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Marcin Kotyczka

Wójt Gminy Ornontowice

Solidarny sprzeciw władz 
gmin Powiatu Mikołowskiego 

wobec planów CPK

Nowy 
dyrektor 

GOPS
Władze gmin Powiatu Mikołowskiego 

w  osobach: Burmistrz Miasta Mikołów 
– Stanisław Piechula, Burmistrz Miasta Ła-
ziska Górne – Aleksander Wyra, Burmistrz 
Miasta Orzesze – Mirosław Blaski, Wójt 
Gminy Ornontowice – Marcin Kotyczka, 
Wójt Gminy Wyry – Barbara Prasoł oraz 
przedstawiciele Zarządu Powiatu Miko-
łowskiego w osobach: Starosta – Mirosław 
Duży i Wicestarosta – Tadeusz Marszolik 
wyrazili wspólne stanowisko stanowiące 

kategoryczny sprzeciw odnośnie propono-
wanego przebiegu tras kolei dużych pręd-
kości w ramach CPK przez teren Powiatu 
Mikołowskiego.

1 lutego br. nowym dyrektorem Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornonto-
wicach została pani Teresa Gendarz. W or-
nontowickim GOPSie pracuje nieprzerwanie 
od 2004, a od 1 listopada 2020 r. piastowała 
stanowisko zastępcy dyrektora. 

Z tej okazji Wójt Gminy Ornontowice 
– Marcin Kotyczka wraz ze swoim zastęp-
cą – Dariuszem Spyrą życzyli nowej dy-
rektor wiele sił, cierpliwości i skutecznej 
realizacji powierzonych zadań na nowym 
stanowisku.

Od lewej: Dariusz Spyra, Teresa Gendarz, Od lewej: Dariusz Spyra, Teresa Gendarz, 
Marcin KotyczkaMarcin Kotyczka
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Z okazji Dnia Kobiet

wszystkim Paniom pragniemy złożyć
najserdeczniejsze życzenia,
dużo uśmiechu, sukcesów
oraz niegasnącego zapału

w realizacji swych najskrytszych pasji.
Wszystkiego co Najlepsze!

Marcin Kotyczka                                 Henryk Nieużyła
                Wójt Gminy                          Przewodniczący Rady Gminy 

              Dariusz Spyra                                Ryszard Milanowski     
  Zastępca Wójta Gminy   Wiceprzewodniczący Rady Gminy

8 marca 2022 r.

Sprawozdanie z działalności jednostek 
kultury przedstawili odpowiednio: Dyrek-
tor ARTerii Centrum Kultury i Promocji – 
Aleksandra Malczyk oraz Dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej – Marcin Wajszczyk. 
O wszystkich działaniach realizowanych 

przez powyższe jednostki kultury za 2021 
rok informowaliśmy na bieżąco w ubiegło-
rocznych wydaniach „Głosu Ornontowic”.

Następnie analizę stanu gospodarki 
odpadami komunalnymi za 2021 rok 
w  Gminie Ornontowice szczegółowo 
przedstawili: Kierownik Referatu Gospodar-
ki Odpadami – Aleksandra Mendera-Fasuga 
oraz Wójt Gminy – Marcin Kotyczka. Sze-
rzej na temat gospodarki odpadami, w tym 
o przyczynach zmiany stawek, można prze-
czytać na stronach 8-9.

W trakcie lutowych obrad radni podjęli 
łącznie 14 uchwał, m.in. ws.:

• zmian budżetu Gminy na 2022 rok,
• zmiany uchwały w sprawie szczegó-

łowego sposobu i zakresu świadcze-
nia usług w zakresie odbierania od-
padów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości,

• zmiany Regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Gminy 
Ornontowice,

• przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz za-

24 lutego w  sali konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice odbyła się 
XLI Sesja Rady Gminy Ornontowice, której tematami przewodnimi były: 
sprawozdanie z działalności jednostek kultury za 2021 rok, analiza sta-
nu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok oraz podjęcie bieżą-
cych uchwał. Warto zaznaczyć, że po dwóch latach przerwy, ze wzglę-
du na epidemię COVID-19, obrady wróciły do swej pierwotnej siedziby 
w budynku Urzędu Gminy. 

