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W  dniu 15 grudnia 2021 roku Rada 
Gminy Ornontowice podjęła Uchwałę nr 
XXXVIII/303/21, w której uchwalono budżet 
na rok 2022.

Budżet na rok 2022 prezentuje się nastę-
pująco:

1. Planowane dochody budżetu Gminy – 37 
528 679,54 zł, w tym:

a) dochody bieżące w  kwocie 37 246 
992,10 zł, 

z czego między innymi:
– wpływy z podatków i z opłat, udział 

w podatkach stanowiących dochód budże-
tu państwa – 15 314 357,63 zł, co stanowi 
40,81 % planu,

– subwencja ogólna z budżetu państwa – 7 
655 545,00 zł, co stanowi 20,40 % planu,

– dotacje celowe  – 5 336 554,00 zł, co sta-
nowi 14,22 % planu,

– pozostałe dochody – 8 940 535,47 zł, co 
stanowi 23,82 % planu,

Rok 2021 nie należał do łatwych dla or-
ganizacji pracy Rady Gminy. Sesje i komisje 
odbywały się w reżimie sanitarnym lub w for-
mie wideokonferencji, co również wpływało 
na mniejszy komfort pracy radnych. Jednak 
dynamicznie zmieniająca się sytuacja epide-
miologiczna nie miała większego wpływu na 
liczbę posiedzeń komisji oraz sesji. W roku 
2021 Rada Gminy Ornontowice obradowa-
ła na 12 sesjach zwyczajnych i jednej sesji 
nadzwyczajnej. Łącznie Rada Gminy podję-
ła 95 uchwał. Większość sesji odbywała się 
przy 100% obecności wszystkich radnych. 
Szczególny charakter miała jubileuszowa se-
sja z okazji 30-lecia odrodzenia Gminy Or-
nontowice, która odbyła się 2 czerwca. Przy 
obecności radnych wszystkich poprzednich 
kadencji Rady Gminy Ornontowice podjęli-
śmy kilka uchwał upamiętniających znamie-
nitych mieszkańców naszej małej Ojczyzny.

Zaplanowany na rok 2021 plan pracy Rady 
Gminy został zrealizowany w całości, a radni 
mieli okazję na zapoznanie się m.in. z zagad-
nieniami dotyczącymi działalności ARTerii, Bi-
blioteki Gminnej, Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, ZGKiW oraz Gminnego Ośrodka 
Zdrowia. Osobne sesje poświęcono z kolei na 
poruszenie tematów związanych z bezpieczeń-
stwem, górnictwem i oświatą na terenie naszej 
Gminy. Zaproszeni goście w sposób meryto-
ryczny przedstawiali radnym informacje na te-
mat funkcjonowania prowadzonych przez nich 
jednostek organizacyjnych. Radni mieli okazję 
do zadawania pytań i bezpośredniej dyskusji 
na najbardziej nurtujące ich tematy.

W grudniu ubiegłego roku Rada Gminy 
przyjęła uchwałą plan pracy na rok 2022, któ-
ry przedstawia się następująco:

Obrady Rady Gminy 2021 w pigułce

Budżet Gminy Ornontowice na 2022 rok

Styczeń – podsumowanie pracy RG i Ko-
misji Stałych w 2021 roku. Podsumowanie 
realizacji zadań inwestycyjnych za 2021 rok. 
Informacja o aktualnym stopniu zaawanso-
wania prac dotyczących budowy kanalizacji 
w centralnej części Gminy.  

Luty – sprawozdanie z działalności jedno-
stek kultury za 2021 rok. Analiza stanu gospo-
darki odpadami komunalnymi za 2021 rok.

Marzec – sprawozdanie z działalności i za-
twierdzenie sprawozdania finansowego GOZ. 
Informacja z działalności GOPS za 2021rok. 
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Progra-
mu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
za 2021 rok. 

Kwiecień –  plan remontów i napraw dróg 
gminnych i powiatowych. Współpraca gmina 
– powiat. Informacja nt. współpracy Gminy 
z organizacjami pozarządowymi.

Maj – raport o stanie Gminy. Sprawozda-
nie z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok, 
absolutorium dla Wójta Gminy. 

Czerwiec – ocena stanu porządku i bezpie-
czeństwa publicznego. Informacja o działal-
ności OSP, PSP i Komendy Powiatowej w Mi-
kołowie oraz Komisariatu Policji w Orzeszu. 

Lipiec/Sierpień – informacja na temat re-
alizacji  inwestycji gminnych w pierwszym 
półroczu 2022.  Ochrona środowiska w Gmi-
nie Ornontowice.  

Wrzesień – informacja o wykonaniu bu-
dżetu za pierwsze półrocze 2022 roku. Wnio-
ski do budżetu Gminy na rok 2022. Informacja 
na temat bieżącej działalności ZGKiW. 

Październik – oświata w Gminie Ornon-
towice. Informacja o stanie realizacji zadań 
oświatowych za poprzedni rok. Informacja 

Wójta Gminy i  Przewodniczącego Rady 
Gminy o analizie oświadczeń majątkowych. 
Uchwalenie stawek podatkowych i opłat lo-
kalnych na 2023 rok.  

Listopad – informacja o bieżącej i plano-
wanej działalności spółek górniczych na te-
renie Ornontowic. Gospodarka mieszkaniowa 
na terenie Gminy i stan wykorzystania obiek-
tów komunalnych. Sprawozdanie z realizacji 
strategii rozwoju Gminy Ornontowice na lata 
2018-2025. 

Grudzień – uchwalenie budżetu Gminy na 
rok 2023 oraz WPF-u. Przyjęcie planów pracy 
RG i Komisji Stałych na 2023 r.

Zachęcam Mieszkańców do facebookowe-
go, mailowego, telefonicznego i osobistego 
kontaktu z radnymi w nurtujących sprawach. 
Niestety w chwili obecnej w związku z pan-
demią nie prowadzimy stałych dyżurów, 
jednakże istnieje możliwość kontaktu czy 
umówienia spotkania z poszczególnymi rad-
nymi za pośrednictwem biura Rady Gminy 
(tel. 32 33 06 221, e-mail: rg@ornontowice.
pl). Niezmiennie w środy od 16.00 do 17.00 
prowadzę dyżur Przewodniczącego Rady 
Gminy – w przypadku chęci kontaktu proszę 
o wcześniejszy kontakt z biurem Rady Gminy.

Zachęcam również do śledzenia sesji Rady 
Gminy w internecie pod linkiem: https://ese-
sja.tv/transmisje_z_obrad/806/rada-gminy-or-
nontowice.htm Sesje Rady Gminy są jawne 
i zawsze otwarte dla mieszkańców. Istnieje 
również możliwość uczestniczenia przez za-
interesowanych mieszkańców w sesjach od-
bywających się w formie wideokonferencji. 
Zainteresowane osoby powinny kontaktować 
się w tej sprawie z Biurem Rady najpóźniej 
dzień przed terminem sesji.

Henryk Nieużyła,
Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice

b) dochody majątkowe w  kwocie 281 
687,44 zł, co stanowi 0,75 % planu.

2. Planowane wydatki budżetu Gminy – 45 
810 274,95 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 36 999 558,95 zł,
b) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy 

inwestycyjne) – 8 810 716,00 zł.
Planowane wydatki w wybranych działach:
– Oświata i wychowanie (dział 801) –  12 

742 633,79 zł, co stanowi 27,82 % planu,
– Administracja publiczna (dział 750) –  8 

025 062,09 zł, co stanowi 17,52 % planu,
– Gospodarka komunalna i ochrona środo-

wiska (dział 900) – 5 373 278,09 zł, co stanowi 
11,73 % planu,

– Rodzina (dział 855) – 5 166 951,00 zł, co 
stanowi 11,28 % planu,

– Transport i łączność (dział 600) –  4 005 
451,20 zł, co stanowi 8,74 % planu.

3. Planowany deficyt stanowi kwotę 8 281 
595,41 zł.

Zostanie on sfinansowany z:
a) wolnych środków, o których mowa w art. 

217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicz-
nych w kwocie – 6 036 939,37 zł,

b) przychodów jednostek samorządu te-
rytorialnego z niewykorzystanych środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 
wynikających z rozliczenia dochodów i wy-
datków nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 
określonymi w odrębnych ustawach – w kwo-
cie 2 244 656,04 zł.

4. Ustala się przychody w  kwocie 
9 281 595,41 zł.

5. Ustala się rozchody w  kwocie 
1 000 000,00 zł

a) wykup obligacji w  kwocie – 
1 000 000,00 zł.

Szczegółowy budżet na rok 2022 znajduje 
się na stronie http://www.bip.ornontowice.pl

Aleksandra Sewerin, 
Skarbnik Gminy Ornontowice
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5 stycznia w formie wideokonferencji odbyła się XXXIX Nadzwyczajna 
Sesja Rady Gminy Ornontowice. W trakcie krótkiego posiedzenia wszy-
scy obecni radni jednogłośnie podjęli uchwałę ws. Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2022-2032. Uchwała dostęp-
na jest w BIP.

Sesja Rady Gminy

„Można odejść na zawsze,
by stale być blisko”.

– ks. Jan Twardowski

 
Radnemu Rady Gminy Ornontowice  

– Adamowi Widence

wyrazy najszczerszego współczucia
i słowa wsparcia w trudnych chwilach,

po stracie 

Ojca Ryszarda Widenki
oraz kondolencje dla Rodziny i Bliskich Zmarłego

   składają

Marcin Kotyczka                                 Henryk Nieużyła
                Wójt Gminy                            Przewodniczący Rady Gminy 

              Dariusz Spyra                                Ryszard Milanowski     
       Zastępca Wójta Gminy     Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Z kolei 27 stycznia również w formie wi-
deokonferencji przeprowadzono XL Sesję 
Rady Gminy, której tematami wiodącymi 
były: podsumowanie pracy Rady Gminy 
i Komisji Stałych w 2021 r. (szczegóły na 

str. 2), podsumowanie realizacji zadań in-
westycyjnych za 2021 r. (więcej na str. 4-5), 
informacja o aktualnym stopniu zaawanso-
wania prac dotyczących budowy kanalizacji 
w centralnej części Gminy oraz podjęcie 
bieżących uchwał. 

