
12 października w Przedszkolu im. Ku-
busia Puchatka świętowano kolejne uro-
dziny tego niezwykle lubianego i znanego 
na całym świecie misia. Wszystkie grupy 
z ogromnym zaangażowaniem i radością 
wzięły udział w obchodach tej niezwykłej 
uroczystości. Cały dzień przepełniony był 
rozmaitymi atrakcjami.

Dzieci odkrywały historię nie tylko same-
go Kubusia Puchatka, ale również mogły po-
znać wiele ciekawostek o jego autorze oraz 
innych bohaterach książki, a także posłu-
chać wybranego opowiadania o przygodach 
małego misia i jego przyjaciół. Brały także 
udział w wielu ciekawych zabawach zwią-
zanych z bajkowymi przygodami, a ponadto 
miały szansę osobiście spotkać się z Kubu-
siem Puchatkiem, by uroczyście odśpiewać 
„Sto lat”, złożyć mu życzenia i wykonać 
pamiątkowe zdjęcie.

Tego dnia odbyły się jeszcze dwa waż-
ne wydarzenia – Pasowanie na Starszaka 
i Przedszkolaka. Dzieci z grupy „Nieza-
pominajek”, „Pszczółek” oraz „Słoneczek” 
zaprezentowały swoje umiejętności wokalne 
oraz recytatorskie. Kulminacyjnym punktem 
było złożenie przyrzeczenia przez przed-
szkolaków oraz chwila pasowania sym-
boliczną kredką. Każdemu „Starszakowi” 
został wręczony dyplom oraz medal.

Mianowanie maluchów na przedszko-
laków to pierwsza ważna uroczystość dla 
grupy „Biedronek” oraz „Motylków”. 
Każde dziecko zostało pasowane symbo-
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Statystyka urodzeń i zgonów w III kwartale 2021 roku w naszej 
Gminie to:
• 16 urodzeń (2 w lipcu, 8 w sierpniu i 6 we wrześniu);
• 11 zgonów (2 w lipcu, 5 w sierpniu i 4 we wrześniu).

Stałe i czasowe zameldowania:
• na dzień 30.06.2021 r. stałych mieszkańców było 5916, cza-

sowych 136 co razem daje 6052 mieszkańców naszej Gminy;
• na dzień 30.09.2021 r. stałych mieszkańców było 5912, czasowych 

139 co razem daje 6051 mieszkańców naszej Gminy.
W zakresie ewidencji ludności:

• wydano 5 decyzji w sprawach meldunkowych;
• wykonano 84 czynności dotyczących zameldowań i wymel-

dowań;
• nadano 5 numerów PESEL.

Z zakresu czynności o dowodach osobistych:
• złożono 158 wniosków o wydanie nowego dowodu osobistego;
• nowy dowód osobisty odebrało 150 osób;
• przyjęto 10 zgłoszeń o jego utracie.

Z zakresu urzędu stanu cywilnego zarejestrowano 19 aktów 
stanu cywilnego, w tym:
• 1 akt urodzenia (zagraniczny wpisany do Rejestru Stanu Cy-

wilnego);
• 10 aktów małżeństwa (2 śluby cywilne, 7 konkordatowych, 

1 wpisany do Rejestru Stanu Cywilnego);
• 8 aktów zgonu.

Ponadto wydano:
• 3 zaświadczenia oraz 174 odpisów z akt stanu cywilnego.

Czy wiesz że…?

Ornontowice w podsumowaniu
III kwartału 2021 roku
Urzędu Stanu Cywilnego
i Ewidencji Ludności

Jubileusz 60 lat małżeństwa, czyli Diamentowe Gody, świę-
towali w październiku br. Państwo Gertruda i Henryk Kocur!

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 zaszczytnego Jubileuszu!

Jubileusz 65 lat małżeństwa, czyli Żelazne Gody, świętowali 
w październiku br. Państwo Monika i Jerzy Tkocz!

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 zaszczytnego Jubileuszu!

Ta miłość trwa od 60 lat
– Diamentowe Gody

Ta miłość trwa już od 65-ciu lat 
– Żelazne Gody!

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 
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1OD DNIA 01.09.2017 r.

NIE WOLNO SPALAĆ:Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje 

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA 
Uchwała Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

żyj zgodnie z prawem ● ogrzewaj zgodnie z prawem 
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IA ● węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem 

tego węgla ● mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek 
produkowanych z ich wykorzystaniem ● paliw, w których udział masowy 
węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 % ● 
biomasy stałej, której wilgotnośćw stanie roboczym przekracza 20 % ● 

odpadów poremontowych itp. ●

Od 1 lipca br. każdy właściciel lub 
zarządca budynku zobowiązany jest 
do złożenia w Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (w skrócie CEEB) 
deklaracji dotyczącej źródeł ciepłai 
spalania paliw. Dla źródeł, które istniały 
przed 1 lipca br., właściciel lub zarządca 
ma czas 12 miesięcy - do 30 czerwca 
2022r., dla źródeł nowopowstałych, tj. 
po 1 lipca br., termin ten wynosi 14 dni 
od ich uruchomienia. Deklaracje można 
składać w formie: 
● elektronicznej – przez internet za 
pośrednictwem strony internetowej: 

 www.zone.gunb.gov.pl, 
● papierowej – wypełniony formularz 
deklaracji A lub B (dla budynkówi lokali 
mieszkalnych lub niemieszkalnych) 
można pobrać, wypełnić i złożyć 
w Urzędzie, (zgodnie z lokalizacją 
budynku).

