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Szanowni Mieszkańcy,
rok 2021 zbliża się ku końcowi i co by o nim nie mówić przejdzie do historii 

jako jeden z pamiętniejszych w historii naszego lokalnego samorządu. 

Wszystko za sprawą wyjątkowego Jubileuszu 30-lecia odrębności samo-
rządowej Gminy Ornontowice 1991 – 2021, który pomimo trwającej pandemii 
mieliśmy okazję godnie celebrować i to w kilku odsłonach.

Przypomnę, że pod koniec maja ukazało się specjalne wydanie „Głosu Or-
nontowic”, w którym zawarto krótkie podsumowanie ostatnich 30 lat działal-
ności samorządowej naszej Gminy. Od 31 maja mieliśmy okazję podziwiać 
wystawę twórczości ornontowickiej artystki – Marii Kulawik. 2 czerwca odbyła 
się uroczysta XXXI Sesja Rady Gminy, w trakcie której nadano nazwy trzem 
obiektom na terenie Gminy Ornontowice i uhonorowano medalem Zasłu-
żony dla Gminy Ornontowice 12 wybitnych dla Ornontowic osób. Następnie 
11 września obchodziliśmy Święto plonów – Dożynki Gminne, w trakcie których 
wręczono podziękowania za wieloletnią i owocną współpracę organizacjom 
działającym na terenie Ornontowic. Z kolei 29 września doceniliśmy naszych 
samorządowych partnerów i przedstawicieli służb państwowych. Zakończe-
niem obchodów Jubileuszu 30-lecia odrębności samorządowej Gminy Ornon-
towice było nagrodzenie naszych wieloletnich, lokalnych przedsiębiorców, 
które odbyło się 27 października. 

W tym miejscu jeszcze raz dziękuję wszystkim osobom odpowiedzialnym 
za organizację ww. wydarzeń, gościom w nich uczestniczącym oraz przede 
wszystkim – Wam – mieszkańcom Gminy Ornontowice, bez których zarówno 
30 lat temu, jak i dziś, nie byłoby co świętować. 

Na pełne podsumowania mijające-
go, 2021 roku zapraszam do kolejnego 
wydania „Głosu”.  Tymczasem z okazji 
zbliżających się Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku życzę Wam 
przede wszystkim zdrowia i wszelkiej 
pomyślności.

Słowo Wójta Gminy 
Ornontowice

Funkcjonowanie Urzędu 
w okresie świątecznym

Informujemy, że w dniach  24 grudnia 
2021 r. oraz 7 stycznia 2022 r. Urząd 
Gminy będzie nieczynny.

Zmiana dni otwarcia PSZOK
Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r.  

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych przy ul. Brzozowej 3 bę-
dzie świadczył usługi (za wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy) we wtorki, 
środy, czwartki i piątki w godzinach od 
12.00 do 16.00 w okresie zimowym (tj. 
od 1 stycznia do 31 marca oraz od 1 li-
stopada do 31 grudnia) oraz od 14.00 do 
18.00 w okresie letnim (tj. od 1 kwietnia 
do 31 października), a także w soboty od 
godz. 9.00 do godz. 13.00.

W poniedziałki PSZOK będzie nie-
czynny.

Informujemy również, że 24 grudnia 
2021 r. PSZOK będzie świadczył usługi 
w godzinach od 9.00 do 13.00.

Opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

Wójt Gminy Ornontowice informuje, 
że opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za miesiące styczeń i luty 
2022 roku nie ulega zmianie.

Jednocześnie przypominamy, że 
opłatę wnosi się do 20 dnia każdego 
miesiąca.

Marcin Kotyczka

Wójt Gminy Ornontowice

Zdrowych, rodzinnych Zdrowych, rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia Świąt Bożego Narodzenia 

z nadzieją na lepszy 2022 rokz nadzieją na lepszy 2022 rok

życzążyczą

Marcin KotyczkaMarcin Kotyczka
Wójt GminyWójt Gminy

Dariusz SpyraDariusz Spyra
Zastępca Wójta GminyZastępca Wójta Gminy

Henryk NieużyłaHenryk Nieużyła
Przewodniczący Rady GminyPrzewodniczący Rady Gminy

Ryszard MilanowskiRyszard Milanowski
Wiceprzewodniczący Rady GminyWiceprzewodniczący Rady Gminy
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Szanowni Mieszkańcy,
serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie Wójta Gminy Or-

nontowice z mieszkańcami, które zaplanowane jest na 5 stycznia 
2022 r. o godz. 17.00 w sali ARTerii CKiP. Tematami wiodącymi 
będą uchwała budżeto-
wa Gminy Ornontowice 
na 2022 rok oraz sprawy 
bieżące.

Ze świątecznymi i no-
worocznymi pozdrowie-
niami.

15 grudnia w budynku Urzędu Gminy odbyła się XXXVIII Sesja Rady Gminy Ornontowice, którą zdominował 
temat budżetu Gminy na 2022 rok oraz podjęcie bieżących uchwał. 

Marcin Kotyczka

Wójt Gminy Ornontowice

Spotkanie z mieszkańcamiUrząd Gminy Ornontowice 
serdecznie zaprasza na 

Zawody Narciarskie o Puchar  Zawody Narciarskie o Puchar  
Wójta Gminy OrnontowiceWójta Gminy Ornontowice

Złoty Groń – Istebna

5 lutego 2022 r.

Zapisy oraz szczegółowe informacje: 
32 33 06 232.

Ilość miejsc ograniczona.

Zanim jednak podjęto ob-
rady minutą ciszy uczczono 
zmarłego 27 listopada br. śp. 
Sławomira Bijaka, którego 
wspomnienie można prze-
czytać na str. 8.

Po podjęciu uchwał ws. 
zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy 
Ornontowice na lata 2021-
2032 oraz zmian budżetu 
Gminy na 2021 rok radni 
przystąpili do procedowania 
budżetu na 2022 rok.

Skarbnik Gminy – Alek-
sandra Sewerin omówiła 
projekty uchwał oraz od-
czytała pozytywne opinie 
Regionalnej Izby Obra-
chunkowej. Również pozytywną opinię 
odczytał w imieniu Komisji Budżetu i In-
westycji jej przewodniczący – Eugeniusz 
Kaczor. Po krótkim podsumowaniu projektu 
uchwały budżetowej przez Przewodniczące-
go Rady Gminy – Henryka Nieużyły Rada 
Gminy jednogłośnie (14 radnych ZA przy 
1 radnym nieobecnym) podjęła uchwałę 
ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2022-2032 oraz budżetu Gminy 
Ornontowice na rok 2022.

Uchwała budżetowa zostanie zamiesz-
czona w kolejnym, styczniowym wydaniu 
„Głosu Ornontowic”.

W dalszej części grudniowych obrad 
podjęto jeszcze kolejne pięć uchwał m.in. 
ws.:

• zatwierdzenia planu pracy Rady 
Gminy na 2022 rok,

• zatwierdzenia planów pracy Komisji 
Stałych Rady Gminy na 2022 rok,

Sesja Rady Gminy

• przyjęcia Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii w  Gminie 
Ornontowice na rok 2022.

Wszystkie uchwały dostępne są w BIP.

W  części poświęconej informacjom 
Wójta Gminy, Zastępca Wójta – Dariusz 
Spyra poinformował o bieżących inwesty-
cjach, w tym m.in. o:
– dobiegających końcowi pracach związa-

nych z układaniem nawierzchni z kostki 
brukowej związanych z budową kanali-
zacji deszczowej sięgacza przy ul. Buja-
kowskiej,

– trwającą weryfikacją ofert postępowania 
o udzielenie zamówienie publicznego 
budowy dwóch sięgaczy przy ul. Leśnej,

– rozpoczętych 20 grudnia pracach wymia-
ny zniszczonych i montażem nowych 
ulicowskazów na terenie naszej Gminy.

Z kolei Wójt Gminy – Marcin Kotyczka 
przekazał, że na potrzeby osób poruszają-
cych się na wózku inwalidzkim w budynku 
Urzędu Gminy zainstalowany został system 
wideodomofonu. Ponadto przypomniał, że 
od 1 grudnia br. weszły w życie nowe taryfy 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za 
zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie 
Gminy na okres 3 lat. Z kolei 3 grudnia zo-
stały zamontowane ozdoby świąteczne wraz 
z nowo zakupioną choinką przed Urzędem 
Gminy o wysokości 8 metrów.

Na zakończenie Przewodniczący Rady 
Gminy – Henryk Nieużyła oraz Wójt po-
dziękowali wszystkim radnym i pracowni-
kom Urzędu Gminy za dobrą współpracę 
w kończącym się roku.

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



GŁOS Ornontowic    nr 12 (236)    GRUDZIEŃ 20214 I N W E S T Y C J E

Dariusz Spyra

Zastępca Wójta Gminy

Z dniem 1 września 2021 r., po przerwie 
wakacyjnej, w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Gminie Ornontowice wznowiono pro-
wadzenie zajęć w ramach projektu „Poprawa 
efektywności kształcenia ogólnego”.