Zaawansowanie prac i planów dotyczą-
cych budowy kanalizacji w centralnej części 
Gminy przedstawił Zastępca Wójta Gminy 
– Dariusz Spyra. Na budowę tej infrastruk-
tury kanalizacyjnej otrzymaliśmy promesę 
na dofinansowanie z Funduszu Inwestycji 
Strategicznych „Polski Ład” w maksymal-
nej wysokości 11 400 000 zł. Wartość całko-
wita zadania ma wynieść ok. 12 000 000 zł, 
przy 5% wkładzie własnym. Okres realizacji 
projektu szacuje się na 2-2,5 roku, a ogło-
szenie postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego zostanie ogłoszone już 
w drugiej połowie lutego br. W podzielonej 
na 9 etapów inwestycji planuje się budowę 
kanalizacji na następujących częściach ulic 
w Gminie Ornontowice: Bankowa, Boczna, 
Cicha, Jasna, Klasztorna, Krótka, Lipowa, 
Nowa, Ogrodowa, Słoneczna, Spokojna, 
Zamkowa oraz Zwycięstwa. O bieżących 
postępach prac tej planowanej inwestycji 
będziemy informować na bieżąco. Zastęp-
ca Wójta przypomniał ponadto, że trwają 
prace budowy odcinka kanalizacji sanitarnej 
Orzeska – Zamkowa wraz z przepompowa-
niami. Ukończenie tej inwestycji spowodu-
je przerzut ścieków z południowej części 
Gminy w kierunku ul. Zamkowej i dalej do 
Oczyszczalni Ścieków znajdującej się przy 

ul. Nowej, należącej do Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. 
w Jastrzębiu Zdroju.

W trakcie styczniowych obrad radni pod-
jęli łącznie 16 uchwał, m.in. ws.:

• zmiany Wielo-
letniej Progno-
zy Finansowej 
Gminy Ornon-
towice na lata 
2022-2032,
• terminu, czę-
stotliwości i try-
bu uiszczania 
opłaty za gospo-
darowanie odpa-
dami komunal-
nymi,
• wyboru me-
tody ustalenia 
opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi (szerzej na 
ten temat w następnym, lutowym wyda-
niu „Głosu Ornontowic”),

• udzielenia pomocy finansowej Powiato-
wi Mikołowskie-
mu na realizację 
zadania: Budowa 
skrzyżowania Or-
nontowice-Cen-
trum (projekt),

• udzielenia po-
mocy finansowej 
Powiatowi Miko-
łowskiemu na re-
alizację zadania: 
Budowa chodnika 
przy ul Chudow-
skiej (projekt),

• przyjęcia Gmin-
nego Programu 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Ro-
dzinie oraz Ochro-
ny Ofiar Przemo-
cy w Rodzinie na 
lata 2022 -2024.

Wszystkie uchwały 
dostępne są w BIP.

W części poświę-
conej informacjom 
Wójta Gminy, Zastęp-
ca Wójta – Dariusz 
Spyra poinformował 

o bieżących inwestycjach, w  tym m.in. 
o tym że: podpisano umowę z wykonawcą 
w sprawie budowy dwóch sięgaczy przy 
ul. Leśnej w rejonie nr 5 i nr 17, trwają 
procedury związane z wyłonieniem wyko-
nawcy budowy sieci wodociągowej przy 
ul. Polnej, a prace dotyczące modernizacji 
obiektu sportowego przy ul. Zwycięstwa 
(wykonanie drenażu i odwodnienia boiska) 
mają zostać wykonane na przełomie lutego 
i marca br.

Z kolei Wójt Gminy – Marcin Kotyczka 
powiadomił m.in. o tym, że: na bieżąco są 
realizowane kontrole smogowe w związku 
z ogłoszeniami dotyczącymi złej jakości 
powietrza oraz kontrole interwencyjne 
w związku ze zgłoszeniami mieszkańców 
kierowanymi do Urzędu, kontrole w zakre-
sie prawidłowego pozbywania się nieczysto-
ści ciekłych oraz kontrole w zakresie wła-
ściwej segregacji odpadów komunalnych. 
Ponadto zaznaczył, że od początku 2022 r. 
złożono już 10 wniosków o dotację do eko-
logicznych urządzeń grzewczych.

Na koniec Przewodniczący Rady Gminy 
– Henryk Nieużyła poinformował, że wpły-
nęła jedna interpelacja radnego Wojciecha 
Kubickiego ws. zamontowania progów 
zwalniających na ul. Nowej.

Transmisje z obrad XXXIX Nadzwy-
czajnej Sesji Rady Gminy i XL Sesji Rady 
Gminy Ornontowice dostępne na: https://
esesja.tv/transmisje_z_obrad/806/rada-gmi-
ny-ornontowice.htm
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Podsumowanie 2021 roku 
w Gminie Ornontowice

Szanowni Mieszkańcy!
Serdecznie zapraszam do zapoznania się 

z poniższym podsumowaniem 2021 roku 
w Gminie Ornontowice, w którym zostały 
ujęte wybrane inwestycje gminne rozpoczęte 
i zakończone w 2021 r., w tym także przy 
udziale pozyskanych środków zewnętrznych 
oraz pozostałe zadania gminne i wydarzenia 
kulturalno-sportowe, których pomimo wciąż 
trwającej epidemii nie brakowało w przecią-
gu całego roku.

W poniższym podsumowaniu 2021 r. 
niewątpliwie cieszy ilość zrealizowanych 
inwestycji i zadań oraz przeprowadzone 
imprezy i wydarzenia kulturalno-sportowe. 
Jedyna rzecz, która w dłuższej perspektywie 
czasu może niepokoić, to ujemny przyrost 
naturalny w naszej Gminie (powtarzający się 
drugi rok z rzędu), który w 2021 r. wyniósł 
minus 16.

Korzystając z okazji pragnę również przy-
pomnieć o sprawie nieco bardziej bieżącej, 
mianowicie o standardzie w jakim niezmien-
nie od kilkunastu lat w Gminie Ornontowice 
jest przeprowadzana „Akcja Zima”. Obecny 
sezon nie jest wyjątkiem i na wszystkich dro-
gach gminnych – tak jak w okolicznych miej-
scowościach  –  przyjęliśmy standard dróg 
białych, przejezdnych, bez posypywania solą.

Pragnę również zwrócić Państwa uwagę 
na tegoroczny budżet Gminy Ornontowice 
(szczegóły na str. 2), który pomimo naszych 
usilnych starań zawiera wiele, niezależnych 
od nas, niewiadomych, wynikających przede 
wszystkim z nieprzewidywalnie galopują-
cej inflacji oraz gwałtownego wzrostu cen 
energii, gazu i innych wydatków bieżących.  

Obecnie (II połowa stycznia br.) poważ-
nie niepokoi wzrost liczby zachorowań 
na COVID-19 w Powiecie Mikołowskim 

i w Gminie Ornontowice, gdyż jest to naj-
większa ilość mieszkańców przebywających 
w izolacji w naszej Gminie od początku 
epidemii, czyli od prawie dwóch lat - stąd 
zostały wprowadzone chwilowe ograni-
czenia w funkcjonalności Urzędu Gminy. 
Warto zaznaczyć, że obecna sytuacja wy-
nika z odgórnego zalecenia pracy zdalnej 
w administracji publicznej, wynikającej 
z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 
stycznia br., z wyjątkiem tych zadań, które 
muszą być realizowane na rzecz obywateli 
w tradycyjnym modelu pracy.  

Na koniec wszystkim Mieszkańcom pra-
gnę złożyć szczere życzenia dobrego zdro-
wia. Dbajmy o siebie i o swoich bliskich. 
Na przekór przeciwnościom losu życzę Wam 
dobrego 2022 roku!

Marcin Kotyczka

Wójt Gminy Ornontowice

WYBRANE INWESTYCJE GMINNE UKOŃCZONE W 2021 R.

WYBRANE INWESTYCJE GMINNE ROZPOCZĘTE W 2021 R.

LP Nazwa zadania Wartość inwestycji 
(w zaokrągleniu)

1. Modernizacja dróg gminnych 556588 zł
2. Dotacje do ekologicznego ogrzewania budynków mieszkalnych (117 budynków) 323097 zł
3. Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni sięgacza ul. Bujakowskiej (w rejonie nr 31-35) 293846 zł
4. Wykup sieci oraz wydatki za przejęte grunty i zakup mienia 246098 zł
5. Zakup ciągnika dla ZGKiW 173000 zł
6. Budowa oświetlenia ulicy Okrężnej 123121 zł
7. Modernizacja sali gimnastycznej w Przedszkolu z przystosowaniem na salę lekcyjną z łazienkami 98899 zł
8. Modernizacja łazienki w ZS-P na potrzeby przedszkola 80446 zł
9. Zakup traktorka do koszenia 55350 zł
10. Przebudowa chodnika przy ul. Żabik 53246 zł
11. Budowa chodnika przy ul. Zamkowej (wzdłuż probostwa) 50000 zł
12. Zakup ozdób świątecznych oraz choinki 33000 zł

LP Nazwa zadania
Wartość kosztów 

poniesionych w 2021 r. 
(w zaokrągleniu)

1. Doświetlenie ciągów komunikacyjnych przy ul. Karola Miarki 110601 zł
2. Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Zwycięstwa (część I) 89557 zł
3. Rozbudowa monitoringu w Gminie Ornontowice 70823 zł
4. Budowa boiska sportowego przy ul. Świerkowej (część I) 63689 zł
5. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej (projekt) 60000 zł
6. Modernizacja PSZOK-u (część I projektu) 44157 zł
7. PFU budynku wielofunkcyjnego 38745 zł
8. PFU kompleksu szkolno-przedszkolnego 32595 zł
9. Budowa ul. Okrężnej (projekt) 22140 zł
10. PBW ul. Tartacznej (projekt) 19680 zł
11. Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ul. Kolejowej (część I projektu) 17000 zł
12. Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Kolejowej (część I projektu) 16728 zł
13. Budowa Pumptracka przy ul. Jasnej (projekt) 16500 zł
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WYBRANE INWESTYCJE I ZADANIA UKOŃCZONE W 2021 R.  PRZY UDZIALE POZYSKANYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