Szczegółowe informacje o CEEB znajdują 
się na stronie Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego:

 www.gunb.gov.pl

●ZŁÓŻ DEKLARACJĘ●NIE CZEKAJ●

DOTACJE ● DOFINASOWANIA ● ZWOLNIENIA ● ULGI PODATKOWE ● PRZY WYMIANIE ŹRÓDŁA CIEPŁA

Dotacje do wymiany kotła – zgodnie z Regulaminem 
przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice

 na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji 
(Uchwała Nr XXII/192/20 Rady Gminy Ornontowice z dnia 

22 października 2020 r. i Uchwała Nr XXXV/284/21 Rady Gminy 
Ornontowice z dnia 23 września 2021 r.), 

 informacji udziela Wydział Środowiska i Gospodarki 
Nieruchomościami, nr tel. 32 33 06 237 

●●● Od 2022 roku nie będą już dotowane 
wymiany na kotły opalane węglem ●●●

Program „Czyste Powietrze” Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,  infolinia 

programu „Czyste powietrze”: 32 60 32 252, 
https://www.wfosigw.katowice.pl/kontakt-czp.html 

Od 15 września 2020 r. w ramach porozumienia z WFOŚiGW, 
mieszkańcy Gminy Ornontowice mogą otrzymać pomoc 

w procesie składania wniosku i uzyskaniu dofinansowania
w ramach programu „Czyste Powietrze” w siedzibie Urzędu 
Gminy Ornontowice, informacji udziela Wydział Rozwoju i 

Inwestycji, nr tel. 32 33 06 228 lub 32 33 06 224

Zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków 
mieszkalnych lub ich części – zgodnie z przyjętą w dniu 
18 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XIV/123/19 Rady Gminy 

Ornontowice - informacji w tym zakresie udziela Wydział 
Finansowy i Budżetu – Podatki, nr tel. 32 33 06 209

Ulga termomodernizacyjna – od stycznia 2019 r. podatnicy mają 
możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych m.in. 
na zakup ekologicznego źródła ciepła, wymianę stolarki okiennej 

i drzwiowej, instalację systemu wentylacji mechanicznej, 
docieplenie ścian, montaż kolektorów słonecznych, instalacji 

fotowoltaicznych; 
informacji w tym zakresie udziela Urząd Skarbowy w Mikołowie, 

nr tel. 32 32 46 100

● żyj zgodnie z naturą ●

  ● oddychaj zgodnie z naturą – czystym powietrzem ●

1OD DNIA 01.09.2017 r. 
NIE WOLNO SPALAĆ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje  
UCHWAŁA ANTYSMOGOWA  

Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r.  
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 
 

 

● żyj zgodnie z prawem ● ogrzewaj zgodnie z prawem ● 
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 ● węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych 

 z wykorzystaniem tego węgla ● mułów i flotokoncentratów węglowych 
oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem ● paliw, 

 w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 
 3 mm wynosi więcej niż 15 % ● biomasy stałej, której wilgotność 

w stanie roboczym przekracza 20 % ● odpadów poremontowych itp. ● 

Od 1 lipca br. każdy właściciel lub 
zarządca budynku zobowiązany jest do 
złożenia w Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (w skrócie CEEB) 
deklaracji dotyczącej źródeł ciepła 
i spalania paliw. Dla źródeł które istniały 
przed 1 lipca br., właściciel lub zarządca 
ma czas 12 miesięcy- do 30 czerwca 
2022r., dla źródeł nowopowstałych, 
tj. po 1 lipca br., termin ten wynosi 
14 dni od ich uruchomienia. Deklaracje 
można składać w formie:  
 elektronicznej – przez internet za 

pośrednictwem strony internetowej 
www.zone.gunb.gov.pl, 

 papierowej – wypełniony formularz 
deklaracji A lub B (dla budynków 
i lokali mieszkalnych lub 
niemieszkalnych) można pobrać, 
wypełnić i złożyć w Urzędzie, (zgodnie 
z lokalizacją budynku). 

Szczegółowe informacje o CEEB znajdują 
się na stronie Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego: 

www.gunb.gov.pl 
 

 
 

●ZŁÓŻ DEKLARACJĘ●NIE CZEKAJ● 

DOTACJE ● DOFINASOWANIA ● ZWOLNIENIA ● ULGI PODTKOWE ● PRZY WYMIANIE ŹRÓDŁA CIEPŁA 
 

Dotacje do wymiany kotła – zgodnie z Regulaminem 
przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice 

na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji 
(Uchwała nr XXII/192/20 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 
października 2020 r. i Uchwała nr XXXV/284/21 Rady Gminy 

Ornontowice z dnia 23 września 2021 r.),  
 informacji udziela Wydział Środowiska i Gospodarki 

Nieruchomościami, nr tel. 32 33 06 237  
●●● Od 2022 roku nie będą już dotowane  
wymiany na kotły opalane węglem ●●● 

Program „Czyste Powietrze”  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach,  
 infolinia programu „Czyste powietrze”: 32 60 32 252,  
https://www.wfosigw.katowice.pl/kontakt-czp.html  

Od 15 września 2020 r. w ramach porozumienia z WFOŚiGW, 
Mieszkańcy Gminy Ornontowice mogą otrzymać pomoc 

 w procesie składania wniosku i uzyskaniu dofinansowania 
w ramach programu „Czyste Powietrze” w siedzibie Urzędu 