Celem głównym projektu jest kształce-
nie kompetencji kluczowych i umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 
oraz kreatywność, innowacyjność i praca 
zespołowa, w tym doradztwo edukacyjno – 
zawodowe dla uczniów i uczennic, a także 
tworzenie warunków w szkole, sprzyjających 
nauczaniu eksperymentalnemu.

Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym 
zadania obejmują zajęcia dydaktyczno – 
wyrównawcze z matematyki – utworzono 
10 grup, w których łącznie uczestniczy 52 
uczniów. W ramach zajęć wyrównawczych 
z języków obcych (język angielski i język 
niemiecki) utworzono 2 grupy z języka nie-
mieckiego, w których łącznie uczestniczy 12 
uczniów. W zakresie języka angielskiego zo-
stało utworzone 8 grup, w których łącznie 
uczestniczy 38 uczniów. Celem zajęć z ję-
zyków obcych jest opanowanie sprawności 
językowych w stopniu umożliwiającym ko-
munikację na poziomie podstawowym.

W ramach kół zainteresowań z matematy-
ki, chemii, biologii i fizyki zostało utworzone 
12 grup, w których łącznie uczestniczy 48 
uczniów.

Projekt wzbogacił swój wachlarz zajęć 
o Warsztaty z innowacyjnych metod efektyw-
nego uczenia, których realizacja poprzedzona 
została procesem rekrutacyjnym. W zakresie 
warsztatów z innowacyjnych metod efektyw-

Akcja „ZIMA” 2021 – 2022 
Wójt Gminy Ornontowice jako zarządca 

dróg gminnych przypomina, że w najbliż-
szym sezonie zimowym czynności utrzy-
mania zimowego będą prowadzone tylko 
i wyłącznie na drogach i sięgaczach dróg 
gminnych. Nie będą obsługiwane drogi, czy 
też sięgacze dróg prywatnych.

W sprawach INTERWENCYJNYCH 
związanych z „Akcją zima” należy kontakto-
wać się z pracownikiem oddelegowanym do 
pełnienia dyżuru pod numerem telefonu 501 
548 282, czynnym całodobowo lub pod nr 
32 33 06 268 w godz. pracy Urzędu Gminy.

Oświetlenie ul. K. Miarki
Informujemy, że została podpisana umo-

wa na wykonanie doświetlenia ciągów ko-
munikacyjnych (ul. Karola Miarki). Zakres 
zadania obejmuje:
• budowę nowej, kablowej sieci oświetle-

niowej o długości 488 m, składającej się 
z trzynastu latarni z ledowymi źródłami 

światła na słupach aluminiowych o wy-
sokości 6 m;

• demontaż istniejących opraw oświetle-
niowych z sodowymi źródłami światła 
zawieszonych na słupach linii napowietrz-
nych niskiego napięcia oraz przewodów 
napowietrznej linii oświetleniowej.

Konserwacja 
cieku 

ornontowickiego
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie, Zarząd Zlewni w Gliwicach w li-
stopadzie 2021 r. rozpoczęło i zakończyło 
realizację zadania pn.: „Konserwacja cie-
ku ornontowickiego w km 3+600 – 4+890 
w m. Gierałtowice, Ornontowice, gm. Gie-
rałtowice, Ornontowice”. Na terenie gminy 
Ornontowice roboty związane z konserwa-
cją cieku Ornontowickiego przeprowadzono 
na odcinku od ul. Chudowskiej do granicy 
z Gminą Gierałtowice. Prace polegały na 
wykaszaniu roślinności ze skarp, hakowaniu 
roślin korzeniących się w dnie oraz oczysz-
czaniu narzutów kamiennych.

Poprawa efektywności kształcenia

nego uczenia się zostały utworzone 4 grupy, 
w których łącznie uczestniczy 48 uczniów. 
Zajęcia odbywają się średnio 1h tygodniowo 
dla każdej z grup.

Kontynuowane są nadal zajęcia z doradz-
twa edukacyjno – zawodowego, w ramach 
których działają 4 grupy. Uczniowie biorący 
udział w zajęciach mają możliwość zwiększe-

Szczegółowych informacji na temat reali-
zowanych zadań i przedsięwzięć inwesty-
cyjnych udziela Wydział Rozwoju i Inwe-
stycji w godzinach pracy Urzędu pod nr 
tel. 32 33 06 224 lub 32 33 06 268.
W związku z prowadzonymi inwestycja-
mi zwracamy się z apelem do wszystkich 
mieszkańców oraz osób przyjezdnych 
o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o za-
chowanie szczególnej ostrożności pod-
czas poruszania się w rejonie objętym 
pracami budowlanymi.

nia swojej samooceny, odnalezienia dobrych 
przykładów w środowisku lokalnym oraz 
motywują uczniów i uczennice do uczenia się.

W obecnym roku szkolnym w ramach re-
alizacji kolejnego etapu projektu obędzie się 
cykl wyjazdów edukacyjno – rozwijających. 
W ramach zadania planowane są wyjazdo-
we warsztaty tematyczne, w których udział 
w pierwszej kolejności wezmą uczniowie 
z najlepszą frekwencją na zajęciach.

Pierwszy wyjazd odbył się 24 października 
br., uczestnicy projektu wraz z opiekunami 
wzięli udział w warsztatach chemicznych 
w Pałacu Młodzieży w Katowicach. W wy-
cieczce wzięło udział 40 uczniów. Młodzi 
chemicy w trakcie warsztatów laboratoryj-
nych samodzielne wykonywali doświadczenia 
i eksperymenty, rozwijając tym samym swoją 
wiedzę i umiejętności z zakresu chemii. 
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W  ramach realizacji przedsięwzięć 
służących ograniczeniu niskiej emisji do 
Urzędu Gminy Ornontowice wpłynęło 
w bieżącym roku (do 15 listopada) 155 
wniosków.

Zawarte zostały 143 umowy. W budże-
cie Gminy zarezerwowana została kwo-
ta prawie 400 000 zł. Planowana łączna 
kwota dotacji do wypłaty w roku 2021 
wyniesie około 332 000,00 zł.

Dotacje obejmować będą:
• 66 kotłów opalanych paliwem sta-

łym (węgiel kamienny, biomasa) 
z  automatycznym podawaniem 
paliwa – 165 000,00 zł,

• 42 kotły gazowe kondensacyjne – 
124 597,05 zł,

• 12 pomp ciepła – 42 000,00 zł.

klasy V i VI  
1. Makary Kucza
2. Rudra Locke
3. Zofia Grzywok
4. Aleksandra Kapica
5. Emilia Lach
6. Marta Rzydzik
7. Angelika Sodzawiczny
8. Zuzanna Spilok
9. Jagoda Zopołka

klasy VII  
10. Patrycja Adamczyk
11. Magdalena Blacha
12. Karolina Filipczyk
13. Paulina Filipczyk
14. Luiza Kops
15. Mateusz Malczyk
16. Daria Piontek
17. Anna Stolarczyk
18. Karolina Warzecha

klasy VIII  
19. Max Biskup
20. Matylda Jurzykowska
21. Olga Kalisz
22. Dominika Kolada
23. Magdalena Korandy
24. Wiktoria Kowalczyk
25. Karol Kwieciński
26. Julia Lenart
27. Gabriel Łoboda
28. Zofia Machulik
29. Natalia Michałowska
30. Natalia Nowak
31. Dominika Słupik
32. Anna Smorz
33. Aleksandra Spyra

Studenci i nagroda 
za wyniki sportowe  
34. Joanna Adamczyk
35. Agnieszka Buszta
36. Dorota Głosz
37. Karolina Gołąb
38. Małgorzata Korabik
39. Agnieszka Malcherczyk
40. Dominik Malczyk
41. Marzena Niedziela
42. Aneta Spendel
43. Magdalena Żołądź
44. Tomasz Szala

Stypendia Wójta Gminy Ornontowice
1 grudnia w sali ARTerii CKiP odbyło się wręczenie listów gratulacyjnych osobom, które za rok szkolny i akade-
micki 2020/2021 otrzymały stypendium Wójta Gminy Ornontowice. Łącznie za wysokie wyniki w nauce zostało 
nagrodzonych 34 uczniów, 10 studentów oraz przyznano 1 nagrodę za wyniki sportowe.

Spotkanie przy obecności Zastępcy Wójta 
Gminy – Dariusza Spyry, Wiceprzewodni-
czącego Rady Gminy – Ryszarda Mila-
nowskiego, Skarbnik Gminy – Aleksandry 
Sewerin, kilku radnych oraz inspektor ds. 
oświaty – Sylwii Machulik prowadził Wójt 
Gminy – Marcin Kotyczka. 

Z okazji roku jubileuszowego, w którym 
Gmina Ornontowice świętuje 30-lecie od-
rębności samorządowej, zdolnej młodzie-
ży i ich opiekunom została przedstawiona 
krótka prezentacja nt. samorządowej historii 
Ornontowic.