WYBRANE INWESTYCJE I ZADANIA ROZPOCZĘTE W 2021 R. PRZY UDZIALE POZYSKANYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

LP Nazwa zadania Źródło dofinansowania
Wartość 

całkowita  
(w zaokrągleniu)

Dofinansowanie 
(w zaokrągleniu)

1. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Solarnia Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 607113 zł 482670 zł

2. Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 
Ornontowice

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego w ramach RPO 

Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020

265595 zł 225651 zł

3.
Poprawa dostępności i jakości obsługi pacjentów ze 
szczególnymi potrzebami w Gminnym Ośrodku Zdrowia  
w Ornontowicach

Fundusze Unii Europejskiej  
i Ministerstwa Zdrowia 253000 zł 66000 zł

4. Projekt „Kobieta w pędzącym świecie”(ARTeria CKiP)

Fundacja JSW

73134 zł 49000 zł
5. Ochrona zabytkowych krzyży przydrożnych 38831 zł 17500 zł

6. Projekt „Świętowanie z Ambrożym, Mikołajem, Barbórką  
i choinką” (ARTeria CKiP) 24900 zł 21000 zł

7.
Projekt „Samodzielni na przyszłość - aktywizacja 
społeczna osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin” 
(GOPS)

16670 zł 15000 zł

8. Doposażenie siłowni w ramach projektu „Młodzi i silni” - 
(ZS-P) 11190 zł 10071 zł

9. „IV Śląski Tabor” (ARTeria CKiP) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

32500 zł 25000 zł
10. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych (GBP) 21778 zł 4025 zł
11. „Pracownia z klimatem” - Zielona Pracownia (ZS-P) Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach

37198 zł 29758 zł

12. Ochrona kasztanowców rosnących na terenie Parku 
Gminnego 6089 zł 3897 zł

13. Usunięcie 22 ton wyrobów zawierających azbest z 12 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Ornontowice

Narodowy i Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej
15 955 zł 5 412 zł

14. Pielęgnacja pomników przyrody Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 4968 zł 3000 zł
RAZEM 957984 zł

LP Nazwa zadania Źródło dofinansowania
Wartość 

całkowita 
(w zaokrągleniu)

Dofinansowanie 
(w zaokrągleniu)

1. Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach-
Centrum (w 2021 r. wydano 36 000 zł)

Rządowy Fundusz „Polski Ład” - 
Program Inwestycji Strategicznych 12000000 zł 11400000 zł

2. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska  
– Zamkowa wraz z przepompowniami

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

1734500 zł 531342 zł

3. PBW i budowa sięgaczy przy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17) 1084751 zł 985988 zł
4. Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia) 800000 zł 800000 zł
5. Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej 460000 zł 458668 zł

6. Poprawa Efektywności Kształcenia Ogólnego w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice

Europejski Fundusz Społeczny - projekt 
realizowany w latach 2020-2022 414345 zł 372911 zł

7. Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa 
inwestująca w obszary wiejskie"

186985 zł 68716 zł

8. „Laboratoria Przyszłości” (ZS-P) Ministerstwo Edukacji i Nauki 164700 zł 164700 zł
9. Projekt „Przestrzeń, która uczy, bawi, relaksuje” (ZS-P)

Fundacja JSW
28000 zł 25200 zł

10. „Warsztatowe Ferie” (GBP) 6188 zł 5500 zł
11. „Blisko natury” (GBP) Fundacja ORLEN 10000 zł 10000 zł
RAZEM: 14823025 zł

Budowa chodnika przy ul. ZamkowejBudowa chodnika przy ul. Zamkowej
Modernizacja dróg gminnych Modernizacja dróg gminnych 
– ul. Marzankowice– ul. Marzankowice

Nowa sala lekcyjna w Przedszkolu im. Nowa sala lekcyjna w Przedszkolu im. 
Kubusia PuchatkaKubusia Puchatka
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31.01.  29 Finał WOŚP 2021 r. – sztab w ZS–P
17–21.02. Wystawa Sprzętu Pszczelarskiego
27.02. Zawody Narciarskie o Puchar Wójta Gminy Ornontowice
26.03. Walne zebranie sprawozdawcze GKS Gwarek Ornontowice
19–24.04. Trash Challenge i Dzień Ziemi, czyli posprzątali Ornontowice
28.04. Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie 
parom, które Jubileusze zawarcia małżeństwa obchodziły w 2020 r.
8–15.05. XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek „Znajdziesz mnie w bibliotece” 
(GBP)
20.05. I posiedzenie online Zespołu porozumiewawczego dla oceny 
eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu Gminy Ornontowice
28–29.05. Zawody sportowe w tenisie stołowym i w siatkówce z okazji 
Jubileuszu 30–lecia odrodzenia Gminy Ornontowice
29.05. Quest „Z historią w tle!” – gra terenowa (ARTeria CKiP)
31.05. Jubileusz 65–lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach
01–02.06. Wystawa twórczości Marii Kulawik
02.06. Uroczysta Sesja Rady Gminy Ornontowice z okazji Jubileuszu 30–lecia 
odrodzenia Gminy Ornontowice
09.06. Uroczystość wręczenia statuetek „Ornontowickie Bzy”
19.06. Biegi Przełajowe o Puchar Wójta Gminy Ornontowice
28.06.–02.07. Półkolonie ze skarbnikiem w zabrzańskim Muzeum (Świetlica 
PWiT)
28.06.–10.07. Obóz Szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
Powiatu Mikołowskiego i Gminy Goleszów (OSP Ornontowice)
09–11.07. Wizyta studyjna pań z KGW z Górzna w Ornontowicach w ramach 
projektu „Kultura Interwencje 2021”
Lipiec–sierpień „PAKA – Parkowa Akademia Kreatywna ARTeryjna” (ARTeria 
CKiP)
31.07–01.08. „IV Śląski Tabor” (ARTeria CKiP) 
15.08. Przejazd peletonu „Tour de Pologne” przez Ornontowice 
28.08. Festyn na zakończenie lata (OSP Ornontowice) 
04.09. Narodowe Czytanie w Świątyni Dumania – „Moralność Pani Dulskiej” 
(GBP) 
11.09. Dożynki Gminne połączone z uhonorowaniem organizacji działających 
na terenie Gminy Ornontowice z okazji Jubileuszu 30–lecia odrodzenia Gminy 
Ornontowice 

14.09. Uroczyste otwarcie „Pracowni z klimatem” – „Zielona Pracownia 2021” 
(ZS–P) 
16–20.09. Wizyta władz samorządowych Gminy Ornontowice i Powiatu 
Mikołowskiego w reńskim Powiecie Neuss 
17–19.09. Wyjazd pań z ornontowickiego KGW do Górzna 
21–27.09. Udział w XXVII Sportowym Turnieju Miast i Gmin 
25.09. Biegi Przełajowe o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy oraz Bieg 
Samorządowca 
29.09. Uhonorowanie partnerów samorządowych z okazji Jubileuszu 30–lecia 
odrodzenia Gminy Ornontowice 
02.10. Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze OSP Ornontowice 
12.10. Spotkanie włodarzy gmin Powiatu Mikołowskiego „G–6” 
w Ornontowicach 
13.10. „Tobie Polsko” – hołd dla powstańców śląskich – Józefa Swobody i Jana 
Widucha (uroczystość oznaczenia grobów na cmentarzu parafialnym) 
15.10. Obchody 70–lecia Szkoły Podstawowej im. K. Miarki w Gminie 
Ornontowice
19.10. Finał Pucharu Polski Podokręg Zabrze (edycja 2021/2022): Gwarek 
Ornontowice – Górnik II Zabrze (0:0 k. 4–2) 
27.10. Uhonorowanie lokalnych przedsiębiorców z okazji Jubileuszu 30–lecia 
odrodzenia Gminy Ornontowice 
03.11. Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie 
parom, które Jubileusze zawarcia małżeństwa obchodziły w 2021 r. 
08–25.11. Jesienne Spotkania z Książką „Czytelnicy na tropie, czyli książki 
detektywistyczne dla dzieci” (GBP) 
11.11. „Niepodległa do hymnu” – śpiewanie hymnu w Parku Gminnym 
13.11. Premiera spektaklu „Last Minute” Teatru Naumiony 
15.11. Spotkanie władz samorządowych Gminy Ornontowice z Jubilatką 
obchodzącą setną rocznicę urodzin w dniu 12 listopada 
grudzień Udział ZS–P i GKS Gwarek Ornontowice w projekcie społecznym 
„Szlachetna Paczka” 
grudzień Akcja charytatywna GOPS „Święta w pudełku po butach” 
01.12. Uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy dla uczniów i studentów 
oraz nagród dla sportowców 
06.12. Spotkanie z Mikołajem (ARTeria CKiP) 
11.12. Ornontowicki Jarmark Bożonarodzeniowy 

6

5 stycznia w sali ARTerii CKiP odbyło się 
pierwsze w tym roku spotkanie Wójta Gmi-
ny Ornontowice z mieszkańcami. Tematem 
wiodącym był budżet Gminy Ornontowice 
na 2022 rok, zaplanowane inwestycje oraz 
sprawy bieżące. 

Po powitaniu zgromadzonych mieszkań-
ców najważniejsze informacje dotyczące 
budżetu Gminy Ornontowice na 2022 rok 
omówił Wójt Gminy – Marcin Kotyczka. 

Spotkanie z mieszkańcami

ZADANIA GMINNE ZREALIZOWANE W 2021 R.
1. Ogół działań zapobiegawczych i profilaktycznych związanych  z epidemią 

COVID-19 
2. Bieżący monitoring i działania związane z planami inwestycyjnymi Cen-

tralnego Portu Komunikacyjnego 
3. Przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 

2021 
4. Kontynuacja i rozszerzenie o dwa nowe przystanki (ul. Solarnia i ul. My-

śliwska) bezpłatnej komunikacji gminnej 
5. Kontynuacja bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci 

i młodzieży w wieku 7-16 lat – wykup i kodowanie biletów na karcie „ŚKUP” 
6. Udzielanie pomocy mieszkańcom w procesie składania wniosków o do-

finansowanie oraz wniosków o płatność w ramach programu „Czyste 
Powietrze” 

7. Udzielenie dotacji do wymiany 117 urządzeń grzewczych 
8. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
9. Rozdysponowanie wśród mieszkańców 44 sztuk kompostowników 
10. Prowadzenie regularnych zajęć Akademii Biegania 
11. Komunalizacja działek przy ul. Krótkej, Orzeskiej i Marzankowice 
12. Wykupienie sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej uzbrojenie terenu 

przy ul. Grabowej 
13. Przyłączenie 49 nowych odbiorców do sieci wodociągowej oraz 19 no-

wych odbiorców do sieci kanalizacyjnej (ZGKiW) 
14. Realizacja programów rządowych „Rodzina 500 plus” oraz „Posiłek w 

szkole i w domu” (GOPS) 

WYDARZENIA I IMPREZY KULTURALNO-SPORTOWE W 2021 R.