Gminy Ornontowice, informacji udziela Wydział Rozwoju  
i Inwestycji, nr tel. 32 33 06 228 lub 32 33 06 224 

Zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków 
mieszkalnych lub ich części – zgodnie z przyjętą w dniu  
18 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XIV/123/19 Rady Gminy 

Ornontowice - informacji w tym zakresie udziela Wydział 
Finansowy i Budżetu – Podatki, nr tel. 32 33 06 209 

Ulga termomodernizacyjna – od stycznia 2019 r. podatnicy mają 
możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych m.in. 
na zakup ekologicznego źródła ciepła, wymianę stolarki okiennej 

i drzwiowej, instalację systemu wentylacji mechanicznej, 
docieplenie ścian, montaż kolektorów słonecznych, instalacji 

fotowoltaicznych;  
informacji w tym zakresie udziela Urząd Skarbowy w Mikołowie, 

 nr tel. 32 32 46 100 

● żyj zgodnie z naturą ● 

● oddychaj zgodnie z naturą – czystym powietrzem ● 
  

1OD DNIA 01.09.2017 r. 
NIE WOLNO SPALAĆ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje  
UCHWAŁA ANTYSMOGOWA  

Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r.  
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 
 

 

● żyj zgodnie z prawem ● ogrzewaj zgodnie z prawem ● 
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 ● węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych 

 z wykorzystaniem tego węgla ● mułów i flotokoncentratów węglowych 
oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem ● paliw, 

 w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 
 3 mm wynosi więcej niż 15 % ● biomasy stałej, której wilgotność 

w stanie roboczym przekracza 20 % ● odpadów poremontowych itp. ● 

Od 1 lipca br. każdy właściciel lub 
zarządca budynku zobowiązany jest do 
złożenia w Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (w skrócie CEEB) 
deklaracji dotyczącej źródeł ciepła 
i spalania paliw. Dla źródeł które istniały 
przed 1 lipca br., właściciel lub zarządca 
ma czas 12 miesięcy- do 30 czerwca 
2022r., dla źródeł nowopowstałych, 
tj. po 1 lipca br., termin ten wynosi 
14 dni od ich uruchomienia. Deklaracje 
można składać w formie:  
 elektronicznej – przez internet za 

pośrednictwem strony internetowej 
www.zone.gunb.gov.pl, 

 papierowej – wypełniony formularz 
deklaracji A lub B (dla budynków 
i lokali mieszkalnych lub 
niemieszkalnych) można pobrać, 
wypełnić i złożyć w Urzędzie, (zgodnie 
z lokalizacją budynku). 

Szczegółowe informacje o CEEB znajdują 
się na stronie Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego: 

www.gunb.gov.pl 
 

 
 

●ZŁÓŻ DEKLARACJĘ●NIE CZEKAJ● 

DOTACJE ● DOFINASOWANIA ● ZWOLNIENIA ● ULGI PODTKOWE ● PRZY WYMIANIE ŹRÓDŁA CIEPŁA 
 

Dotacje do wymiany kotła – zgodnie z Regulaminem 
przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice 

na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji 
(Uchwała nr XXII/192/20 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 
października 2020 r. i Uchwała nr XXXV/284/21 Rady Gminy 

Ornontowice z dnia 23 września 2021 r.),  
 informacji udziela Wydział Środowiska i Gospodarki 

Nieruchomościami, nr tel. 32 33 06 237  
●●● Od 2022 roku nie będą już dotowane  
wymiany na kotły opalane węglem ●●● 

Program „Czyste Powietrze”  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach,  
 infolinia programu „Czyste powietrze”: 32 60 32 252,  
https://www.wfosigw.katowice.pl/kontakt-czp.html  

Od 15 września 2020 r. w ramach porozumienia z WFOŚiGW, 
Mieszkańcy Gminy Ornontowice mogą otrzymać pomoc 

 w procesie składania wniosku i uzyskaniu dofinansowania 
w ramach programu „Czyste Powietrze” w siedzibie Urzędu 

Gminy Ornontowice, informacji udziela Wydział Rozwoju  
i Inwestycji, nr tel. 32 33 06 228 lub 32 33 06 224 

Zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków 
mieszkalnych lub ich części – zgodnie z przyjętą w dniu  
18 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XIV/123/19 Rady Gminy 

Ornontowice - informacji w tym zakresie udziela Wydział 
Finansowy i Budżetu – Podatki, nr tel. 32 33 06 209 

Ulga termomodernizacyjna – od stycznia 2019 r. podatnicy mają 
możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych m.in. 
na zakup ekologicznego źródła ciepła, wymianę stolarki okiennej 

i drzwiowej, instalację systemu wentylacji mechanicznej, 
docieplenie ścian, montaż kolektorów słonecznych, instalacji 

fotowoltaicznych;  
informacji w tym zakresie udziela Urząd Skarbowy w Mikołowie, 

 nr tel. 32 32 46 100 

● żyj zgodnie z naturą ● 

● oddychaj zgodnie z naturą – czystym powietrzem ● 
  

1OD DNIA 01.09.2017 r. 
NIE WOLNO SPALAĆ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje  
UCHWAŁA ANTYSMOGOWA  

Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r.  
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 
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 ● węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych 
 z wykorzystaniem tego węgla ● mułów i flotokoncentratów węglowych 

oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem ● paliw, 
 w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 
 3 mm wynosi więcej niż 15 % ● biomasy stałej, której wilgotność 

w stanie roboczym przekracza 20 % ● odpadów poremontowych itp. ● 

Od 1 lipca br. każdy właściciel lub 
zarządca budynku zobowiązany jest do 
złożenia w Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (w skrócie CEEB) 
deklaracji dotyczącej źródeł ciepła 
i spalania paliw. Dla źródeł które istniały 
przed 1 lipca br., właściciel lub zarządca 
ma czas 12 miesięcy- do 30 czerwca 
2022r., dla źródeł nowopowstałych, 
tj. po 1 lipca br., termin ten wynosi 
14 dni od ich uruchomienia. Deklaracje 
można składać w formie:  
 elektronicznej – przez internet za 

pośrednictwem strony internetowej 
www.zone.gunb.gov.pl, 

 papierowej – wypełniony formularz 
deklaracji A lub B (dla budynków 
i lokali mieszkalnych lub 
niemieszkalnych) można pobrać, 
wypełnić i złożyć w Urzędzie, (zgodnie 
z lokalizacją budynku). 

Szczegółowe informacje o CEEB znajdują 
się na stronie Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego: 

www.gunb.gov.pl 
 

 
 

●ZŁÓŻ DEKLARACJĘ●NIE CZEKAJ● 

DOTACJE ● DOFINASOWANIA ● ZWOLNIENIA ● ULGI PODTKOWE ● PRZY WYMIANIE ŹRÓDŁA CIEPŁA 
 

Dotacje do wymiany kotła – zgodnie z Regulaminem 
przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice 

na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji 
(Uchwała nr XXII/192/20 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 
października 2020 r. i Uchwała nr XXXV/284/21 Rady Gminy 

Ornontowice z dnia 23 września 2021 r.),  
 informacji udziela Wydział Środowiska i Gospodarki 

Nieruchomościami, nr tel. 32 33 06 237  
●●● Od 2022 roku nie będą już dotowane  
wymiany na kotły opalane węglem ●●● 

Program „Czyste Powietrze”  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach,  
 infolinia programu „Czyste powietrze”: 32 60 32 252,  
https://www.wfosigw.katowice.pl/kontakt-czp.html  

Od 15 września 2020 r. w ramach porozumienia z WFOŚiGW, 
Mieszkańcy Gminy Ornontowice mogą otrzymać pomoc 

 w procesie składania wniosku i uzyskaniu dofinansowania 
w ramach programu „Czyste Powietrze” w siedzibie Urzędu 

Gminy Ornontowice, informacji udziela Wydział Rozwoju  
i Inwestycji, nr tel. 32 33 06 228 lub 32 33 06 224 

Zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków 
mieszkalnych lub ich części – zgodnie z przyjętą w dniu  
18 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XIV/123/19 Rady Gminy 

Ornontowice - informacji w tym zakresie udziela Wydział 
Finansowy i Budżetu – Podatki, nr tel. 32 33 06 209 

Ulga termomodernizacyjna – od stycznia 2019 r. podatnicy mają 
możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych m.in. 
na zakup ekologicznego źródła ciepła, wymianę stolarki okiennej 

i drzwiowej, instalację systemu wentylacji mechanicznej, 
docieplenie ścian, montaż kolektorów słonecznych, instalacji 

fotowoltaicznych;  
informacji w tym zakresie udziela Urząd Skarbowy w Mikołowie, 

 nr tel. 32 32 46 100 

● żyj zgodnie z naturą ● 

● oddychaj zgodnie z naturą – czystym powietrzem ● 
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Azbest usunięty
W pierwszej połowie września br. zakoń-

czono zadanie pn.: „Usunięcie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Or-
nontowice w 2021 r.” Pracami w zakresie de-
montażu i usunięcia odpadów azbestowych 
objętych było 12 nieruchomości, z których 
w sumie usunięto 21,97 ton azbestu. Wyko-
nawcą prac była firma Przedsiębiorstwo In-
żynieryjne „AGRAF” Rafał Skórka z Rudy 
Śląskiej. Koszt zadania wyniósł 15.955,87 
zł, z czego kwota 5.412,05 zł stanowi do-
tację ze środków NFOŚiGW w Warszawie 
oraz WFOŚiGW w Katowicach, pozostała 
kwota to środki z budżetu Gminy.

Obecnie wyroby azbestowe wykorzysty-
wane są jeszcze na 29 nieruchomościach 
zlokalizowanych na terenie Ornontowic. 
W sumie ponad 47 ton płyt azbestowo-ce-
mentowych (falistych i płaskich) stanowi po-
krycia dachowe budynków gospodarczych, 
a także mieszkalnych.

W świetle obowiązujących przepisów, 
użytkownicy azbestu zobowiązani są co roku, 
do dnia 31 stycznia, składać Wójtowi Gminy 
Informację o wyrobach zawierających azbest. 
Druk Informacji dostępny jest na stronie in-
ternetowej Gminy, w zakładce Odpady → 
Azbest oraz w Referacie Gospodarki Odpa-
dami (pok. 409). Składane Informacje stano-
wią podstawę do aktualizacji danych ujętych 
w Bazie Azbestowej prowadzonej przez Mini-
sterstwo Rozwoju i Technologii. Wspomniana 

Baza jest narzędziem informatycznym prze-
znaczonym do gromadzenia i przetwarzania 
informacji uzyskanych z inwentaryzacji wy-
robów zawierających azbest z poszczególnych 
gmin w Polsce. Każda gmina odpowiada za 
weryfikację i aktualność danych znajdujących 
się w Bazie Azbestowej, stąd tak ważne, aby 
użytkownicy wyrobów wywiązywali się 
z obowiązku przekazywania informacji do 
Urzędu Gminy.