Ograniczenie 
niskiej emisji – dotacje 

do urządzeń grzewczych

 Zestawienie osób, które otrzymały stypendium Wójta Gminy Ornontowice:

Opiekunowie prawni jednego ze stypendystów nie wyrazili zgody na udostępnienie informacji i wi-
zerunku.
Od początku przyznawania stypendium do roku 2021 odbyły się 32 edycje, w których zostało uho-
norowanych łącznie 977 uczniów i 339 studentów, na łączną kwotę 1 319 000 zł.
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wał Wójt Gminy – Marcin Kotyczka. Jak co 
roku, nie zabrakło byłego dyrektora kopalni 
Budryk, senatora Jerzego Markowskiego. 
Niestety, z powodu pandemii nie odbyły 

się żadne inne tradycyjne uroczystości ani 
akademie.

Tekst i zdjęcia: 
Towarzystwo Miłośników Ornontowic

6

W sobotę 4 grudnia br., zgodnie z wie-
loletnią tradycją, w miejscowym kościele 
odprawiona została uroczysta barbórkowa 
Msza Św. Wcześniej, w godzinach poran-
nych na osiedlu przy ul. Akacjowej można 
było usłyszeć górniczą orkiestrę, która jak 
co roku dała sygnał do świętowania Bar-
bórki. Ta nietypowa pobudka oficjalnie 
rozpoczęła obchody górniczego święta 
w Ornontowicach. Przed Mszą górnicy 
w strojach galowych zebrali się przed bu-

dynkiem ARTerii, skąd przy dźwiękach or-
kiestry pod batutą Grzegorza Pakury udali 
się w kierunku kościoła. Władze kopalni 

Barbórka 2021

Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności

w nadchodzącym Nowym Roku życzy,

Mirosław DużySymeon Rzymski
Starosta Mikołowski

reprezentowali dyrektorzy: 
Zbigniew Czarnecki, Marek 
Kubica, Adam Ratka i Beata 
Maraszkiewicz, zaś związek 
zawodowy NSZZ „Solidar-
ność”– Grzegorz Sewerin, 
Zbigniew Wiernicki i Da-
mian Spyra. Ornontowickich 
górników reprezentowali: 
Bolesław Piątek, Andrzej 
Kotyczka i Jan Gołąb. Po 

drodze na pobli-
skim cmentarzu 
przedstawiciele 
ornontowickich górników oraz 
dyrekcji i związków zawodo-
wych kopalni Budryk złożyli 
symboliczne wiązanki kwiatów 
w dowód pamięci po zmarłych 
górnikach. Msza Św., której 
przewodniczyli ks. proboszcz 
Grzegorz Lech oraz ks. pro-
boszcz Grzegorz Kotyczka, 
została odprawiona w intencji 
wszystkich górników i pozosta-

łych pracowników kopalń oraz ich rodzin 
z prośbą o Boże błogosławieństwo, pracę 
i zdrowie. Władze samorządowe reprezento-

Od lewej: Beata Maraszkiewicz – Dyrektor Ekonomiczny, Marek Od lewej: Beata Maraszkiewicz – Dyrektor Ekonomiczny, Marek 
Kubica – Dyrektor Techniczny, Adam Ratka – Dyrektor Pracy, Robert Kubica – Dyrektor Techniczny, Adam Ratka – Dyrektor Pracy, Robert 
Ostrowski – Zastępca Prezesa Zarządu JSW SA ds. Ekonomicznych. Ostrowski – Zastępca Prezesa Zarządu JSW SA ds. Ekonomicznych. 
Przy krzyżu kwiaty składa Zbigniew Czarnecki – Dyrektor KWK Przy krzyżu kwiaty składa Zbigniew Czarnecki – Dyrektor KWK 
„Budryk”„Budryk”

Górnicy z Ornontowic: Od lewej: Bolesław Piątek, Andrzej Kotyczka  Górnicy z Ornontowic: Od lewej: Bolesław Piątek, Andrzej Kotyczka  
i Jan Gołąbi Jan Gołąb
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ciasto, wyjątkowe stroiki oraz ozdoby świą-
teczne, a także losy na loterii. Swoje słod-
kości przygotowały również panie z KGW, 
u których można było zakupić piernik długo 
dojrzewający. Dodatkowo, zupełnie za dar-

mo, częstowały pyszną grochówką. Przez 
cały czas uczestnicy mieli możliwość za-
opatrzenia się w gorącą herbatę zimową, 
ciepłą czekoladę i grzańca.

Nie mogło zabraknąć atrakcji dla dzie-
ci, które na początku otrzymały gwiazdy 
wykonane przez panie z KGW i Marzanek, 
by powiesić je na choinkę. Oprócz gwiazd 
zawieszały też bardzo długi łańcuch, który 
według świątecznego znaczenia miał sca-
lać rodzinę. Podczas całej imprezy animacje 
prowadziła ekipa prosto z Krainy Lodu – 
Olaf, Anna i Elsa. Olaf doczekał się także 
wyjątkowej rzeźby w lodzie. Rzeźba nie 
była jedyną lodową atrakcją tego wieczo-
ru – w specjalnie przygotowanych bryłach 
ukryto kulki, za wydobycie których dzieci 
otrzymywały drobne upominki – długopisy, 
notatniki czy odblaski. Oprócz tego każde 
z przybyłych dzieci otrzymało ARTeryjne 
czapki Mikołaja i świecące bransoletki.

Tradycyjnie już na koniec wydarzenia 
rozdano mieszkańcom zimne ognie i wraz 
z chórzystami Chóru Jutrzenka oraz Kapelą 
Śląskie Bajery odśpiewaliśmy „Cichą Noc”.

Wydarzenie dofinansowano ze środków 
Fundacji JSW, w ramach projektu „Święto-
wanie z Ambrożym, Mikołajem, Barbórką 
i Choinką”. 

Tekst i zdjęcia: ARTeria CKiP

Trudna sytuacja epidemiologiczna ostat-
nich lat przyzwyczaiła nas do ograniczonych 
możliwości organizowania imprez. Ciągle 
zmieniające się obostrzenia oraz ewentualna 
redukcja liczby osób mogących brać udział 
w wydarzeniach nie należą do łatwych. 
Zespół ARTerii również w ostatniej chwili 
zmienił plan działania w kwestii Spotka-
nia z Mikołajem – dzięki szybkiej reakcji 
na pojawiające się ograniczenia, spotkanie 
z najbardziej wyczekiwanym gościem tego 
roku odbyło się planowo, choć było nieco 

11 grudnia odbyło się Strojenie Choinki, 
a tegoroczna edycja była wyjątkowa, ponie-
waż impreza została częściowo połączona 
z  Barbórkowym Spotkaniem Gwarków. 
W związku z tym wydarzenie uświetniał 
występ Górniczej Orkiestry Dętej pod ba-
tutą Grzegorza Pakury, 
a  prowadzący Ryszard 
Piszczelok opowiedział 
o tradycjach górniczych 
i świątecznych. Strojenie 
odbyło się przy współ-
pracy z Radą Rodziców 
Szkoły Podstawowej, Radą 
Rodziców Przedszkola, 
OSP w Ornontowicach, 
Kołem Gospodyń Wiej-
skich, Chórem Jutrzenka, 
Zespołem Folklorystycz-

Strojenie Choinki
nym Marzanki oraz Kapelą Podwórkową 
Śląskie Bajery. Ponadto wystąpił zespół 
wokalny – podopieczni ARTerii i instruktor 
– Małgorzaty Kalinowskiej-Przybyły.

Dzięki rodzicom uczniów ZS-P odbył się 
kiermasz, na którym sprzedawano pyszne 

Mikołaj w ARTerii
skrócone. Wydarzenie podzielono na 4 tury, 
każda po 30 minut. Na początku wydarzenia 
każdy mały uczestnik dostał pakiet dobroci 
przygotowany przez ARTerię – ogromny 
piernik, szablon pudełka do samodzielnego 
złożenia oraz drewnianą ozdobę w kształcie 
choinki. Przygotowane zostały także specjal-
ne lukry w formie pisaków, dzięki którym 
dzieci miały możliwość w łatwy sposób 
udekorować swoją słodycz. Dzięki zorgani-
zowaniu małych upominków już na samym 
początku, dzieci nie nudziły się czekając na 

swój prezent mikołajkowy. 
Mimo, że spotkanie było 
krótkie, maluchy wyszły 
z sali niezwykle ucieszo-
ne, a najlepszą oceną spo-
tkania było stwierdzenie 
jednego z rodziców: „Nie 
przyszliśmy dla prezentów, 
przyszliśmy dla atmosfery”.

Dofinansowano z pro-
jektu „Świętowanie z Am-
brożym, Mikołajem, Bar-
bórką i Choinką”. 

Tekst i zdjęcia: 
ARTeria CKiP
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Śp. Sławomir Bijak urodził się 25 maja 
1947 r. w Ornontowicach. Swoje życie za-
wodowe związał z górnictwem, a konkret-
nie z kopalnią „Budryk”. W 1977 r. wstąpił 
w szeregi OSP, w której aktywnie działał do 
samego końca. Prezesem OSP Ornontowice 
został w 1985 r. Funkcję tę pełnił nieprzerwa-
nie przez 36 lat do 2 października br., kiedy to 
ustąpił z prezesury, jednocześnie obejmując 
funkcję Prezesa Honorowego. 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 chwili śmierci był Członkiem Pre-
zydium Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

Zaś w latach 1998 – 
2004 pełnił funkcję Wice-
prezesa ds. Organizacyj-
nych Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku 
OSP RP w Mikołowie. 
W 2005 r. został Preze-
sem Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku 
OSP RP – funkcję tę peł-
nił do dnia śmierci. 