Dożynki Gminne - 11 września 2021 r.Dożynki Gminne - 11 września 2021 r.

Uroczysta Sesja Rady Gminy Ornontowice Uroczysta Sesja Rady Gminy Ornontowice 
z okazji Jubileuszu 30-lecia odrodzenia z okazji Jubileuszu 30-lecia odrodzenia 
Gminy Ornontowice - 2 czerwca 2021 r.Gminy Ornontowice - 2 czerwca 2021 r.

Zawody Narciarskie o Puchar Wójta Zawody Narciarskie o Puchar Wójta 
Gminy Ornontowice - 27 lutego 2021 r.Gminy Ornontowice - 27 lutego 2021 r.

Szczegóły dotyczące budżetu można znaleźć 
TUTAJ: https://ornontowice.pl/2022/01/bu-
dzet-gminy-ornontowice-na-2022-rok/ 

Następnie  przedstawił najważniejsze 
inwestycje, które zostaną zrealizowane lub 
rozpoczęte w 2022 roku, w tym m.in.:
• budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej 

– 1 278 070 zł,
• budowa dwóch sięgaczy przy ul. Leśnej 

(w rejonie nr 5 i 17) – 1 200 000 zł,
str. 7
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ks. abpa Wiktora Skworca został mianowany 
proboszczem Parafii pw. Świętego Michała 
Archanioła w Ornontowicach.

Od początku swojego pobytu w Ornon-
towicach Ks. Proboszcz Grzegorz Lech ak-
tywnie angażuje się w losy naszej parafii 
i mieszkańców. Chętnie współpracuje z sa-
morządem i gminnymi jednostkami, włą-
czając się w przedsięwzięcia i uroczystości 
gminno-parafialne. 

W trakcie jego ornontowickiej posługi 
kapłańskiej, 29 września 2012 r. nastąpiła 
ważna uroczystość nadania patronatu Św. 
Michała Archanioła Miejscowości i Gminie 
Ornontowice.

nego. Święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 
1988 r. z rąk ks. abpa Damiana Zimonia 
w Katedrze Chrystusa Króla.

Posługę kapłańską jako wikariusz roz-
począł w Parafii pw. Wszystkich Świętych 

ORNONTOWICKIE BZY
ks. Proboszcz Grzegorz Lech

Ks. Grzegorz Lech urodził się 15 marca 
1963 r. w Katowicach. Pochodzi z Parafii 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Katowicach. Po maturze wstąpił do 
Wyższego Śląskiego Seminarium Duchow-

9 czerwca podczas tegorocznej uroczystości wręczenia Statuetek „Or-
nontowickie Bzy”, jednogłośną decyzją Kapituły, ks. Proboszcz Grzegorz 
Lech otrzymał Statuetkę w kategorii DLA ORNONTOWIC. 

 Ks. Proboszcz Grzegorz Lech Ks. Proboszcz Grzegorz Lech

Uroczystość wręczenia Statuetek „Ornontowickie Bzy” 2021. Od lewej: Śp. Sławomir Bijak,  Uroczystość wręczenia Statuetek „Ornontowickie Bzy” 2021. Od lewej: Śp. Sławomir Bijak,  
Ks. Proboszcz Grzegorz Lech, Ks. Wikariusz Mateusz Dziurawiec, Marcin KotyczkaKs. Proboszcz Grzegorz Lech, Ks. Wikariusz Mateusz Dziurawiec, Marcin Kotyczka
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• budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (stro-
na wschodnia) – 800 000 zł,

• budowa infrastruktury kanalizacyjnej 
w Centrum (etap I) – 620 000 zł,

• przebudowa zespołu szatni w szkole pod-
stawowej – 460 000 zł,

• budowa odcinka sieci kanalizacyjnej 
Orzeska – Zamkowa  – 450 000 zł,

• modernizacja dróg gminnych – 450 000 zł,
• modernizacja PSZOK (etap I) – 450 000 zł,
• budowa chodnika przy ul. Akacjowej – 

200 000 zł,
• modernizacji obiektu sportowego przy ul. 

Zwycięstwa – 200 000 zł,
• dotacje proekologiczne – 150 000 zł.
Następnie głos zabrali mieszkańcy, zgła-

szając swoje uwagi, sugestie i problemy, po 
czym Wójt udzielił odpowiedzi na poszcze-
gólne pytania. 

Przez cały czas trwania spotkania do dys-
pozycji mieszkańców pozostawał Punkt 
Informacyjno-Konsultacyjny Programu 
Czyste Powietrze, w którym pracownik 
Urzędu Gminy odpowiadał na wszelkie py-
tania i rozwiewał wątpliwości związane ze 
wszystkimi aspektami Programu.

Na koniec każdy ze zgromadzonych miesz-
kańców mógł zaopatrzyć się w kalendarze 
ścienne na 2022 rok. 

Kolejne spotkanie przewidziane jest na 
przełom maja i czerwca br.

w Szerokiej (Jastrzębie Zdrój) skąd już nie-
bawem został przeniesiony do Parafii pw. 
Marii Magdaleny w Tychach. Po trzech la-
tach trafił do Parafii pw. Najświętszej Maryi 
Panny Matki Kościoła w Rogoźnej. W tym 
czasie w Zespole Szkół Budowlano-Usłu-
gowych w Żorach pracował również jako 
katecheta. Ze względu na stan zdrowia ko-
lejne dwa lata spędził w Diecezji Koszaliń-
sko-Kołobrzeskiej, a dokładnie w nadmor-
skiej Parafii pw. Najświętszego Zbawiciela 
w Ustce. W tym czasie był również społecz-
nym kapelanem miejscowego zakładu kar-
nego o charakterze półotwartym. W 1998 r. 
wrócił do Diecezji Katowickiej i dalszą po-
sługę pełnił w Jastrzębiu Zdroju, najpierw 
w Parafii pw. Matki Boskiej Częstochow-
skiej, później w Parafii pw. św. Katarzyny 
i Opatrzności Bożej. 

28 lipca 2007 r. został proboszczem 
w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Ryb-
niku – Niewiadomiu. Już tam inicjował 
szereg działań skierowanych do parafian 
będących w  trudnej sytuacji material-
nej. Organizował m.in. obozy, wycieczki 
i zimowiska dla młodzieży oraz wdrażał 
program profilaktyki antyalkoholowej dla 
dorosłych. 

W lipcu 2012 r. rozpoczął się kolejny roz-
dział na jego kapłańskiej drodze – dekretem 

Jako gospodarz ornontowickiego kościo-
ła stale dba o jego rozwój, modernizując 
i upiększając zarówno jego wnętrze, jak 
i otoczenie. Do jednych z ostatnich dzia-
łań remontowych należy renowacja dachu 
wieży kościoła, zakończona w 2020 r., na 
którą Ksiądz pozyskał dotację z Fundacji 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Aktywnie 
angażuje się także w funkcjonowanie róż-
nych grup społecznych, szczególnie tych 
działających przy parafii. 

To m.in. dzięki jego staraniom, Ornon-
towice znalazły się w grupie miejscowo-
ści, które w 2016 r. przyjęły pielgrzymów 
przybyłych do Polski w ramach Światowych 
Dni Młodzieży. To z jego inicjatywy, dzię-
ki zebranym funduszom, zrekonstruowano 
kielich eucharystyczny skradziony z kościo-
ła w 1933 r., którego podstawę znaleziono 
w 2014 r. w lesie pod Katowicami. Jest or-
ganizatorem licznych, cieszących się dużym 
powodzeniem, pielgrzymek dla parafian, or-
ganizuje akcje pomocy świątecznej, w tym 
przygotowanie paczek dla chorych i ubogich 
parafian. Umożliwia i wspiera rozwój licz-
nych grup parafialnych, w tym Parafialnej 
Wspólnoty Hospicyjnej.

Na co dzień skromny, życzliwy i zawsze 
chętny do pomocy bliźniemu. Cieszy się za-
służonym szacunkiem i uznaniem parafian. 
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Tradycyjnie, już od 17 lat, 
Sztab Finału WOŚP zorga-
nizował także Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Gminie 
Ornontowice (sztab numer 
6577). Ze względu na obo-
wiązujące obostrzenia, zwią-
zane z sytuacją epidemiczną, 
działalność ornontowickiego 
Sztabu skupiła się na kwe-
ście do skarbonek (okolice 
kościoła przed i po każdej 
Mszy Świętej i  w  godzi-
nach popołudniowych okolice ZS-P) oraz 
na internetowych aukcjach wartościowych 
przedmiotów. 

Informacja o zebranej w naszej Gminie 
kwocie wraz z fotorelacją i podziękowania-

mi dla sponsorów, którzy wsparli organi-
zację naszego lokalnego Sztabu, ukaże się 
w kolejnym wydaniu „Głosu Ornontowic”. 
W imieniu organizatorów już teraz dzięku-
jemy wszystkim, którzy w tym roku wsparli 
Wielką Orkiestrę w Ornontowicach.

woju i Inwestycji Urzędu Gminy Ornonto-
wice w godzinach pracy urzędu pod nr tel.  
32 33 06 268.

Bieżące inwestycje
Sięgacz ul. Bujakow-

skiej wykonany
W grudniu 2021 roku zakończyły się 

prace związane z budową nowego odcinka 
sieci kanalizacji deszczowej wraz z od-
tworzeniem nawierzchni drogi z kostki 
betonowej – sięgacza ul. Bujakowskiej 

w rejonie nr 31-35. W ramach zadania 
wykonano kanalizację deszczową z rur 
PVC-U o długości 138m, zabudowano 5 
studni kanalizacji deszczowej, 4 wpusty 
uliczne oraz odwodnienie liniowe, wyko-
nano nową nawierzchnię z kostki betono-
wej o długości łącznej 136m i szerokości 
3,5m. Sięgacz ul. Bujakowskiej jest kolej-
nym odcinkiem drogi, który został zreali-
zowany w celu poprawy bezpieczeństwa 
oraz komfortu jazdy.