Od 1997 roku w Polsce obowiązuje zakaz 
produkcji wyrobów zawierających azbest, 
obrotu azbestem i wyrobami, które go za-
wierają, wszelkie wyroby azbestowe mu-
szą zniknąć z budynków, posesji do dnia 
31 grudnia 2032 roku.

Godziny otwarcia PSZOK
Przypominamy mieszkańcom, że w okre-

sie od 1 listopada do 31 marca Punkt Se-
lektywnego Zbierania Odpadów Komunal-
nych przy ul. Brzozowej 3 będzie świadczył 
usługi (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych 
od pracy) w poniedziałek, wtorek, czwartek 
i piątek w godzinach od 12.00 do 16.00 oraz 
w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00.

Weryfikacja danych w deklaracji
22 września br. weszła w życie kolejna no-

welizacja Ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach. Wśród wprowadzonych zmian pojawił 
się nowy zapis w art. 6o, który umożliwia 
wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast 
weryfikację złożonych deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi z informacjami i danymi znajdu-
jącymi się w posiadaniu urzędu gminy lub 
miasta oraz w posiadaniu gminnych jednostek 
organizacyjnych, w tym przedsiębiorstw wo-
dociągowo-kanalizacyjnych.

Mając na względzie powyższe, prosimy 
właścicieli budynków mieszkalnych oraz 
zarządców nieruchomości o  podawanie 
rzetelnych, zgodnych ze stanem faktycznym 
informacji, szczególnie dotyczących ilości 
osób zamieszkałych w budynkach.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, 
co do prawdziwości danych zawartych w de-
klaracjach, istnieje możliwość wezwania 
właściciela nieruchomości do udzielenia wy-
jaśnień oraz złożenia nowej deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, zgodnej ze stanem faktycznym.

Przypominamy, że opłatę za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi należy 
uiszczać w miejscu zamieszkania (czyli 
w miejscu wytwarzania odpadów), nie zaś 
w miejscu zameldowania, choć zazwyczaj 
są one tożsame. Zgodnie z zapisami wspo-
mnianej ustawy, pierwszą deklarację składa 
się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania 
pierwszego mieszkańca na danej nieruchomo-
ści, natomiast w przypadku zmiany danych 
(np. w przypadku wprowadzenia się nowych 
osób, powrotu z zagranicy, studiów, urodzenia 
się dziecka itp.) będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, właściciel nierucho-
mości jest obowiązany złożyć nową deklarację 
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, zaś 
w przypadku śmierci mieszkańca w terminie 
do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Z Referatu
Gospodarki Odpadami

Październik w Świetlicy PWiT
Z okazji Dnia Nauczyciela dzieci zrobi-

ły własnoręczne róże, którymi obdarowały 
swoich nauczycieli.

Kwiaty wykonane zostały metodą kanza-
shi. Uczestnicy zajęć wykorzystali do tego 
ozdobne wstążki. Przygotowano również 
podstawki lub wazoniki na kwiaty. Wazoniki 

zostały zrobione z gliny samoutwardzalnej 
i pomalowane farbami.

Uczestnicy zajęć brali udział w akcji 
Noc Bibliotek 2021. Wyświetlony został 
film „Operacja człowiek w czerni”, któ-
rego bohaterowie rozwiązywali zagadki, 
a później my robiliśmy to samo. Przygo-

towywaliśmy mapy skarbów, tworzyli-
śmy własne szyfry oraz rozwiązywaliśmy 
sudoku.

Jesień, to czas na uporządkowanie ogród-
ków, dlatego dzieci przeprowadziły porzą-
dek w świetlicowym ogródku. Wyrywały 
suche rośliny, plewiły i zastanawiały się co 
tam teraz można zrobić?

Wykorzystując dary jesieni, wykonały 
śliczne lampiony z liści. Przyozdobiły je 
kasztanami oraz dekoracyjnymi sznurka-
mi.

Zajęcia świetlicowe planujemy tak, aby 
dzieci mogły rozwijać swoje zainteresowa-
nia, utrwalać zdobytą wiedzę oraz dobrze 
się bawić w ich wolnym czasie.

Zachęcamy do współpracy. Można się 
z nami skontaktować:

- telefonicznie: 32 330 62 83,
- mailowo pod adresem: swietlica@spwit.

ornontowice.pl,
- poprzez stronę FB: Świetlica PWiT Or-

nontowice.
Tekst i zdjęcia: Świetlica PWiT
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Z ARTERII CKiP
Warsztatowo w ARTerii
W ostatnim czasie w ARTerii zagościły 

kolejne warsztaty. Zaczęło się od ekologicz-
nego podejścia do kosmetyków i domu. I tak 
na warsztacie Naturalne Kosmetyki, pod 
czujnym okiem prowadzących, uczestniczki 
samodzielnie stworzyły krem do twarzy oraz 
peeling do ciała. Natomiast w trakcie warsz-
tatów Eko Dom, podjęliśmy temat Eko-sprzą-

tania jako skutecznego, zdrowego i taniego 
sposobu na zapewnienie sobie i najbliższym 
bezpiecznego otoczenia. W trakcie warszta-
tu omówiono produkty, które zagwarantują 
nam czystość, świeże powietrze, a także 
bezpieczną dla dzieci, zwierząt i alergików 
oraz pozbawioną toksyn przestrzeń domową. 
Okazało się, że do sukcesu wystarczy nam 
tylko kilka składników!