Sprawując powyż-
sze funkcje organizował 
lub/i współorganizował wiele różnych akcji, 
imprez, zawodów i konkursów o tematyce 
strażackiej. Najbardziej rozpoznawalne z nich 
to cykliczne Obozy Szkoleniowe Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych, których był 
głównym organizatorem. Pierwszy obóz 
zorganizowano w 1990 r. w Wiśle Malince. 
I tam też odbywały się co roku kolejne obo-
zy. Od 2006 r. obozy odbywały się w Wę-
gierskiej Górce. Ostatni z Obozów odbył 

„Odmeldowuję się!” 
– wspomnienie śp. Sławomira Bijaka

Śp. Sławomir Bijak
25 maja 1947 – 27 listopada 2021

Każdy kto znał śp. Sławomira Bijaka z całą pewnością słyszał jego słynne 
„odmeldowuję się!”. Któż z nas mógł przypuszczać, że 27 listopada br., po 
nierównej walce z chorobą, nasz Druh odmelduje się na zawsze…?

się w tym roku. Jedynym wyjątkiem był rok 
2008, kiedy to młodzież szkoliła się w Niem-
czech w miejscowości Wegberg.

Jako Prezes ornontowickiej jednostki kładł 
również szczególny nacisk na odpowiednie 
wyposażenie w sprzęt gaśniczo-ratunkowy 
i wszechstronne szkolenie strażaków w Po-
wiecie Mikołowskim. To za jego prezesury 
w 2005 r. OSP Ornontowice zostało włączone 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego.

W ciągu wszystkich lat służby śp. Sła-
womir Bijak uczestniczył w wielu akcjach 
ratowniczo-gaśniczych zarówno na terenie 
naszej Gminy, jak i powiatu i województwa. 

Jednak życie śp. Sławomira Bijaka, to nie 
tylko straż pożarna, lecz także funkcje samo-
rządowe. Przez cztery kadencje sprawował 
funkcję radnego w odrodzonej Radzie Gminy 

Ornontowice (kadencje II, III, IV i V w latach 
1994 – 2010), w latach 2006 – 2010 pełniąc 
rolę Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
Ponadto w dwóch kadencjach (2010 – 2018) 
był również radnym i Wiceprzewodniczącym 
Rady Powiatu Mikołowskiego.

Za swoje działania otrzymał szereg odzna-
czeń i wyróżnień, jednak przede wszystkim 
śp. Sławomir Bijak był serdeczną, życzliwą, 
otwartą na drugiego człowieka, niezwy-
kle ciepłą osobą. Swoje liczne zawodowe 
i społeczne zajęcia udanie łączył z życiem 
prywatnym będąc przykładnym mężem, 
ojcem i dziadkiem. Rodzinie i bliskim 
składamy najszersze wyrazy współczucia!

Zmarł 27 listopada 2021 r. w wieku 74 
lat. Jego pogrzeb odbył się w kościele pod 
wezwaniem Św. Michała Archanioła w Or-
nontowicach, po czym został pochowany na 
tutejszym cmentarzu parafialnym. W nabo-
żeństwie uczestniczyły tłumy. Rodzina, bli-
scy, przedstawiciele samorządów Powiatu 

Mikołowskiego oraz Ornontowic, strażacy 
i policjanci. W imieniu Gminy Ornontowi-
ce zmarłego pożegnał Wójt Gminy Ornon-
towice – Marcin Kotyczka: Druh Sławomir 
Bijak – strażak, samorządowiec, społecz-
nik, ornontowiczanin z krwi i kości. Nade 
wszystko mąż i ojciec, dziadek i brat, ale 
także sąsiad i dobry znajomy… Przyjaciel 
wielu z nas. Dzisiejsze tłumy żegnające śp. 
Sławomira Bijaka, w jego ostatniej ziemskiej 
podróży, świadczą o tym, jak bardzo był po-
ważany i szanowany, nie tylko w naszej małej 
ornontowickiej Ojczyźnie, ale także na tere-
nie powiatu i województwa. Nasza obecność 
jest hołdem i ostatnim podziękowaniem, dla 
człowieka pełnego honoru, który umiejętnie 
godził obowiązki służbowe z życiem rodzin-

nym i prywatnym. 
Był człowiekiem 
o  wzorowej kul-
turze osobistej, 
zawsze niezwykle 
uprzejmy,  po-
mocny i życzliwy. 
Prawdziwy dżen-
telmen. Takiego go 
zapamiętam. Mimo 
problemów zdro-
wotnych, wciąż snuł 
plany i zamierzenia, 

które m.in. mieliśmy wspólnie zrealizować. 
Dla mnie osobiście zaszczytem było móc 
z nim współpracować. Dla niego nie istnia-
ło słowo „niemożliwe” – potrafił znajdować 
rozwiązania i kompromisy. Jeśli w coś się 
angażował, robił to całym sercem, z pasją 
i determinacją. Nasza społeczność bardzo 
wiele mu zawdzięcza, a naszą powinnością 
jest, aby pamięć o nim trwała na wieki. Spo-
czywaj w pokoju przyjacielu.

Pogrzeb śp. Sławomira Bijaka - 2 grudnia 2021 r.Pogrzeb śp. Sławomira Bijaka - 2 grudnia 2021 r.

Śp. Sławomir Bijak podczas Walnego Zebrania Śp. Sławomir Bijak podczas Walnego Zebrania 
Sprawozdawczo-Wyborczego OSP Ornontowice  Sprawozdawczo-Wyborczego OSP Ornontowice  
– 2 października 2021 r.– 2 października 2021 r.

Śp. Sławomir Bijak podczas przekazania nowego Śp. Sławomir Bijak podczas przekazania nowego 
sztandaru OSP Ornontowice – 19 września 2020 r.sztandaru OSP Ornontowice – 19 września 2020 r.

Śp. Sławomir Bijak podczas zakończenia obozu  Śp. Sławomir Bijak podczas zakończenia obozu  
w Wegierskiej Górce - 10 lipca 2021 r.w Wegierskiej Górce - 10 lipca 2021 r.
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Przypominamy, iż powstanie nowych bu-
dynków (mieszkalnych, gospodarczych lub 
innych zabudowań) lub ich części na terenie 
Gminy Ornontowice wiąże się z obowiąz-
kiem zgłaszania Organowi Podatkowemu tj. 
Wójtowi Gminy Ornontowice powierzchni 
użytkowej tychże budynków lub ich części 
celem prawidłowego opodatkowania podat-
kiem od nieruchomości.

Zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2019 poz. 1170 z późn. zm.) obowiązek podatkowy w tym za-
kresie powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, 
w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto 
użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym 
wykończeniem.

W związku z powyższym osoby fizyczne są zobowiązane do 
złożenia Organowi Podatkowemu informacji o nieruchomościach 
i obiektach budowlanych sporządzonej na formularzu według usta-
lonego wzoru (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104), w terminie 14 dni od 
dnia zakończenia budowy lub rozpoczęcia użytkowania budynku 
lub jego części.

Druki informacji podatkowych 
dostępne są:
• na stronie internetowej www.po-
datki.gov.pl/ formularze–do-druku/ 
– podatki i opłaty lokalne,
• na stronie internetowej www.bip.
ornontowice.pl zakładka: podatki 
i opłaty lokalne – druki do pobrania,
• w Urzędzie Gminy Ornontowice 
pok. nr 322.

Wypełnioną informację podatkową należy złożyć w Urzędzie 
Gminy Ornontowice lub przesłać na adres:

Wójt Gminy Ornontowice
ul. Zwycięstwa 26a
43-178 Ornontowice

Wszelkich in-
formacji udziela 
Wydział Finansowy 
i Budżetu – podatki 
i opłaty lokalne pod 
nr tel. 32 3306209.

PODZIĘKOWANIA
wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach

dzielili z nami smutek i żal, okazali wsparcie i życzliwość
 oraz uczestniczyli we Mszy Świętej i ceremonii pogrzebowej

Śp.
SŁAWOMIRA BIJAKA

Ks. Grzegorzowi Lechowi
– Proboszczowi Parafii św. Michała Archanioła 

w Ornontowicach,
Kapelanowi Krajowemu Strażaków ks. Adamowi Glajcarowi

oraz pozostałym duchownym,
Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu,

Oddziałowi Wojewódzkiemu ZOSP RP w Katowicach,
Oddziałowi Powiatowemu ZOSP RP w Mikołowie,

Pocztom Sztandarowym Ochotniczych Straży Pożarnych,
Powiatowi Mikołowskiemu oraz zaprzyjaźnionym jednostkom OSP,

Pocztowi Sztandarowemu Gminy Ornontowice,
delegacjom służb mundurowych

oraz władz samorządowych okolicznych miast i gmin,
Starostwu Powiatowemu w Mikołowie,

Urzędowi Gminy Ornontowice
i jednostkom samorządowym Gminy Ornontowice,

Dyrekcji i Pracownikom KWK „Budryk”,
a w szczególności jednostce

Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornontowicach,
Krewnym, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom

składa
pogrążona w żałobie

Rodzina.