Ulicowskazy
W grudniu 2021 roku zostały zakupio-

ne oraz postawione nowe ulicowskazy na 
terenie gminy.

Jest to pierwsza część wymiany zniszczo-
nych, uszkodzonych ulicowskazów. Łącznie 
w 35 lokalizacjach zostały zamontowane 
nowe tablice informacyjne z nazwami ulic 
oraz numerami budynków (część na istnie-
jących słupkach, część na nowych). W bie-
żącym roku planujemy wymianę kolejnych 
tablic.

W związku z powyższym zapraszamy 
oraz zachęcamy mieszkańców do zgłasza-
nia brakujących miejsc, w których można 
będzie postawić nowe znaki. Jednocześnie 
informujemy, iż wszelkie uszkodzenia dróg, 
znaków oraz elementów infrastruktury dro-
gowej prosimy zgłaszać w Wydziale Roz-

Dariusz Spyra

Zastępca Wójta Gminy

30. Finał WOŚP za nami!
30 stycznia br. odbył się 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Tym razem celem zbiórki było zapewnienie najwyższych standardów dia-
gnostyki i leczenia wzroku u dzieci.Od 1 stycznia 2022 r. ruszyła nowa for-

ma wsparcia dla właścicieli nieruchomości 
na terenie Gminy Ornontowice tj. dotacja 
do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Warunkiem ubiegania się o dotację 
jest m.in. położenie nieruchomości poza 
obszarem Aglomeracji Ornontowice, wy-
znaczonym Uchwałą Rady Gminy Ornon-
towice Nr XXV/213/20 z dnia 30 grudnia 
2020 r. oraz likwidacja zbiornika do gro-
madzenia nieczystości ciekłych (szamba).

Ponadto na nieruchomości, na której 
planowana jest budowa przydomowej 
oczyszczalni nie może być prowadzona 
działalność gospodarcza.

Ogólne informacje dotyczące uzyskania 
dotacji dostępne są na stronie interneto-
wej Urzędu Gminy Ornontowice: https://
ornontowice.pl/ w zakładce Środowisko 
→ Dotacje celowe do przydomowych 
oczyszczalni ścieków.

Nowa dotacja 
w Ornontowicach
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W Gminie Ornontowice realizacją zadania dotyczącego wypłaty dodatków osłonowych 
będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach, ul. Żabik 
9 lokal 9 nr tel. 32 235 45 03, 796 076 480.

Wnioski będzie można składać od 01.02.2022 r.:
• elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP: /GOPS-ORNONTOWICE/

skrytka
• tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie GOPS w godzinach pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 8.00 - 14.30
środa: 8.00 – 16.30
piątek: 8.00 – 12.30

• listownie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 43-178 Ornontowice 
ul. Żabik 9 /6 i 9

W trosce o zdrowie mieszkańców, w związku ze stanem epidemii COVID-19 prosimy, 
aby wnioski składane papierowo uprzednio wydrukować i wypełnić.

Wnioski na dodatek osłonowy będzie można składać do 31 października 2022 r.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięcz-
ne dochody nie przekraczają 2100,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym 
albo 1500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (dochód w rozumieniu art. 
3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.).

Szczegółowe informacje w sprawie dodatku osłonowego oraz pliki z drukami do-
stępne są na stronie www.ornontowice.pl

podsumowanie szczepień przeciwko 
Covid-19 wykonanych w 2021 roku przez 
Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowi-
cach.

Ogólnie wykonano 9 560 szczepień, w 
tym:
• Pfizer I dawka 3 444 osób;
• Pfizer II dawka 3 206 osób;

• Pfizer dawka przypominająca 1 478 osób;
Pfizer dawka dodatkowa 18 osób;
Astra Zeneca I dawka 330 osób;
Astra Zeneca II dawka 329 osób;
Johnson & Johnson 755 osób.

Tekst: Gminny Ośrodek 
Zdrowia w Ornontowicach

Statystyka urodzeń i zgonów w 2021 
roku w naszej Gminie to: 

• 63 urodzenia; 
- najpopularniejsze imiona dla chłopców 

to: Mikołaj, Szymon i Leon; 
- najpopularniejsze imiona dla dziewczy-

nek to: Maja, Zuzanna i Emilia; 
• 79 zgonów. 
Stałe i czasowe zameldowania: 
• na dzień 31.12.2020 r. stałych miesz-

kańców było 5929, czasowych 141, 
co dawało razem 6070 mieszkań-
ców; 

• na dzień 31.12.2021 r. stałych miesz-
kańców było 5890, czasowych 144, 
czyli w sumie 6034 mieszkańców. 

Z zakresu czynności o dowodach oso-
bistych: 

• przyjęto do realizacji 563 wnioski 
o wydanie dowodu osobistego; 

• przyjęto 34 zgłoszenia o jego utra-
cie; 

• nowy dowód osobisty odebrały 542 
osoby. 

Z zakresu ewidencji ludności: 
• wydano 9 decyzji w sprawach mel-

dunkowych; 
• wykonano 281 czynności dotyczą-

cych zameldowań i wymeldowań; 
• nadano 19 numerów PESEL. 
Zarejestrowano 72 akty stanu cywil-

nego w tym: 
• 3 urodzenia (wcześniej zarejestrowa-

ne poza granicami RP); 
• 26 małżeństw (7 cywilnych, 14 kon-

kordatowych i 5 zagranicznych wpi-
sanych do Rejestru stanu cywilnego); 

• 43 zgony; 
• oraz 9 rozwodów. 
Ponadto wydano:
• 2 decyzje o zmianie imienia i na-

zwiska, 29 zaświadczeń oraz 771 
odpisów aktów stanu cywilnego. 

Czy wiesz, że…?

Ornontowice w podsumowaniu 
2021 roku Urzędu Stanu Cywilnego 
i Ewidencji Ludności

Ilu z nas się zaszczepiło?

Odbiory kominiarskie 
urządzeń grzewczych

W związku z pojawiającymi się nie-
prawdziwymi informacjami, dotyczącymi 
odbioru urządzenia grzewczego przez pra-
cowników Urzędu Gminy Ornontowice 
informujemy, że pracownicy Urzędu nie 
posiadają uprawnień do dokonywania od-

biorów i kontroli kominiarskiej, o których 
mowa w Ustawie Prawo budowlane. Oglę-
dziny, które były i są prowadzone w ramach 
uzyskiwanych dotacji, dotyczą tylko i wy-
łącznie sprawdzenia czy faktycznie dotowa-
ny kocioł jest zabudowany.

Urząd nie wymaga, aby w ramach zreali-
zowanej inwestycji do rozliczenia przedkładać 
dokument – protokół odbioru przez kominia-
rza, co nie zwalnia jednak posiadacza budynku 
z obowiązku przeprowadzenia przez upraw-
nione osoby takiego odbioru lub kontroli.
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Świat pod śniegiem, mróz za oknami i pięknie przystrojona świątynia – to atmosfera towarzysząca koncertowi kolęd 
i pastorałek, który odbył się 23 stycznia o godz. 17.00 w kościele pw. św. Michała Archanioła w Ornontowicach. 

Inicjatorem koncertu był nasz rodzimy 
Chór Jutrzenka, który do wspólnego wy-
stępu zaprosił Zespół Folklorystyczny Ma-
rzanki oraz  Zespół Śpiewaczy Górzanie. 
Całość odbyła się pod dyrygenturą i z akom-
paniamentem Tomasza Kozieła.

W programie znalazły się najpiękniejsze 
polskie kolędy i stare tradycyjne pastorałki. 
Widownia w każdej chwili mogła dołączyć 
do kolędowania i śpiewać wraz z wystę-
pującymi. Atmosfera na koncercie była 
wspaniała. Warto w tym miejscu wspo-
mnieć słowa Świętego Augustyna: „Ten 
kto śpiewa, dwa razy się modli”. Dlatego 
podczas finału koncertu, wszyscy, zarów-
no publiczność, jak i zespoły odśpiewały 
wspólnie „Cichą noc”.

„Wspólne kolędowanie jest pięknym staro-
polskim zwyczajem, który przetrwał do dziś 
i łączy pokolenia. To piękna tradycja. Warto 
pielęgnować ten polski zwyczaj i przekazywać 
go dzieciom”. My również podpisujemy się 
pod tymi słowami i mamy nadzieję spotkać 
się znowu za rok na kolejnym koncercie kolęd.

Tekst i zdjęcie: ARTeria CKiP

Pszczelarze z Rejonowego Stowarzysze-
nia Pszczelarzy z siedzibą w Ornontowi-
cach rozpoczęli rok 2022 od spotkania z 
przedstawicielem firmy produkującej leki 
dla pszczół przeciwko pajęczakowi varroa 
destructor (dręcz pszczeli), chorobom grzy-
bowym oraz innym środkom do polepszenia 
kondycji rodziny pszczelej. Wielokrotnie 
sygnalizowaliśmy potrzebę zwrócenia 
większej uwagi na problemy związane ze 
zdrowotnością pszczół. Brak bioróżnorod-
ności w przyrodzie i zmniejszające się po-
żytki dla pszczół pogarszają ich kondycję. 
Dlatego musimy włożyć wiele wysiłku aby 
mieć zdrowe pszczoły.

Na spotkanie, które odbyło się 23.01.2022 
r., oprócz pszczelarzy ze Stowarzyszenia 
przybyli również członkowie z zaprzyjaź-
nionych kół Orzesze i Ruda Śląska. Mamy 
nadzieję, że poszerzanie wiedzy na te tema-
ty pomoże pszczelarzom w lepszej opiece 
nad pszczołami i ułatwi prace pasieczne.