Podczas zajęć każdy uczestnik własnoręcz-
nie wykonał: proszek do zmywarki, płyn do 
płukania, mleczko do czyszczenia oraz pro-
szek do prania.

Na kolejnych spotkaniach uczestniczki 
mogły rozwinąć swoje inne kompetencje. 
Na warsztatach z Aleksandrą Goc panie 
dowiedziały się jakim stylem myślenia 
i działania się kierują, czy patrzą na świat 
z perspektywy FAKTÓW – RELACJI – 
IDEII – STRUKTUR (FRIS). Była to so-
lidna dawka wiedzy i wstęp do warsztatów 
z komunikacji. Niemniej ciekawy warsztat 
poprowadziła Joanna Bonczyk, która wpro-
wadziła uczestniczki w arkana zarządzania 
czasem, a właściwie pokazała kobietom, 
że bardzo dobrze potrafią zarządzać sobą 
w czasie i powinny po prostu bardziej wie-
rzyć w siebie i sobie.

Wszystkie warsztaty zostały zrealizowane 
w ramach projektu „Kobieta w pędzącym 
świecie” dofinansowanego ze środków Fun-
dacji JSW.

Tekst i zdjęcia: ARTeria CKiP

Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Dzień Spadającego Liścia – roz-

wiązanie konkursu dla dzieci
Z okazji Światowego Dnia Liścia, który 

przypada 23 września, Gminna Biblioteka 
Publiczna w Ornontowicach zorganizowała 
dla dzieci konkurs. Zadaniem uczestników 
było wykonanie wybraną przez siebie techni-
ką dowolnej pracy z jesiennych liści. Poziom 
prac i kreatywność ich autorów przerosły 
nasze oczekiwania, dlatego wybór tych naj-
lepszych był niezwykle trudny. Wyniki kon-
kursu przedstawiają się następująco:

I  miejsce: Szymon Miłek (5 lat), 
II  miejsce: Milena Mrozek (5 lat), 
III miejsce ex aequo: Małgosia Omiotek 

(4 lata), Emilia Omiotek (3 lata). Wyróż-
nienia: Emilia Koczy (4 lata), Karolina 
Kornas (3 lata).

Nagrody pocieszenia: Filip Cyrus (4 lata), 
Marcin Holewa (5 lat), Kasia Kornas (5 lat), 
Błażej Stolarczyk (10 lat), Jakub Zmarzlik 
(3 lata), Jan Zmarzlik (6 lat).

Nagrodami były bajki o tematyce jesien-
nej i przyrodniczej. Laureatom gratuluje-
my, a wszystkim uczestnikom dziękujemy 
za udział! 

„Mała książka – wielki człowiek” 
po raz czwarty!

W  październiku 2021 r. biblioteka 
rozpoczęła we współpracy z Instytutem 
Książki realizację nowej edycji projektu 
pn. „Mała książka - wielki człowiek”. 
Zapraszamy do naszej biblioteki dzieci 
w wieku przedszkolnym. Mali Czytelni-
cy otrzymają po zapisaniu się do projektu 
Wyprawkę Czytelniczą, czyli: książkę, 
poradnik dla rodziców oraz Kartę Ma-
łego Czytelnika do zbierania naklejek. 
Naklejkę otrzymuje dziecko każdorazo-
wo, gdy odwiedzi bibliotekę i wypoży-
czy przynajmniej jedną książkę z księ-
gozbioru dziecięcego. Ten, kto uzbiera 
10 naklejek, otrzyma imienny Dyplom 
Małego Czytelnika.

Dzieci, które aktualnie posiadają Karty 
Małego Czytelnika i zbierają naklejki, kon-
tynuują zabawę.

Dzieci, które po raz pierwszy wezmą 
udział w projekcie lub zakończyły zbieranie 
naklejek w poprzedniej edycji, otrzymają 
nowe Karty.

Więcej informacji na www.biblioteka-
ornontowice.pl i w bibliotece. Udział jest 
bezpłatny!

Projekt z Fundacji Orlen w na-
szej bibliotece!

Z radością informujemy, że nasza Bi-
blioteka znalazła się na liście laureatów 
programu grantowego Fundacji OR-
LEN „Moje miejsce na Ziemi”. Ozna-
cza to, że od listopada startujemy z nowym 
projektem dla dzieci „Blisko Natury”. Ce-
lem projektu jest promowanie aktywnego 
wypoczynku blisko natury oraz budowanie 
wartości jaką jest troska o otaczające nas 
środowisko. Szczegóły na plakatach, w bi-
bliotece i na www.bibliotekaornontowice.
pl. Zachęcamy do udziału!

Tekst i zdjęcia: GBP w Ornontowicach
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Gwarek z Pucharem Polski Jatta 2021/2022
– Śląski ZPN – Podokręg Zabrze

70-lecie Podokręgu Zabrze 
Śląskiego ZPN

Niecodzienny przebieg miała finałowa rywalizacja w rozgrywkach Jatta Pu-
char Polski na szczeblu Podokręgu Zabrze. Było ku temu kilka powodów.

1 października w Gliwicach odby-
ła się uroczysta gala 70-lecia Po-
dokręgu Zabrze Śląskiego Związku 
Piłki Nożnej, na której nie mogło za-
braknąć przedstawicieli władz sa-
morządowych Gminy Ornontowice 
i Klubu GKS Gwarek Ornontowice.