Nowe budynki i rozbudowa  
budynków istniejących

Aleksandra Sewerin

Skarbnik
Gminy Ornontowice

Z wielkim żalem i ogromnym smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Sławomira Bijaka,
radnego powiatowego oraz członka

Prezydium Rady Powiatu Mikołowskiego
w latach 2010-2018

Rodzinie i Bliskim
wyrazy współczucia składają

Zarząd i Rada Powiatu Mikołowskiego
oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego
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takiego zachowania może być wiele – m.in. 
problemy z mówieniem co powoduje nie-
możność porozumienia się z otoczeniem, 
przestymulowanie dziecka, zła dieta, a na-
wet problemy zdrowotne.

Dlatego powinno się dążyć do znalezienia 
przyczyny – poprzez rozmowę i obserwację, 

Z ARTERII CKiP

Bunt, złość i inne trudne zachowania. 
Jak sobie radzić?

7 grudnia zostało zorganizowane spotkanie 
poruszające problem, jaki obecnie jest czę-
sty wśród rodziców zarówno maluchów jak 
i nastolatków. Opór, bunt dziecka – jak sobie 
z nim radzić? Skąd się bierze u dzieci? Tego 
i nie tylko tego, mogliśmy się dowiedzieć 
w ramach projektu koordynowanego przez 
ARTerię: „Kobieta w pędzącym świecie” 
dofinansowanego ze środków Fundacji JSW.

Spotkanie poprowadziły: psycholog Pau-
lina Polus-Drewniak oraz pedagog Sabina 
Mendel. Każda z nich przedstawiła swój 
punkt widzenia na wyżej wymieniony temat 
i możliwości jakie możemy wykorzystać w 
dniu codziennym. Obie panie skupiły się na 
emocjach oraz częstych problemach jakie 
dzieci mają z ich wyrażaniem, czego następ-
stwem jest złość, krzyk czy płacz. Przyczyn 

Kończy się ważność twojego dowodu 
osobistego? A może twój zwykły dowód 
jest jeszcze ważny, a chcesz mieć e-dowód? 
Zbliżają się twoje 18 urodziny i chcesz wy-
robić swój pierwszy dowód? Możesz to zro-
bić w dowolnym urzędzie, niezależnie od 
adresu zameldowania. Sprawdź, jak uzyskać 
dowód osobisty.

Osobom, które ukończyły 12 lat wydawa-
ne są e-dowody z odciskami palców. Wnio-
sku nie złożysz przez internet. Przyjdź do 
urzędu, gdzie pobrane zostaną twoje odciski 
palców i złożysz wzór podpisu, który zosta-
nie zamieszczony w dowodzie.

Informacje o e-dowodzie możesz znaleźć 
na: https://www.gov.pl/web/gov/dowod-oso-
bisty-informacje

Koncelebrował ją miejscowy ks. Pro-
boszcz – Andrzej Czarnecki w asyście ka-
pelana leśników województwa śląskiego ks. 
Michała Skawińskiego.

Warto zaznaczyć, że staraniem miejsco-
wych pszczelarzy w Sanktuarium znajdują 
się relikwie św. Ambrożego sprowadzone 
w ubiegłym roku z Mediolanu.

Uroczystość odbyła się z inicjatywy Ślą-
skiego Związku Pszczelarzy w Katowicach. 

Pszczelarze świętowali
7 grudnia o godz. 10.00 w Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Środowiska 
Naturalnego w Mikołowie – Bujakowie odbyła się Msza Święta za wstawien-
nictwem Matki Bożej i Św. Ambrożego w intencji pszczelarzy z wojewódz-
twa śląskiego i ich rodzin.

Uzyskaj dowód 
osobisty

ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, że 
każdy z nas zarówno dorosły jak i dziecko 
jest inny, ma inne potrzeby, czego innego 
oczekuje w momencie „nagromadzenia się 
ataku” – próbujmy się nawzajem zrozumieć.

Mix Media 
27 listopada odbyły się ostatnie w tym 

roku warsztaty Mix Media. Zadaniem 
uczestniczek było zrobienie własnej bomb-
ki. Powstało ponad 20 pięknych projektów. 
Uczestniczki dostały przezroczystą bazę, 
którą należało ozdobić według własnego 
pomysłu. Niektóre panie naklejały wcze-
śniej zrobioną z formy ozdobę z gliny, inne 
wykorzystały technikę decoupage, jeszcze 
inne użyły brokatu i gotowych, drewnia-
nych ozdób. Jedno jest pewne – wyobraźnia 
uczestniczek nie zna granic.

Tekst i zdjęcie: 
ARTeria CKiP

Obecni byli: Zbigniew Bińko – Prezes SZP, 
Henryk Swoboda Honorowy Prezes SZP, 
a w przeszłości Prezes Wojewódzkiego 
Związku Pszczelarzy w Katowicach (lata 
1993-2001) oraz prezesi i pszczelarze oko-
licznych kół pszczelarzy.

W nabożeństwie uczestniczyły również 
poczty sztandarowe Śląskiego Związku 
Pszczelarzy w Katowicach, Rejonowego 
Stowarzyszenia Pszczelarzy z  siedzibą 

w Ornontowicach oraz Koła Pszczelarzy 
w Czernicy.

Po zakończeniu Mszy głos zabrał Hono-
rowy Prezes SZP w Katowicach, Henryk 
Swoboda, dziękując wszystkim za przyby-
cie i pomoc w organizacji tak ważnej dla 
środowiska pszczelarzy uroczystości. Wy-
raził również nadzieję, że w przyszłości 
w miarę stabilizacji sytuacji pandemicznej 
w miejscowej Bazylice będą się cyklicznie 
odbywać msze święte w intencji pszczelarzy 
w terminie 7 grudnia, tj. w dniu Świętego 
Ambrożego – patrona pszczelarzy.

Tekst: Prezes Koła Pszczelarzy 
w Mikołowie – Józef Sojka

Zdjęcie: ARTeria CKiP
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach tak, 
jak w ubiegłym roku zorganizował przedświąteczną akcję „Święta 
w pudełku po butach”. Ideą akcji było wsparcie osób samotnych, 
chorych oraz potrzebu-
jących rodzin z  terenu 
Ornontowic. W tym roku 
w  akcję bardzo hojnie 
włączyła się Grupa Mo-
dlitewna Św. Ojca Pio 
oraz nasza ornontowicka 
młodzież z  Grupy Oa-
zowej księdza Mateusza. 
Dzieci i młodzież z ZSP 
Ornontowice wykonały 
60 przepięknych kartek, 
a  pracownicy socjalni 
z tut. Ośrodka całe to do-
bro podali dalej …

Tekst i zdjęcie: 
GOPS 

w Ornontowicach

Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Czytelnicy na tropie, czyli książki detektywistyczne 

dla dzieci
W dniach 8-25 listopada 2021 w bibliotece trwały Jesien-

ne Spotkania z Książką pt. Czytelnicy na tropie, czyli książki 
detektywistyczne dla dzieci. Do udziału zaprosiliśmy uczniów 
wszystkich klas I-III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie 

Ornontowice wraz z wychowawczyniami. Zajęcia odbyły się wg 
scenariusza o książkach Martina Widmarka z serii „Biuro Detek-
tywistyczne Lassego i Mai”. Były prezentacje głównych bohate-
rów, czytanie fragmentów opowiadań oraz wspólne gry i zagadki 
detektywistyczne.

Dlaczego warto je czytać? Wartka akcja, duże litery i ciekawe 
ilustracje – to wszystko sprawia, że książki z tej serii świetnie 
nadają się do samodzielnej lektury dla dzieci. Wszystkie tytuły są 
dostępne w naszej bibliotece, dlatego zachęcamy do wypożyczania!

Książki cegiełki na rzecz WOŚP
Od 1 grudnia 2021 r. do 27 stycznia 2022 r. Gminna Biblioteka 

Publiczna w Ornontowicach prowadzi akcję „Książki cegiełki na 
rzecz WOŚP”. Oznacza to, że w bibliotece można nabyć książki 

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 

Święta w pudełku 
po butach

cegiełki, których do-
chód w całości zosta-
nie przekazany z koń-
cem stycznia 2022 r. 
do ornontowickiego 
Sztabu Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej 
Pomocy.

Jednocześnie za-
chęcamy mieszkań-
ców do przynoszenia do biblioteki przeczytanych, ale niepotrzeb-
nych książek (muszą być w dobrym stanie i zadbane, wydane 
najwcześniej kilka lat temu). Z góry wszystkim dziękujemy!

Informacja
W Wigilię (24 grudnia 2021 r.) biblioteka będzie nieczynna. 

Za niedogodności przepraszamy, a naszym czytelnikom życzymy 
pięknych i zaczytanych Świąt Bożego Narodzenia!

Tekst i zdjęcia: 
GBP w Ornontowicach
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„Barbórka”. Najmłodsi zapoznali się z takimi 
pojęciami jak czako, sztygar czy kilof. Przed-
szkolaki wykonały również ciekawe prace pla-
styczne, rysowały węglem. Mamy nadzieję, że 
nasze dzieci zrozumiały, jak ważna i trudna 
jest praca górnika w kopalni.