Tekst: Leokadia Gospodorz – RSP 
z siedzibą w Ornontowicach

Koncert kolęd i pastorałek

Stowarzyszenie 
Pszczelarzy 

w Ornontowicach
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Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią Chór 
Jutrzenka udaje się na 35-te rekolekcje. Wyjeżdżamy 6 
stycznia 2022, by przez 4 dni w zaciszu pałacu w Domu 
Rekolekcyjnym w  Kokoszycach oddać się modlitwie 
i muzyce. 

Dzień przyjazdu zaczęliśmy spotkaniem, podczas którego otrzy-
maliśmy pouczenia przeciwpożarowe i covidowe, zaś oficjalne roz-
poczęcie nastąpiło podczas Mszy Świętej. Drugi dzień zaczął się 
według programu przygotowanego przez dyrygenta Tomasza Ko-
zieła, w którym szlifowaliśmy muzykowanie. Czas upłynął nam na 
śpiewie kolęd i wspomnieniach minionych lat. Prezes Chóru – Jan 
Gołąb przypomniał początki działalności Chóru i związane z tym 
trudności. Podczas tego spotkania rozdano jubileuszowe pamiątki 
przez wcześniej wspomnianego księdza i Urszulę Zając. Wieczorek 
zakończyliśmy kolędą, ponadto jeszcze w tym dniu odbyło się nabo-

10 stycznia 2022 roku w Sali Sej-
mu Śląskiego w Katowicach odbyło 
się spotkanie noworoczne środowisk 
kombatanckich i służb mundurowych 
województwa śląskiego. Gospodarzem 
uroczystości był marszałek wojewódz-
twa śląskiego Jakub Chełstowski. Na 
zaproszenie marszałka w spotkaniu 
wzięła udział delegacja Ogólnopol-
skiego Stowarzyszenia Rodzina Poli-
cyjna 1939 r., której przewodniczyła 
prezes Teresa Bracka oraz przewodni-
czący oddziału katowickiego Bolesław 
Piątek. Błogosławieństwa Bożego 
udzielili oraz życzenia noworoczne 
złożyli uczestnikom uroczystości: 
ks. bp Grzegorz Olszowski – wika-
riusz generalny archidiecezji kato-
wickiej oraz ks. bp Marian Niemiec 
–zwierzchnik diecezji katowickiej Ko-
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego.

Świąteczną oprawę muzyczną 
przygotowała orkiestra 34. Śląskie-
go Dywizjonu Rakietowego Obrony 
Powietrznej w Bytomiu oraz artyści 
z Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. 
Stanisława Hadyny.

Tekst: 
Towarzystwo Miłośników 

Ornontowic

Wspomnienia 
z rekolekcji

Spotkanie 
noworoczne 
u marszałka 

województwa 
śląskiego

żeństwo wieczorne. Czwarty dzień to już więcej luzu, po obiedzie 
podziękowaliśmy księdzu Januszowi i wręczyliśmy mu pamiątkę 
oraz odśpiewaliśmy pieśń jubileuszową. Po tym końcowym akcencie 
żal było opuszczać uroczy pałac, ale z ogromną nadzieją, że za rok 
będzie nam dane znowu tam być. Zresztą słowa pieśni zaśpiewanej 
z tej okazji to sugerowały.

Tekst: Prezes Chóru Jutrzenka – Jan Gołąb 
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Z PRZEDSZKOLA IM. KUBUSIA  
PUCHATKA
Spotkania wigilijne
W grudniu 2021 r. grupy przedszkolne uro-

czyście obchodziły jeden z najpiękniejszych 
dni – Wigilię Bożego Narodzenia. W salach 
rozbrzmiewały kolędy śpiewane przez dzieci, 
radość wywołana przez otrzymane prezenty, 
a także wzajemne życzenia towarzyszące 
symbolicznemu łamaniu się opłatkiem. Każda 
z grup zasiadła w tym dniu wraz z wycho-
wawcami do uroczyście przystrojonego sto-
łu, gdzie przy wspólnym poczęstunku mogła 
cieszyć się swoją obecnością oraz dalszym 
oczekiwaniem na nadchodzące Święta Boże-
go Narodzenia. Dla wszystkich, bez wyjątku, 
był to dzień pełen radości, który przeminął 
w miłej, uroczystej i świątecznej atmosferze. 
Radzie Rodziców serdecznie dziękujemy za 
zakupione pierniczki dla dzieci oraz pomoc 
w organizacji choinkowej niespodzianki dla 
dzieci.

ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. KAROLA MIARKI
Wyróżnienie dla Wiktorii Hadom w V 

edycji projektu „W poszukiwaniu świadka 
historii”

Organizatorem projektu pt. „W poszuki-
waniu świadka historii – dzieje mojej miej-
scowości zapisane we wspomnieniach senio-
rów” było Centrum Dokumentacji Deportacji 
Górnoślązaków do ZSRR w  1945 roku 
w Radzionkowie, projekt dofinansowano ze 
środków Muzeum Historii Polski w Warsza-
wie w ramach programu „Patriotyzm Jutra 
2021”. Wydarzenie honorowym patronatem 
objął Śląski Kurator Oświaty.

Celem projektu było rozbudzenie wśród 
młodzieży zainteresowań historią i kulturą 
regionu, który zamieszkują oraz kształtowa-
nie umiejętności wykorzystywania współcze-
snych technik informatycznych, utrwalanie 
w formie nagrania audio lub video wywiadu 
z seniorem na temat ciekawego zdarzenia 
z jego miejscowości, w którym uczestniczył 
lub był jego świadkiem. Uczennica klasy 8 
D – Wiktoria Hadom przeprowadziła wywiad 
z p. Heleną Malczyk, mieszkanką Ornonto-
wic, która w listopadzie świętowała swoje 
100. urodziny. Tematem przewodnim roz-
mowy była ceremonia zaślubin w czasie II 
wojny światowej.

O Ś W I A T A

Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
W czwartek 9 grudnia 2021 r. w Centrum 

Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do 
ZSRR w 1945 roku w Radzionkowie, Wikto-
ria Hadom jako laureatka konkursu odebrała 
wyróżnienie w V edycji projektu „W poszu-
kiwaniu świadka historii” za przeprowadzenie 
wywiadu z najstarszym świadkiem historii. 
Podczas uroczystości wręczenia nagród Wik-
torii towarzyszyli Rodzice.

Opiekę nad projektem sprawowała Korne-
lia Osińska-Kurpas.

#SzkołaPamięta Bieg 9 Górników
16 grudnia 2021 r. uczniowie Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego wzięli udział w Bie-
gu 9 Górników, który co roku odbywa się 
w Katowicach. Bieg z udziałem uczniów 
szkół z województwa śląskiego jest jednym 
z elementów obchodów 40. rocznicy pacyfi-
kacji strajku w kopalni Wujek.

Każda ze szkół wystawia 9 uczniów, którzy 
wybierają dla siebie patrona – jednego z pole-
głych górników. Miejscem docelowym biegu 
jest pomnik – krzyż ofiar pacyfikacji przed 
kopalnią Wujek.

Szkołę z Ornontowic reprezentowali: Justy-
na Machulik, Amelia Morawska, Ewa Horo-
ba, Maja Cembrzyńska, Aleksandra Kapica, 
Emilia Kruszecka, Aurelia Dobosz, Marcin 
Białas oraz Jakub Gronostaj, a ich patronem 
był w tym roku Zenon Zając.

Pomaganie jest fajne
W grudniu 2021 r. finalizowaliśmy akcję 

charytatywną „Szlachetna Paczka”. Historia 
organizacji „Szlachetnej Paczki” w szkole 
sięga okresu działalności Gimnazjum im. 
Noblistów Polskich w Gminie Ornontowi-
ce, po reformie tradycje kontynuuje Zespół 
Szkolno-Przedszkolny. W sumie to już 8 raz 
wybieraliśmy rodzinę, która dzięki naszemu 
wsparciu mogła zadbać o swoje potrzeby 
i zrealizować najskrytsze marzenia. Dzięki 
zapale całej społeczności ZS-P oraz naszym 
sympatykom przygotowano aż 28 paczek dla 
wybranej rodziny. Jak co roku, wielkie serce 
i szczodrość wszystkich darczyńców spowo-

dowały, że szkole udało się skompletować 
wszystkie, potrzebne rzeczy. Wolontariusze 
z naszej szkoły z wielkim zaangażowaniem 
pakowali dary, które (jak wiadomo nam z re-
lacji wolontariusza opiekującego się rodziną) 
sprawiły wiele radości.

Dla naszej szkoły dodatkowym powodem 
do satysfakcji jest również to, że tradycja 
szkolnej „Szlachetnej Paczki” przynosi owoc 
w postaci zaangażowania naszych absolwen-
tów w pracę wolontaryjną na rzecz Fundacji 
Wiosna, która jest ogólnopolskim organizato-
rem akcji „Szlachetna Paczka”. Niezmiernie 
miło jest spotkać i współpracować z byłymi 
uczniami. Wierzymy, że za rok znów będzie-
my mogli pochwalić się tym, iż się udało 
skompletować paczkę! Dziękujemy raz jesz-
cze wszystkim za zaangażowanie, bo przecież 
POMAGANIE JEST FAJNE !

„Nasz Śląsk”
W grudniu 2021 r. odbył się w naszej 

szkole konkurs plastyczny dla klas drugich 
„Nasz Śląsk”, którego głównym założeniem 
było stworzenie książeczki z ilustracjami do-
tyczącymi naszego regionu. Uczniowie mogli 
podzielić się za pomocą rysunku swą wiedzą 
dotyczącą Śląska, charakterystycznych miejsc, 
zwyczajów itp. Uczestnicy konkursu wykazali 
się niezwykłą kreatywnością i znajomością 
miejsca, w którym się wychowują. Gratuluje-
my wszystkim uczniom, którzy wykonali pra-
cę konkursową. Radzie Rodziców dziękujemy 
za ufundowanie nagród dla zwycięzców.

Miejsce 1 - Bruno Kops.
Miejsce 2 - Emilia Gołąb.
Miejsce 3 - Maksymilian Łyszczarz.
Akcje Samorządu Uczniowskiego
W okresie przedświątecznym Samorząd 

Uczniowski zaproponował uczniom dwie 
zabawy – konkurs na najlepszego szkolnego 
Mikołaja oraz dzień świątecznego sweterka. 
Szyk i bożonarodzeniowa elegancja to zde-
cydowanie nasza mocna strona. Po przewie 
świątecznej natomiast przygotował konkurs 
na najlepsze przyjacielskie selfie, kierując się 
przeświadczeniem: ,,Przyjaciele są jak ciche 
anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzy-
dła zapominają, jak latać.” (Antoine de Saint 
- Exupéry).