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

9 3.10.2021 Szombierki Bytom Gwarek Ornontowice 1 : 0

10 9.10.2021 Przemsza Siewierz Gwarek Ornontowice 2 : 4 Gogita, Rocki -2, 
Zdrzałek

11 16.10.2021 Gwarek Ornontowice Rozwój Katowice 0 : 1

12 23.10.2021 Unia Kosztowy Gwarek Ornontowice 3 : 0

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

9 3.10.2021 Walka Zabrze Gwarek II Ornontowice 1 : 4
Tomecki G. -2, 

Tomecki N., 
Stosiek

10 10.09.2021 Gwarek II Ornontowice Zryw Radonia 10 : 2

Tomecki N., Wy-
stąp, Stosiek -2, 

Metelski R. -2, Ka-
czor -2, Nieużyła, 

Musioł T.

11 16.10.2021 Naprzód Żernica Gwarek II Ornontowice 5 : 2 Gałązkiewicz – 2

12 24.10.2021 Gwarek II Ornontowice Młodość Rudno 0 : 3

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

Finał 19.10.2021 Gwarek Ornontowice Górnik II Zabrze
0 : 0
rz.k.
4 : 2

Po pierwsze na trybunach stadionu w Or-
nontowicach, gdzie IV-ligowy Gwarek podej-
mował rezerwy III-ligowego Górnika Za-
brze, usiadł piłkarz legenda Stanisław Oślizło, 
którego obecność uświetniła spotkanie. Po 
drugie, o końcowym wyniku, co w przypadku 
rywalizacji tych zespołów – trzeci raz w ostat-
nim czteroleciu walczących w finale stało się 
już tradycją – zadecydowały rzuty karne.

Zanim jednak do nich doszło trzeba było 
przerwać grę, bo w 88 minucie meczu groź-
nej kontuzji – skomplikowanego złamania 
ręki – doznał Mateusz Raczyński i sędzia 
Leszek Lewandowski zarządził przerwę 
na oczekiwanie na przyjazd karetki pogo-
towia. Dopiero po jej przyjeździe i zabra-
niu z murawy poszkodowanego zawodnika 
Gwarka gra została dokończona, a ponieważ 
w trakcie 90-minutowej rywalizacji żadnej 
drużynie nie udało się zdobyć bramki, kibice 
obserwowali festiwal jedenastek.

Co prawda już się ściemniło i nad stadio-
nem pokazał się księżyc w pełni, ale i tak 
wszyscy doskonale dostrzegli błysk talentu 
Tomasza Spałka, który obronił dwa strzały 

zabrzan. A ponieważ ornontowiczanie trafiali 
bezbłędnie, to Gwarek wygrał 4:2! Miejscowi 
zasłużenie odebrali więc z rąk: Stanisława 
Oślizły, Prezesa Podokręgu Zabrze Jarosława 
Brysia i działacza oraz przedstawiciela spon-
sora tytularnego rozgrywek Herberta Jatty, 
a także wójta Ornontowic Marcina Kotyczki: 
złote medale, czek na 2000 złotych, voucher 
na zakup sprzętu i okazałe trofeum oraz uzy-
skali prawo gry w wiosennych rozgrywkach 
o Puchar Polski na szczeblu Śląskiego Związ-
ku Piłki Nożnej.

Gwarek Ornontowice – Górnik II Za-
brze 0 : 0 w karnych 4 : 2

Karne: Kiklaisz – obroniony; 1:0 Ma-
jeranowski; 1:1 Wingralek; 2:1 Mazur; 2:2 
Pranica; 3:2 Lewandowski; Surowiec – obro-
niony; 4:2 Steuer.

Sędziował Leszek Lewandowski (Gliwice).
GWAREK: Spałek – Błaszczyk (66. Mi-

zera), D. Mazur, Steuer, Rocki – Gogatischvi-
li (64. Kowalik), M. Kasprzyk, Boczar (74. 
Majeranowski), Stosiek (46. Lewandowski), 
Zdrzałek (46. Raczyński) – Miłek (70. Gałąz-
kiewicz). Trener Łukasz Biliński.

GÓRNIK II: K. Mazur – Kulanek (84. 
Bartusik), Surowiec, Całka (69. Skała), 
Liszka (46. Pawlak) – Pranica, Płonka 
(69. Wingralek), Hrosu, Okaj – Lubaski 
(46. Kiklaisz), Juritka (46. Kulon). Trener 
Piotr Gierczak.

Żółta kartka Kulon.
Tekst i zdjęcie:

GKS Gwarek Ornontowice

Zaproszenie na odbywające się w kinie 
Amok wydarzenie przyjęli m.in. Wójt Gmi-
ny Ornontowice – Marcin Kotyczka, Pre-
zes GKS Gwarek Ornontowice – Krzysztof 
Zdrzałek oraz Prezes Honorowy GKS Gwa-
rek Ornontowice – Łukasz Nieużyła.

Zaplanowana pierwotnie na ubiegły rok 
gala była doskonałą okazją do podziękowań 
i odznaczeń. Złotą Odznakę Honorową Ślą-
skiego Związku Piłki Nożnej odebrał z rąk 
Prezesa Podokręgu Zabrze – Jarosława 
Brysia ornontowiczanin – Łukasz Nieużyła.