„A Mikołaj pędzi…”
6 grudnia w Przedszkolu im. Kubusia 

Puchatka od samego rana panowała radość 
i poruszenie. Przedszkolaki z wielką niecier-
pliwością oczekiwały przyjścia niezwykłego 
gościa. Cały czas nasłuchiwały dzwonków 
świętego Mikołaja. Aby podkreślić wyjąt-
kowy charakter tego wydarzenia, wszystkie 
dzieci były ubrane w czerwone mikołajowe 
czapeczki. Długo oczekiwany gość przybył do 
naszego przedszkola w towarzystwie pomoc-
ników - aniołków. Zawitał do każdej grupy, 
wszędzie był witany gromkimi brawami. Na 
wstępie dzieci prezentowały swoje umiejęt-
ności wokalne lub recytatorskie. Następnie 
Mikołaj wręczył dzieciom paczki z prezen-
tami. Miło spędzony czas uświetniły wspólne 
zdjęcia. Oczekiwana cały rok wizyta świętego 
Mikołaja minęła w bardzo miłej atmosferze 
i przyniosła dzieciom wiele radości. Dzień 
ten na długo pozostanie w pamięci wszystkich 
przedszkolaków.

ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. KAROLA MIARKI
Kampania 19 dni przeciwko przemocy 

i krzywdzeniu dzieci i młodzieży
Listopad to miesiąc, w którym zaprosili-

śmy wszystkich uczniów, rodziców, nauczy-
cieli i przyjaciół szkoły do udziału w „Kam-
panii 19 dni...”, która wpisała się na stałe 
w działania naszego Szkolnego Programu 
Wychowawczo-Profilaktycznego.

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada 
Fundacja po DRUGIE we współpracy z inny-
mi organizacjami, instytucjami, placówkami 
pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze 
udział w światowej Kampanii 19 dni prze-
ciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i mło-
dzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich 
kontynentach, we wszystkich krajach świata. 
Symbolem kampanii jest pomarańczowa 
wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegaw-
czy. Prowadzone w ramach kampanii dzia-
łania mają ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć 
widzieć więcej i lepiej, pokazać, że razem 
budujemy świat wolny od przemocy, świat pe-
łen miłości i szacunku do drugiego człowieka. 

W tym czasie w naszej szkole odbyły się 
tematyczne zajęcia w klasach podczas godzin 
wychowawczych, prace plastyczne, konkur-
sy, a także „POMARAŃCZOWY DZIEŃ”, 
w którym zachęcaliśmy wszystkich do ubioru 
w kolorze kampanii! Rozmawialiśmy z dzieć-
mi o prawach dziecka, godności, szacunku, 
bezpieczeństwie, wolności. Przypominaliśmy 

Z PRZEDSZKOLA IM. KUBUSIA 
PUCHATKA
Dzień Pluszowego Misia
25 listopada w naszym przedszkolu obcho-

dziliśmy Dzień Pluszowego Misia. W tym we-
sołym dniu dzieci czekało wiele atrakcji. Na 
początku przedszkolaki poznały historię swo-
ich pluszowych przyjaciół, oglądały o nich 
bajki oraz prezentację przedstawiającą ilustra-
cje i imiona różnych misiów. Dzieci bawiły się 
m.in. przy piosenkach: „Dwa malutkie misie”, 
„Jadą, jadą misie” oraz brały udział w różnych 
zabawach ruchowych, konkursach, quizach, 
zgadywankach. Na zakończenie zajęć dzieci 
wykonywały piękne prace plastyczne, które 
można podziwiać na wystawie w naszym 
przedszkolu. Dzień ten pełen był uśmiechu, 
radości oraz świetnej zabawy.

Andrzejkowy pokaz talentów
30 listopada w naszym przedszkolu odbył 

się konkurs pt. „Mam Talent”. Przedszkolaki 
zaprezentowały swoje talenty w następują-
cych kategoriach: piosenka, taniec, „godka” 
po śląsku, gra na instrumentach, scenka te-
atralna, pokaz sportowy, recytacja. Wszystkie 
występujące grupy 4, 5 i 6 - latków zaprezen-
towały bardzo wysoki poziom. Za wielkie za-
angażowanie i trud włożony w przygotowanie 
się do konkursu wszyscy otrzymali I miejsce! 
Kolejnym punktem programu było wręcze-
nie dyplomów oraz nagród. Dodatkowo nasz 
wielki dzień talentów urozmaicił występ go-
ścia specjalnego – Iluzjonisty Konrada. Pu-
bliczność świetnie się bawiła, z zachwytem 

oglądała prezentowane sztuczki i nagradzała 
każdy pokaz gromkimi brawami. W tym dniu 
obchodziliśmy również „Andrzejki” - przed-
szkolaki przeniosły się w magiczny świat 
wróżb i zabaw oraz poznały zwyczaje i tra-
dycje andrzejkowe.

Dzień Górnika
3 grudnia w naszym przedszkolu świę-

towaliśmy Dzień Górnika. Przedszkolaki 
dowiedziały się, jak ciężka i odpowiedzialna 
jest praca pod ziemią. Dzieci oglądały filmiki 
edukacyjne oraz prezentacje multimedialne, 
poznały wiele ciekawostek na temat górni-
czego stroju, starsze grupy usłyszały legendę 
o Skarbniku – dobrym duchu kopalni oraz 
dowiedziały się, dlaczego święto górników to 

O Ś W I A T A

Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i uczyliśmy się o tych wartościach, które są 
niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobre-
go życia. Uczniowie klas 4-8 przygotowali 
tematyczne gazetki klasowe, by tym sposo-
bem promować wiedzę na temat praw dziecka 
i konieczności przeciwdziałania przemocy. 
Zaprosiliśmy również rodziców na tematycz-
ne prelekcje.

Akcje charytatywne
W okresie przedświątecznym najwięcej 

działań szkoły jest skoncentrowanych wokół 
różnorodnych akcji charytatywnych, w któ-
rych nasi uczniowie biorą aktywny udział. Oto 
ich charakterystyka:

Zbiórkę darów na rzecz schroniska dla 
zwierząt „Fauna” zorganizowała klasa 7d 
wraz z wychowawczynią – Elżbietą Lewicką 
oraz pedagogiem szkolnym – Marią Zawier-
tą-Tomalą. Dzięki darczyńcom, bezdomne 
pieski i koty będą miały zimą pełną miskę 
i wygodne leżanki. Niebagatelną rolę odegrali 
też rodzice uczniów, którzy pomogli w trans-
porcie darów do schroniska.

Uczniowie naszej szkoły dołączyli też do 
akcji Fundacji Onkologiczna Rakieta, by 
dodać trochę optymizmu, radości i pociechy 
tym, którzy w czasie świąt są zmuszeni po-
zostać na oddziałach szpitalnych i podarować 
im swoją ukochaną książkę. Książki zawierały 
podnoszące na duchu dedykacje. Akcja cie-
szyła się sporym zainteresowaniem i udało się 
zebrać całkiem pokaźny księgozbiór.

W ramach współpracy z GOPS w Ornon-
towicach uczniowie i opiekunowie świetlicy 
przygotowali wspaniałe kartki świąteczne, 
które zostaną dołączone do paczek dla pod-
opiecznych GOPS-u. Przedszkole postanowiło 
przyłączyć się do akcji Członków Polskie-
go Stowarzyszenia Serwisów Kluczowych 
„Stare klucze dla Budzika”. Celem akcji 
jest finansowe wsparcie Fundacji „Akogo?” 
Ewy Błaszczyk, która wybudowała i utrzy-
muje klinikę Budzik. Jej celem jest pomoc 
dzieciom po ciężkich urazach mózgu, pogrą-
żonych w śpiączce. W szkole i przedszkolu 
zbierane są stare klucze, które potem zostaną 
zezłomowane, a pieniądze uzyskane w ten 
sposób zostaną przekazane w całości za po-
średnictwem PSSK Fundacji „Akogo?”.

Również w tym roku przyłączyliśmy się 
do akcji Szlachetna Paczka i zespołowo 
zaangażowaliśmy się w pomoc wybranej ro-
dzinie. Dzięki zaangażowaniu całej społecz-
ności szkolnej udało się znaleźć darczyńców 
i odpowiedzieć na wszystkie potrzeby rodziny.

Mikołajki
Z okazji Mikołajek w naszej szkole zaro-

iło się od czerwonych czapek, rogów renife-
rów i innych świątecznych gadżetów. Dzięki 
współpracy Rady Rodziców ze świętym Mi-
kołajem na naszych uczniów czekała również 
słodka niespodzianka, którą pomocnicy Świę-
tego wręczali uczniom w czasie lekcji.