Czy sportowa forma przydaje się na kon-
kursie ortograficznym?

Uczniowie klasy 4 przekonali się, że tak! 
Tegoroczny konkurs na Duet Mistrzów Orto-
grafii klas czwartych organizatorki: Agniesz-
ka Bugla i Agnieszka Paruzel zaplanowały 
bowiem w formie bieganego dyktanda. Na 
ścianach pracowni rozwieszony został tekst 
z lukami, który należało przedyktować part-
nerowi. Nie obyło się bez zadyszki i solidne-
go wytężania umysłu!

Dziś możemy ogłosić, że Mistrzami Orto-
grafii zostały Natalia Kalisz i Maja Mrozek 
z kl. 4 C.

Tekst i zdjęcia: ZS-P Ornontowice
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W ostatnich kilkunastu miesiącach ob-
serwujemy bardzo dobrą pracę naszych 
najmłodszych piłkarzy, którzy pod okiem 
trenerów rozwijają się z dnia na dzień. Co 
najistotniejsze, w tych młodych zawodnikach 
widać ogromną pasję, radość i satysfakcję 
z tego, że mogą pod opieką dobrych trene-
rów poznawać piłkarski świat. Bardzo do-
brą pracę w ostatnich kilkunastu miesiącach 
wykonuje trener Piotr Michalak, którego 
grupa chłopców urodzonych w latach 2013 
i 2014 z każdym treningiem staje się coraz 
liczniejsza, a jego zaangażowanie sprawia, 
że nasi adepci cieszą się każdym trenin-
giem. Mówiąc o najmłodszych dzieciach, 
nie możemy zapomnieć o naszych jeszcze 

Rozwój najmłodszych grup młodzieżowych 
w GKS Gwarek Ornontowice

młodszych „bajtlach” 
urodzonych w latach 
2015-2017, którymi 
opiekuje się trener 
Mateusz Zdrzałek. 
Chłopcy i dziewczy-
ny rozwijają wszech-
stronną koordynację 
poznając pierwszy 
piłkarski świat. Po-
została nasza mło-
dzież systematycznie 
trenuje i z miesiąca 
na miesiąc podnosi 
swoje umiejętności 
indywidualne i gru-

powe dając nadzieję na to, że za kilka lat 
młodzi zawodnicy będą reprezentować or-
nontowickie barwy w seniorskim zespole.

Przez sport pragniemy również przeka-
zywać zawodnikom inne wartości, dlatego 
też cieszymy się bardzo, że po raz kolejny, 
pomimo trudności związanych z pandemią, 
udało nam się zorganizować akcję Szlachet-
nej Paczki i dzięki dużej pomocy wielu osób 
wsparliśmy aż cztery rodziny, które dzięki tej 
pomocy mogły radośnie spędzić świąteczny 
czas.  Przy okazji dziękujemy wszystkim dar-
czyńcom, a w szczególności Pani Agnieszce 
Wojtaś za zaangażowanie w całą akcję.

Dzięki wytężonej pracy w latach 2019 
- 2021 utrzymaliśmy Srebrną Gwiazdkę 
Programu Certyfikacji PZPN. Oznacza to, 
że prowadzone przez nas zajęcia spełniają 
szereg wytycznych niezbędnych do rozwo-
ju dzieci i młodzieży, a organizacja całego 
klubu spełnia wysokie kryteria programu.

Tekst i zdjęcie: 
GKS Gwarek Ornontowice

Plan sparingów (styczeń, luty, marzec 2022) 
GKS „Gwarek” Ornontowice

L.p. Data Przeciwnik Klasa 
rozgr.

1. 1/30/2022 LKS Drama  
Zbrosławice V liga

2. 2/5/2022
MRKS  
Czechowice 
Dziedzice

IV liga

3. 2/9/2022 Górnik II Zabrze 
S.A. III liga

4. 2/12/2022 BKS Sparta 
Katowice V liga

5. 2/15/2022 KS Cyklon 
Rogoźnik V liga

6. 2/19/2022 KS Decor Bełk IV liga

7. 2/27/2022 KS Kuźnia Ustroń IV liga

8. 3/5/2022 KS Spójnia Landek IV liga

Projekt "Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB)"
jest realizowany w ramach programu „Zintegrowany
system ograniczania niskiej emisji (ZONE)".

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl
Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow  

Co to jest CEEB?   
Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe

informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości

powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".  

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 

w których znajduje się źródło ciepła.

Kto musi złożyć deklarację?   

30
czerwiec

dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,

deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Do kiedy złożyć deklarację?  
dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione 

przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

 

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego

lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.  

 w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście 

w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.  
 

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

1

2.

Jak złożyć deklarację?   

PPAAMMIIĘĘTTAAJJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ 
o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl
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INFORMATOR TELEFONICZNY
Numery alarmowe 
Zarządzanie kryzysowe – Mikołów (112) 32 326 04 30
Pogotowie ratunkowe – Mikołów (999) 32 226 21 00
Straż Pożarna – Mikołów (998) 32 326 23 10
Policja – Mikołów (997) 32 226 21 43
Pogotowie gazowe (992)  32 227 31 24
Pogotowie energetyczne (991) 32 303 21 55

Urząd Gminy Ornontowice 
Sekretariat 32 330 62 11
Biuro Obsługi Stron 32 330 62 00
Biuro Rady Gminy Ornontowice 32 330 62 21
Wydział Finansowy i Budżetu 32 330 62 06
Wydział Finansowy i Budżetu – podatki 32 330 62 09
Wydział Organizacyjny  32 330 62 11
Wydział Rozwoju i Inwestycji 32 330 62 24
Wydział Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – nieruchomości 32 330 62 29
Wydział Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – środowisko 32 330 62 37
Referat Gospodarki Odpadami 32 330 62 35
Referat Komunalny 32 330 62 32
Referat Promocji i Informacji 32 330 62 25
Referat Zamówień Publicznych 32 330 62 22
Redakcja „Głosu Ornontowic” 32 330 62 55
Urząd Stanu Cywilnego 32 330 62 26
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 32 330 62 67
Portiernia Urzędu Gminy 32 330 62 04

Jednostki organizacyjne Urzędu Gminy Ornontowice 
ARTeria Centrum Kultury i Promocji  32 235 46 98
Gminna Biblioteka Publiczna 32 336 13 90
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  32 235 45 03
Gminny Ośrodek Zdrowia  32 336 19 97
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna  32 330 62 83
Zespół Szkolno-Przedszkolny 32 235 50 16
Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej 32 336 12 33
Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych 32 336 13 38

INNE 
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 1/2022 (237): 04.02.2021 r., Ornontowice
Nakład: 1 000 egz.
Data wydania kolejnego numeru do 04.03.2022 r.
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Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca materiałów nie zamó-
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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

  
Serdecznie dziękujemy wszystkim podatnikom 

za przekazanie 1% podatku na rzecz 
GKS „Gwarek” Ornontowice w 2021 roku. 

Wasz 1% podatku na GKS “Gwarek” Ornontowice 
to wkład w rozwój sportowy dzieci i młodzieży 

oraz kształtowanie życiowych pasji i wspieranie 
sportowych talentów. 

 Mamy nadzieję, że w obecnym 2022 roku 
będziemy również mogli liczyć na wsparcie 

z Państwa strony, za co z góry 
wszystkim dziękujemy!
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CENTRUM INFORMACJI O POWIECIE

Członkami prezydium zostali: Damian 
Leks, Mirosław Skorek, Patryk Bubła i Le-
szek Wróbel, zaś członkami zarządu zostali: 
Krzysztof Bojdoł, Stanisław Dworczyk, Mo-
nika Garleja, Grzegorz Górak, Paweł Gurst, 
Joanna Kociubińska, Marcin Srebniak, Piotr 
Szałowski, Wojciech Sznapka, Bartłomiej 
Depta i Damian Krawczyk. Zarząd wybrany 
został na pięcioletnią kadencję. 

Komisję Rewizyjną Oddziału Powiatowe-
go ZOSP RP w Mikołowie tworzą: przewod-
niczący Jerzy Szostok, wiceprzewodniczący 
Mariusz Paździor, sekretarz Marcin Gorzy-
nik oraz członkowie Artur Fityka i Dariusz 
Skrzypacz.

Podczas wyborów odbyła się także uroczy-
stość nadania Złotych Medali „Za Zasługi Dla 
Pożarnictwa”. Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Województwa Śląskiego 
nadało je Wójtowi Gminy Ornontowice – 
Marcinowi Kotyczce i Bogdanowi Cieślikowi.

W dowód uznania Prezes Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego ZOSP RP woj. ślą-

skiego gen. brygadier w stanie spoczynku 
Zbigniew Meres przyznał Dyplomy Uzna-
nia: staroście Mirosławowi Dużemu, jego 
zastępcy Tadeuszowi Marszolikowi, prze-
wodniczącej Rady Powiatu Mikołowskiego 
Barbarze Pepke oraz druhnie Helenie Witta 
i druhowi Józefowi Świerczynie.

Jednomyślnie Zarząd Powiatowy nadał 
pośmiertnie druhowi Sławomirowi Bijakowi 
godność Prezesa Honorowego, zaś człon-
kami honorowymi zarządu zostali druhna 
Helena Witta i druh Józef Świerczyna.

Zdjęcie: Bartłomiej Depta

1 stycznia 2022 roku minutę po północy 
jako pierwsze dziecko w kraju, w Szpitalu 
Powiatowym w Mikołowie na świat przy-
szedł Leoś Żuber. W momencie narodzin 
ważył 4270 g i mierzył 57 centymetrów.

Z okazji narodzin chłopczyk otrzymał 
od władz powiatu dużego pluszowego sło-
nia, a jego rodzice państwo Daria i Andrzej 
Żuberowie bon podarunkowy w wysokości 
1000 złotych, na zakup najpotrzebniejszych 
rzeczy dla niemowlaka.

W dniu powrotu Leosia do domu odwie-
dził go starosta Mirosław Duży przekazując 
podarki i życzenia.  