Od lewej: Łukasz Nieużyła, Marcin Od lewej: Łukasz Nieużyła, Marcin 
Kotyczka, Krzysztof ZdrzałekKotyczka, Krzysztof Zdrzałek
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30 lecie odrodzenia Gminy Ornontowice

Inauguracja roku akademickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Złote i Srebrne odznaki
dla pracowników urzędu pracy

Obaj reprezentowali Powiat Mikołowski 
podczas uroczystych obchodów jubileuszu 
30-lecia odrodzenia Gminy Ornontowice, 
które odbyły się 29 września w sali ARTerii.  
W uroczystościach brali udział  przedstawi-
ciele gmin naszego powiatu, służb munduro-
wych,  pracownicy ornontowickiego Urzędu 

 „Jesień życia, tak jak ta jesień za oknami 
może być przyjemna” – przyznał starosta, 
życząc słuchaczom powodzenia i zachęca-
jąc niezdecydowanych do szczepień przeciw 
Covid-19.

Z kolei Maria Beczała, kierownik PUTW 
przedstawiła ofertę zajęć i wykładów propo-
nowanych słuchaczom uczelni dla seniorów. 

Poza poniedziałkowymi wykładami, mają to 
być m.in. lektoraty języków obcych, zajęcia 
komputerowe, gimnastyka rehabilitacyjna, 
również dla osób po przebytym Covidzie, 
oraz zajęcia na basenie. Nowością będą spo-
tkania z psychologiem i prawnikiem.

Rozpoczęcie nowego roku akademic-
kiego było również okazją do wyróżnie-

W jego trakcie sta-
rosta mikołowski wrę-
czył listy gratulacyjne 
pracownikom tej in-
stytucji, którzy zostali 
wyróżnieni Odznaką 
Honorową za Zasłu-
gi dla Województwa 
Śląskiego.

Złotą Odznakę Ho-
norową otrzymała Te-
resa Miguła, dyrektor 
Powiatowego Urzędu 

nia tych studentów, którzy uczestniczyli 
w zorganizowanym przez tę uczelnię kon-
kursie poetyckim i malarskim „Moje życie 
w pandemii”. Kwiaty i dyplomy wręczyli 
im starosta Mirosław Duży oraz Grażyna 
Nazar członkini Zarządu Powiatu. Przed 
zgromadzonymi w auli widzami zapre-
zentowali się członkowie grupy teatralnej 
Pawie Pióro, która przygotowała występ na 
podstawie wierszy Wojciecha Młynarskie-
go. Ostatnim akordem był inauguracyjny 
wykład. Wygłosiła go reprezentująca Ślą-
ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 
prof. dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-
-Łoskot mówiąc o medycznych kontrower-
sjach dotyczących kofeiny.

Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łazi-
skach Górnych, zaś Srebrnymi uhonoro-
wano: Natalię Badurę, zastępcę dyrektora 
oraz Katarzynę Machul, główną księgową 
PUP.

Wręczenie odznak odbyło się 5 paź-
dziernika w siedzibie Sejmiku Śląskiego.

Składając podziękowania starosta pod-
kreślił zaangażowanie tych osób w pracę 
na rzecz bezrobotnych i przedsiębiorców, 
co przekłada się na niskie bezrobocie 
w naszym powiecie. W czasie pandemii 
PUP rozdysponował wśród przedsiębior-
ców i organizacji pozarządowych ponad 
45 milionów złotych przyznanych nasze-
mu powiatowi w ramach tarczy antykry-
zysowej.

Dziękująca za to wyróżnienie, dyrektor 
PUP pokreśliła, że podziękowania należą 
się wszystkim pracownikom tego urzędu.

Gminy i dyrektorzy jednostek organizacyj-
nych Gminy Ornontowice.

Zaproszeni goście złożyli wpisy w księ-
dze pamiątkowej dedykowanej obchodom 
jubileuszu 30-lecia, a starosta na ręce wój-
ta Ornontowic przekazał okolicznościowy 
grawerton.

Podziękowania za wieloletnią i owocną współpracę z Gminą Ornontowice 
oraz pamiątkowe statuetki i upominki od miejscowych władz otrzymali Sta-
rosta Mikołowski Mirosław Duży oraz Wicestarosta Tadeusz Marszolik. 

4 października w auli I LO im. Karola Miarki w Mikołowie zainaugurowa-
no trzynasty rok działalności Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Jego oficjalnego otwarcia dokonał starosta mikołowski Mirosław Duży.

13 października w sali sesyjnej starostwa odbyło się spotkanie Starosty Mi-
kołowskiego Mirosława Dużego oraz członkini Zarządu Powiatu Grażyny 
Nazar z kierownictwem Powiatowego Urzędu Pracy.

W trakcie inauguracji wystąpili członkowie grupy W trakcie inauguracji wystąpili członkowie grupy 
teatralnej Pawie Pióro działającej przy PUTWteatralnej Pawie Pióro działającej przy PUTW

Nagrodzeni pracownicy PUP Nagrodzeni pracownicy PUP 
wraz z władzami powiatuwraz z władzami powiatu

Inauguracja odbyła się w auli I Inauguracja odbyła się w auli I 
LO im. Karola Miarki w MikołowieLO im. Karola Miarki w Mikołowie
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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 
Akcja Zima 32 33 06 268
Akcja Zima (dyspozytor całodobowy) 501 548 282
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
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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

Nieruchomość na sprzedaż!
6 grudnia br. odbędzie się przetarg ustny na sprzedaż prawa użytko-

wania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położo-
nej przy ul. Sosnowej: działka nr 3148/170 o powierzchni 0,0722 ha.

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości można sprawdzić na 
stronie internetowej www.bip.ornontowice.pl.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Środo-
wiska i Gospodarki Nieruchomościami w godzinach pracy Urzędu 
Gminy, pod numerem telefonu 32 33 06 241.