Tekst i zdjęcie: ZS-P Ornontowice
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W związku z powyższym zorganizowany 
został turniej sportowo-rekreacyjny pn. „Ża-
den lek nie zastąpi ruchu”. Z racji pogody 
oraz panujących obostrzeń pandemicznych 
przeprowadzono następujące rozgrywki: tur-
niej siatkówki, turniej piłki nożnej halowej, 
turniej koszykówki oraz tor przeszkód dla 
biegaczy. Wszystkie konkurencje zostały 
rozegrane w dniach od 22 do 24 listopada 
br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, Ze-
spole Szkół Ponadpodstawowych oraz na 

Szlachetna Paczka
Rok w rok angażujemy się w akcję Szla-

chetna Paczka i z każdym rokiem wspiera-
my większą ilość osób – tym razem wspar-
liśmy trzy rodziny. 27 listopada w ramach 
akcji Szlachetnej Paczki na Orliku nasze 
grupy młodzieżowe rozegrały swobodną grę 
z kolegami z SKS Gwarek Zabrze oraz KS 
Niepokorni Orzesze. W trakcie rozgrywek 
zbierane były dary dla wybranych rodzin.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym 
w to przedsięwzięcie osobom, dziękuje-

Szkółka Piłkarska Gwarek Ornontowice

„Żaden lek nie zastąpi ruchu”
W uznaniu za zdobycie 3. miejsca w ,,XXVII Sportowym Turnieju Miast i 
Gmin - XIII Tydzień Sportu dla Wszystkich” pod patronatem Ministerstwa 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Gmina Ornontowice uzyskała 
nagrodę pieniężną w kwocie 4.000,00 zł na zorganizowanie pikniku spor-
towego. 

my za otrzymane dary rodzicom, radnym 
Gminy Ornontowice, górnikom z kopalni 
Budryk, zaprzyjaźnionym drużynom oraz 
wielu innym anonimowym osobom.

Szczególne podziękowania należą się 
Pani Agnieszce Wojtaś, bez której nie by-
łoby tego wszystkiego.

Zapisy
Jeżeli chcesz, aby TWOJE dziecko roz-

poczęło piłkarską przygodę to nie siedź 
w domu tylko PRZYJDŹ do NAS!

Prowadzimy nabory dla dzieci z roczni-
ków: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.

Jeżeli chcesz zapisać swoje dziecko to 
zadzwoń: 501 359 384 lub 511 045 899.

Prowadzimy również selekcyjne nabory 
dla zawodników z rocznika 2007/2008.

Srebrny Certyfikat PZPN
Z dumą informujemy, że nasza szkółka 

po raz kolejny przeszła pozytywną wery-
fikację Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w Programie Certyfikacji szkółek piłkar-

skich i uzyskała Srebrny Certyfikat PZPN. 
Przyznanie takiego certyfikatu jest równo-
znaczne ze spełnieniem przez nas szeregu 
surowych kryteriów i gwarancją odpowied-
niej jakości szkolenia.

Takie wyróżnienie pozwoliło nam na do-
łączenie do elitarnego grona szkółek, bę-
dących dla dzieci najlepszym miejscem do 
rozwijania piłkarskich umiejętności.

Życzenia Bożonarodzeniowe 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz 

nadchodzącego Nowego Roku 2022 Zarząd 
GKS Gwarek Ornontowice pragnie złożyć 
najserdeczniejsze życzenia wszystkim sym-
patykom i sponsorom oraz podziękować za 
całoroczną współpracę, pomoc i wsparcie 
dla naszego Klubu.

Prosimy przyjąć życzenia zdrowia, pogo-
dy ducha i wszelkiej pomyślności, spełnie-
nia marzeń, zamierzeń, planów zawodowych 
oraz osobistych.

Tekst i zdjęcie: 
GKS Gwarek Ornontowice

Orliku przy ul. Okręż-
nej w Ornontowicach. 
W rozgrywkach wzię-
ły udział 103 osoby, 
uczniowie ww. szkół 
oraz uczestnicy Aka-
demii Biegania.

Nagrodami były: pił-
ki do siatkówki, piłki do 
gry w piłkę nożną, piłki 
do koszykówki, wózek 

na piłki, rakiety 
do tenisa stołowe-
go oraz koszulki. 
Nagrody zostały 
opatrzone logo 
Sportowego Tur-
nieju Miast i Gmin 
oraz logo Gminy 
Ornontowice. Ser-
decznie dziękuje-
my wszystkim za 

zaangażowanie, szkołom za pomoc w zorga-
nizowaniu turniejów oraz udział w pikniku.

Zapraszamy do kolejnych sportowych 
rozgrywek!

„Każdy rodzaj sportu niesie ze sobą bogaty 
skarbiec wartości. Ćwiczenie uwagi, kształ-
cenie woli, wytrwałości, odpowiedzialności, 
znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzecze-
nia i solidarności, wierność obowiązkom – to 
wszystko należy do cnót sportowca” – Arka-
diusz Gołaś.

Przekazanie sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  Przekazanie sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
w Ornontowicachw Ornontowicach

Przekazanie sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Przekazanie sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie 
OrnontowiceOrnontowice



GŁOS Ornontowic    nr 12 (236)    GRUDZIEŃ 202114 A K T U A L N O Ś C I

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 
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

WYDAWCA: Gmina Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice
REDAKCJA: Marek Malczyk (red. nacz.), Iwona Skrzypczyk,
     Urząd Gminy Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a,
     43-178 Ornontowice, glos@ornontowice.pl
Skład: MUZO Marcin Łęczycki, ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
Druk: Drukarnia Kolumb Krzysztof Jański, ul. Kaliny 7, 41-506 Chorzów
Data i miejsce wydania numeru 12/2021 (236): 23.12.2021 r., Ornontowice
Nakład: 1 000 egz.
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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

30. Finał WOŚP zagra 

30 stycznia 2022 roku

Sztab w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Gminie Ornontowice.

Szczegóły już wkrótce. 

Dla zapewnienia najwyższych standardów 
diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.
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Potrzebujesz pomocy prawnika, dorad-
cy, mediatora?  Jesteś w trudnej życiowej 
sytuacji, potrzebujesz pomocy w rozło-
żeniu długu na raty, w spłacie  pożyczek 
„chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe,  
grozi ci eksmisja, masz problemy pracow-
nicze, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do 
jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne 
problemy związane ze sprawami życia co-
dziennego? 

Darmowa pomoc prawna przysługuje 
osobie, która nie ma środków na odpłatną 
pomoc prawną oraz osobie fizycznej prowa-
dzącej jednoosobową działalność gospodar-
czą, niezatrudniającej innych osób w ciągu 
ostatniego roku. 

Mikołaj dla dzieci 
z rodzin zastępczych 

Blisko 100 dzieci z rodzin zastępczych 
z terenu Powiatu Mikołowskiego otrzymało 
w tym roku prezenty z rąk Mikołaja. W role 
Śnieżynek wcieliły się pracownice Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie na czele 
z dyrektor Mirellą Banaś. To PCPR przygo-
towało upominki dla dzieci. Pomocnikiem 
Mikołaja był również Starosta Mikołowski 
Mirosław Duży. Akcja odbyła się 4 grudnia 
w Łaziskach Górnych. 

Trzy nowe radiowozy 
Komenda Powiatowa Policji w Mi-

kołowie ma trzy nowe oznakowane ra-
diowozy marki KIA Sportage. Przeka-
zanie pojazdów odbyło się 22 listopada 
w obecności szefostwa garnizonu oraz sa-
morządowców, którzy wsparli ich zakup.

Pod maską każdego z nich 174 KM, 
a silniki benzynowe mają pojemność 1600 
cm3. Koszt jednego samochodu to 120 ty-
sięcy złotych. Radiowozy wykorzystywa-
ne będą przez policjantów mikołowskiej 
drogówki oraz funkcjonariuszy komisaria-
tów w Orzeszu i Łaziskach Górnych.

Ich zakup był możliwy dzięki wsparciu 
finansowemu starostwa i gmin Powiatu Mi-
kołowskiego. Resztę mundurowi dołożyli ze 
swoich funduszy. 

W imieniu policjantów, dokumenty wo-
zów oraz kluczyki odebrał komendant KPP 

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo  
i mediacja w powiecie mikołowskim

Od 20 grudnia 2021 r. wszystkie punk-
ty zlokalizowane na terenie powiatu miko-
łowskiego rozpoczynają funkcjonowanie 
tylko i wyłącznie w formie zdalnej do 
odwołania.

Umów się na wizytę telefonicznie pod 
numerem (32) 32 48 143 w godzinach od 
08:00 do 15:00, bądź mailowo pod adresem: 
npp@mikolowski.pl. Możesz także zapisać 
się przez stronę internetową: https://np.ms.
gov.pl/zapisy. 

Szczegółowe informacje w zakresie nie-
odpłatnej pomocy prawnej oraz listę jed-
nostek nieodpłatnego poradnictwa oby-
watelskiego znajdują się na stronie: https://
mikolowski.pl/bezplatna-pomoc-prawna/.

Mikołów Dariusz Klimczak, a wręczali je: 
Starosta Mikołowski Mirosław Duży, wójt 
Wyr Barbara Prasoł, burmistrzowie Miko-
łowa Stanisław Piechula, Orzesza Mirosław 
Blaski, wiceburmistrz Łazisk Górnych Jan 
Ratka oraz wójt Ornontowic Marcin Ko-
tyczka.