Nowy prezes powiatowych władz OSP
Mikołowianin, druh Dariusz Gaschi został nowym prezesem Zarządu Od-
działu Powiatowego Związku OSP RP w Mikołowie. Wybory odbyły się 
15 stycznia w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornontowicach. Skład 
zarządu uzupełniają wiceprezesi: Paweł Witoszek, Katarzyna Galej-Ciwiś 
i Adam Skrzypczyk, sekretarz Eugeniusz Ferdus, skarbnik Sebastian Ma-
chulec. 

Pierwszy noworodek w kraju 
urodził się w Mikołowie

W tym roku dochody powiatu wy-
niosą 113.950.962,78 zł, zaś wydatki 
125.184.535,24 zł. Na zadania inwestycyjne 
powiat w 2022 roku zaplanował kwotę 11 
826 733,45 złotych.

Wśród zadań drogowych na terenie 
Ornontowic zaplanowanych na 2022 rok 
wymienić można modernizację drogi po-
wiatowej - ul. Orzeska za 822 888  złotych. 
Spore środki przekazane zostaną także na 
inwestycje oświatowe. Tu  zabezpieczono 
fundusze na dostosowanie wewnętrznej in-
stalacji wodnej do celów p.poż. w budynku 
szkoły, warsztatów szkolnych oraz interna-
tu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
w Ornontowicach. Wartość tego zadania 
przewidziana na ten rok to 60 000 złotych.

Jeśli chodzi o zadania realizowane ze 
środków europejskich i innych środków za-
granicznych, to w planie na 2022 rok znala-
zła się dalsza realizacja projektu „Efektywne 
Funkcjonalne Szkoły II Program Rozwoju 
Szkół Zawodowych i Technicznych Powia-
tu Mikołowskiego”, który realizowany jest 
również w ZSP w Ornontowicach. Poza tym 
przedsięwzięciem, w tym roku w placówce 
tej zaplanowano również  realizację zadania 
„Dziś zacznij swoją karierę zawodową”, czy 
projektu „POWER Race TOOL”. Na oba te 
zadania pozyskano środki unijne w łącznej 
kwocie 25 tysięcy złotych.  

Planowane inwestycje 
powiatu w 2022 roku

W Powiecie Mikołowskim funkcjonują 
dwa Punkty Szczepień Powszechnych, w 
których mogą zaszczepić się dorośli, dzieci 
w wieku od 12 do 18 lat oraz te najmłodsze 
w wieku 5-11 lat. 

Punkt Szczepień Powszechnych w Ła-
ziskach Górnych - ul. Ogrodowa 50 (hala 
MOSiR) pracuje w poniedziałki od 9.00 
do 13.00 oraz w środy, piątki i soboty w 
godzinach od 9.00 do 14.00 i są terminy dla 
dorosłych i wszystkich dzieci.

Drugi z punktów działa w Mikołowie - ul. 
Żwirki i Wigury 4a, wejście C (budynek Sta-
rostwa Powiatowego). Dorośli oraz 
dzieci w wieku 12-18 lat są tam 
obsługiwani w poniedziałki 14.00-
19.00, wtorki 9.00-16.00, środy 
13.00-19.00, czwartki 14.00-19.00, 
soboty 9.00-14.00 i niedziele 9.00-
13.00, zaś dzieci w wieku 5-11 lat 
przyjmowane są we wtorki i soboty 
9.00-14.00 i czwartki 14.00-19.00. 

Od 27 stycznia w Powiecie 
Mikołowskim rozpoczyna pracę 
kolejny Punkt Wymazowy. Tym 
razem na parkingu przy ORS 
„Żabka” w Łaziskach Górnych 
przy ulicy Sportowej 1.

Szczepienia i drugi punkt wymazowy
Czynny będzie: od poniedziałku do 

piątku w godz. 12.00-20.00 oraz w soboty 
i niedzielę od 8.00-15.00. Kontakt tel. 721 
655 143.

Przypominamy, drugi z prowadzonych 
przez powiat Punktów Pobrań działa na 
parkingu przy Starostwie Powiatowym w 
Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a. Jego 
praca została wydłużona i obecnie czynny 
jest w pn., wt., śr., pt., sb. w godz. 13.30-
19.30, czw. 9.30-15.30, nd. 12.30-18.30. 
Kontakt tel. 531 620 335.
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– Jak to u nas z koleją było, część III –

Jak to u nas z koleją było, część III
A jak kształtował się ruch pasażerski na linii kolejowej przecho-

dzącej przez Ornontowice? Z dostępnych rozkładów jazdy wynika, 
że na początku XX wieku przez Ornontowice przejeżdżało w sumie 
15 pociągów (licząc oba kierunki), z czego większość w pełnej 
relacji Gliwice–Żory, co umożliwiało bezpośredni dojazd (bez 
przesiadek) do obu tych miast. Dziś można jedynie przypuszczać, 
że większą część pasażerów stanowiły osoby udające się w kierunku 
Orzesza, ze względu na możliwość kontynuowania podróży z tej 
stacji do Mikołowa, Katowic czy Rybnika i Raciborza. Analizując 
rozkład jazdy z 1905 roku, trzeba przyznać, że połączenia te były 
w miarę dobrze zsynchronizowane, a czas oczekiwania na prze-
siadkę w Orzeszu mieścił się w rozsądnych granicach i wynosił 
od paru minut do pół godziny.

Uruchomienie po sąsiedzku w latach 1908–1909 kolejnej linii 
kolejowej, jaką była relacja Gierałtowice–Rybnik przez Knurów, 
zwiększyło jeszcze liczbę miejscowości dostępnych „kolejowo” 
z Ornontowic, choć już samo bezpośrednie połączenie z Gliwi-
cami otwierało praktycznie od razu całą sieć kolejową ówczesnego 
Cesarstwa Niemieckiego. Gwałtownie rozwijający się przemysł 
górnośląski po 1871 roku wchłaniał kolejne rzesze robotników 
z okolicznych wsi, a ułatwiała to rozbudowująca się sieć kolejo-
wa. Może liczba tych połączeń nie była na tyle znaczna, aby dojazd 
do pracy odbywał się codziennie, a i koszt biletu miał wówczas 
niebagatelne znaczenie, więc jeśli już ktoś podjął pracę dalej, np. 
w Zabrzu, Bytomiu czy Katowicach, to decydował się raczej 
zamieszkać w tzw. szlafhausie (dosłownie: noclegownia lub ho-
tel robotniczy) i wracał pociągiem do domu dopiero w sobotę po 
skończonym tygodniu pracy, by tym samym środkiem lokomocji 
powrócić, wyjeżdżając już w niedzielne popołudnie. Ze wspomnień 
starszych mieszkańców Ornontowic wiemy, że nie wszyscy ko-
rzystali z udogodnienia w postaci dojazdu koleją, lecz do pracy 
udawali się pieszo, zabierając ze sobą zapasy żywności na kolejny 
tydzień pracy.

Ten w miarę unormowany rytm życia przetrwał do roku 1922, 
kiedy to Górny Śląsk przecięła granica państwowa i część do-
tychczasowych zakładów pracy pozostała po niemieckiej stronie. 
Mieszkańcy Ornontowic nadal dojeżdżali tam pociągiem, prze-
kraczając nową granicę, na której odbywała się normalna odprawa 
celno-paszportowa, choć nieco mniej uciążliwa po wprowadzeniu 
tzw. verkehrskarte, czyli karty cyrkulacyjnej na obszarze plebiscy-
towym, rodzaju lokalnego paszportu.

Mimo powstałej granicy pociągi kursowały nadal w dotychczaso-
wej relacji Gliwice–Chałupki (wtedy Annaberg) przez Orzesze, 
Żory, Jastrzębie i Wodzisław, dwukrotnie przekraczając granicę 

polsko-niemiecką, raz między Sośnicą a Przyszowicami, a drugi 
między Olzą i Chałupkami. W 1924 roku po wybudowaniu po pol-
skiej stronie toru kolejowego, skrótu między Makoszowami a Przy-
szowicami, relacja zmieniła się na Makoszowy–Olza (Chałupki).

Liczba pociągów kursujących w tym okresie przez Ornontowice 
nieznacznie wzrosła do 18 dziennie (1925 rok), by później spaść 
do 14. Od 1935 roku pociągi przejeżdżające przez Ornontowice 
kursowały już jedynie między stacjami Gierałtowice i Orzesze 
w liczbie zaledwie 10, co zapewne było skutkiem ostrego kryzysu 
gospodarczego trwającego od początku lat 30. XX wieku. Stan ten 
przetrwał do wybuchu wojny.

W okresie międzywojennym przez bocznicę ornontowickiego 
dworca, oprócz eksportu płodów rolnych, bydła czy koni, Klaus 
Hegenscheidt sprowadzał z Ukrainy nawet... zające (!) dla uzupeł-
nienia miejscowej populacji. Do bocznicy dochodził również od-
rębny tor kolejki wąskotorowej z pobliskiej cegielni w Bujakowie, 
niewłączony do bocznicy, więc każdorazowy transport wymagał 

przeładunku, z reguły ręcznego.
1 września 1939 roku pierw-

szy pociąg przejeżdżający 
przez Ornontowice planowo 
o 3.49 dotarł jeszcze do Gie-
rałtowic, ale już na kurs w kie-
runku Orzesza o godz. 6.33 
pasażerowie nie doczekali się 
ze względu na rozpoczęte przez 
III Rzeszę działania zbrojne. 
Po zajęciu Górnego Śląska 
i włączeniu całego obszaru do 
Niemiec także kolej przeszła 
pod zarząd niemiecki. Pojawił 
się też od razu nowy zawiadow-

ca stacji przysłany z Niemiec (z dyrekcji kolei w Opolu) i co 
ciekawe, przywiózł ze sobą już gotowe i wydrukowane w języku 
niemieckim bilety kolejowe, obowiązujące od tej chwili na wszyst-
kie wymagane połączenia.

Zmienił się również szyld na budynku stacyjnym z ORNON-
-TOWICE na ORNONTOWITZ. Tablica z polską nazwą została 
wrzucona do przechowalni rowerów i przetrwała wojnę, po której 
ponownie została zawieszona na froncie budynku.

Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu.
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