„SAMorządni Seniorzy w Powiecie Mi-
kołowskim” to nazwa projektu, w którym 
uczestniczyło ponad 70 seniorów z gmin na-
szego powiatu. Seminarium podsumowujące 
tę inicjatywę odbyło się 10 grudnia w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele sa-
morządów; burmistrzowie i wójtowie gmin 
naszego powiatu oraz starosta mikołowski 
Mirosław Duży wraz z członkinią Zarządu 
Powiatu Grażyną Nazar, a także osoby repre-
zentujące partnerów projektów oraz najważ-
niejszych na tej sali, czyli seniorów, którzy 
brali w nim udział.

 „SAMOrządni Seniorzy w Powiecie Mi-
kołowskim” to organizacja cyklu spotkań 
w każdej gminie naszego powiatu, sto go-
dzin warsztatów wyjazdowych i 390 godzin 
stacjonarnych. Do tego sześć inicjatyw se-
nioralnych, pięć kawiarenek obywatelskich, 
stworzenie informatora senioralnego oraz 
debaty nad powołaniem Forum Seniorów 
Powiatu Mikołowskiego. W wydarzeniach 
uczestniczyło pośrednio 300 uczestników, zaś 
bezpośrednio 61, w tym dziesięcioro miesz-
kańców Ornontowic.  

Projekt „SAMOrządni Seniorzy w Powie-
cie Mikołowskim” był prowadzony przez Fun-
dację GaSzo w partnerstwie ze Starostwem 
Powiatowym w Mikołowie.

Fundacja uzyskała dofinansowanie z Pro-
gramu wieloletniego na rzecz Osób Starszych 
„Aktywni+” na lata 2021-2025. Przedsię-
wzięcie otrzymało też wsparcie finansowe 
ze strony powiatu mikołowskiego. 

SAMorządni 
Seniorzy w Powiecie 

Mikołowskim

Zdrowych i pełnych nadziei Zdrowych i pełnych nadziei 
Świąt Bożego NarodzeniaŚwiąt Bożego Narodzenia

oraz spełnienia marzeńoraz spełnienia marzeń
w Nowym 2022 Rokuw Nowym 2022 Roku

życzążyczą
Mieszkańcom Powiatu MikołowskiegoMieszkańcom Powiatu Mikołowskiego

w imieniu Rady Powiatuw imieniu Rady Powiatu
 Przewodnicząca Przewodnicząca
Barbara Pepke Barbara Pepke 

w imieniu Zarządu Powiatuw imieniu Zarządu Powiatu
 Starosta Starosta

Mirosław DużyMirosław Duży
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– Jak to u nas z koleją było, część II –

Jak to u nas z koleją było, część II
Na uruchomionej linii kolejowej Gliwice–Orzesze utworzono 

następujące przystanki (niem. Haltepunkt): Sosnitza (Sośnica), 
Preiswitz-Dorf (Przyszowice-wieś), Preiswitz (Przyszowice) oraz 
Ornontowitz (Ornontowice). Z dniem 1 maja 1905 roku powstał 
jeszcze jeden i otrzymał nazwę Chudow (Chudów), mimo że był 
zlokalizowany w granicach naszej miejscowości. Służył przede 
wszystkim mieszkającym w północnej części Ornontowic oraz 
w Chudowie. Z biegiem czasu przystanek potocznie nazwano 
chudowską budką. 

W 1913 roku zmieniono dotychczasową nazwę stacji Preiswitz 
na Gieraltowitz (Gierałtowice) choć była na terenie Przyszowic, 
a nazwę przystanku Preiswitz-Dorf znajdującego się w centrum 
wioski skrócono do Preiswitz (dziś Przyszowice).

W Ornontowicach przy utworzonym przystanku kolejowym, 
z inicjatywy Hegenscheidta, powstała bocznica kolejowa, która 
stała się „oknem na świat” dla wyrobów z jego fabryczki zlokali-
zowanej przy folwarku Grenzhof (później Neuhof), dziś przysiółek 
Nowe, a uruchomionej już w 1884 roku. Do czasu otwarcia linii 
kolejowej produkty z owej fabryczki były transportowane bezpo-
średnio do Gliwic furmankami, co ze względu na spory ciężar 
wyrobów z żelaza oraz kiepski stan ówczesnych dróg było bardzo 
czasochłonne i kosztowne, gdyż wymagało zaangażowania nie-
zbędnej liczby wozów oraz koni. Za sprawą bocznicy odległość 
koniecznego transportu konnego skróciła się z 20 do 4 km! Na 
bocznicę dostarczano również wagonem węgiel, który otrzymywali 
kolejarze oraz pracownicy kopalń w ramach deputatu węglowego, 
zwłaszcza z tych zakładów zlokalizowanych dalej, jak np. kopalnia 
Wujek w Katowicach.

W październiku 1906 roku dotychczasowy przystanek kolejowy 
w Ornontowicach (niem. Haltepunkt Ornontowitz) zmienił swój 
status na stację kolejową (niem. Banhof Ornontowitz) wraz z od-
daniem okazałego budynku dworca, o czym informowała nawet 
ówczesna prasa. 

Nieco później obok dworca powstała ekspedycja kolejowa (niem. 
Güterabfertigungsstelle) i był to ówczesny odpowiednik dzisiej-
szych firm kurierskich czy transportowych, pozwalający przesłać 
większe gabarytowo towary, których nie była w stanie obsłużyć 
ówczesna poczta. Każdy pociąg osobowy przejeżdżający w tym 
okresie przez Ornontowice zawierał w swoim składzie wagon to-
warowy, w którym przewożono przesyłki z i do ekspedycji. Było 
w nim również miejsce na rowery, które przewozili jadący pocią-
giem pasażerowie, aby po dotarciu do stacji docelowej dojechać 
jeszcze na miejsce, niekiedy oddalone o kolejne kilometry. Powstał 
również odrębny budynek (najpierw była to szopa, a po II wojnie 

światowej stary wagon kolejowy) jako przechowalnia rowerów dla 
osób korzystających z pociągu a mieszkających dalej. Choć główny-
mi pasażerami tej stacji byli mieszkańcy Ornontowic i Bujakowa, 
to właśnie rowerami dojeżdżano tu aż z... Paniów, Sośniej Góry 
czy Dębieńska. 

Transport wyrobów z fabryczki poprzez ornontowicką bocznicę 
zakończył się definitywnie w 1920 roku wraz z zamknięciem zakła-
du przez właściciela. Dotychczasowych pracowników przeniesiono 
do zakładu macierzystego w Gliwicach, z tym że nie wszystkich, 
gdyż możliwość dalszego zatrudnienia otrzymali tylko wybrani 
najlepsi fachowcy, a i tak po 5 latach, aby móc nadal pracować, 
musieli dokonać wyboru obywatelstwa niemieckiego i zamieszkać 
po drugiej strony granicy.

Po wydarzeniach z okresu II powstania śląskiego, kiedy to 
właściciel majątku Otto Hegenscheidt, po rozbrojeniu go przez 
miejscowych powstańców, uniósł się honorem i wyprowadził do 
swojej drugiej posiadłości w Jeleniej Górze (wtedy Hirsch-berg), 
majątek w Ornontowicach i Dębieńsku ostatecznie przejął jego 
syn Klaus Hegenscheidt. Zmienił się wówczas asortyment towarów 
przeładowywanych na bocznicy kolejowej. Zamiast łańcuchów był 
to głównie inwentarz żywy oraz płody rolne z pól należących do 
majątku, szczególnie buraki cukrowe, na których dostawy Klaus 
Hegenscheidt miał podpisane umowy z cukrowniami.

Wyjątkiem w wywożonej żywności z Ornontowic były produkty 
mleczne, gdyż tych nie dostarczano na ornontowicką bocznicę, lecz 
od razu na stację w Orzeszu. Wczesnym rankiem wszystkie wyroby 
nabiałowe, m.in. mleko, masło, twaróg czy jajka, przewożone były 
furmanką na wspomniany dworzec kolejowy w Orzeszu. Tam tra-
fiały do specjalnego pociągu tzw. mlecznego, który zbierał nabiał 
z okolicznych dużych gospodarstw na trasie od Bzia przez Pawło-
wice, Warszowice, Baranowice, Żory do Katowic. W Katowicach 
firma Hartwig transportem konnym rozwoziła wyroby do mleczarń 
i sklepów detalicznych należących m.in. do  Hegenscheidtów. Pu-
ste bańki po mleku w porze małego ruchu kolejowego odwożono 
z powrotem tym samym pociągiem mlecznym. 

Stan ten przetrwał praktycznie do stycznia 1945 roku, kiedy po 
przejściu frontu i zajęciu Śląska przez Rosjan cały ten precyzyjny 
system dostaw żywności do miast upadł. Wynikało to z prostej 
przyczyny, dotychczasowi właściciele opuścili majątek, a cały in-
wentarz żywy oraz zbiory padły łupem armii sowieckiej i nie było po 
prostu czego eksportować z Ornontowic. A później to już przyszły 
całkiem nowe czasy... 

Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu
Ireneusz Kubicki

Towarzystwo Miłośników Ornontowic