Sesja Rady Gminy

pobieganiu bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Ornontowice na 
rok 2022,

• wyznaczenia miejsc do prowadzenia 
handlu w piątki i soboty przez rolni-
ków i ich domowników oraz wpro-

wadzenia Regulaminu określającego 
zasady prowadzenia ww. handlu.

Wszystkie uchwały dostępne są w BIP.

W części poświęconej informacjom Wój-
ta Gminy, Zastępca Wójta Gminy – Dariusz 

Spyra poinformował o bieżących inwesty-
cjach w Gminie Ornontowice. Przekazano 
plac budowy sieci wodociągowej przy ul. 
Polnej a prace w terenie mają rozpocząć się 
w połowie marca. Ponadto z chwilą nastania 
odpowiednich warunków atmosferycznych 
rozpoczną się prace budowy boiska spor-
towego przy ul. Świerkowej oraz moderni-
zacja gminnego obiektu sportowego GKS 
Gwarek przy ul. Zwycięstwa. Trwają także 
prace projektowe chodnika po wschodniej 
stronie ul. Zwycięstwa (od ul. Bankowej do 
ul. Cichej).

Z kolei Wójt Gminy – Marcin Kotyczka 
powiadomił m.in. o tym, że od początku 
roku złożono już 19 wniosków o dotację do 
ekologicznych urządzeń grzewczych. Poin-
formował, że przygotowywany jest projekt 
uchwały dotyczący wykupu z bonifikatą 
mieszkań komunalnych przez mieszkań-
ców. Ponadto Urząd Gminy złożył wniosek 
i otrzymał grant o wartości 100 tys. zł na 
realizację programu „Cyfrowa Gmina”, 
a w  ramach realizacji „Planu działania 
w  zakresie dostępności osób ze szcze-
gólnymi potrzebami” w budynku Urzędu 
Gminy zainstalowano tablicę informacyjną 
w języku Braille’a dla osób niewidomych 
i niedowidzących.

Na koniec Przewodniczący Rady Gminy 
– Henryk Nieużyła odczytał koresponden-
cję, która wpłynęła do Biura Rady Gminy 
w okresie międzysesyjnym, w tym jedną 
interpelację radnej Katarzyny Walczak ws. 
zamontowania koszy na psie odchody w re-
jonie zabudowań wielolokalowych przy ul. 
Akacjowej.

Transmisja z obrad XLI Sesji Rady Gmi-
ny Ornontowice dostępna na: https://esesja.
tv/transmisje_z_obrad/806/rada-gminy-or-
nontowice.htm
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Budowa dwóch sięgaczy przy 
ul. Leśnej w rejonie nr 5 i 17

Ulicowskazy – zgłoszenia brakujących znaków

Zmiany kadrowe w orzeskim Komisariacie

Program 
„Czyste Powietrze”

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że 
po wielu latach oczekiwań oraz uregulowa-
niu spraw formalno-prawnych, od 7 marca 
bieżącego roku planowane jest rozpoczęcie 
robót związanych z budową dwóch sięgaczy 
ul. Leśnej.

Roboty rozpoczną się od budowy kana-
lizacji deszczowej oraz nowej nawierzchni 
sięgacza ul. Leśnej na wysokości nr 17-17 C. 
W tej części zadanie obejmie budowę od-
cinka drogi z kostki betonowej o długości 
około 270 m, szerokości jezdni 3 m z kra-
wężnikami najazdowymi, odwodnieniem 
nawierzchni i włączeniem odwodnienia do 
istniejącej i projektowanej kanalizacji desz-
czowej. W ramach tej części zadania zostanie 
wykonana studnia chłonna oraz około 160 m 
nowego odcinka kanalizacji deszczowej. Ro-
boty na sięgaczu ul. Leśna 17-17 C powinny 
zostać zakończone do połowy maja br.

Roboty na sięgaczu ul. Leśnej na wyso-
kości nr 5-7 rozpoczną się w kwietniu br. 

Gminny Punkt Konsultacyjny informu-
je, że od 25 stycznia br. obowiązuje nowy 
poziom dofinansowania w ramach 3 części 
programu „Czyste Powietrze”, którego ce-
lem jest przekazywanie najwyższego jak 
dotąd poziomu dofinansowania osobom 
najuboższym.

Warunkiem otrzymania dofinansowania 
jest uzyskanie przeciętnego miesięcznego 
dochodu na jednego członka gospodarstwa 
domowego nie przekraczającego kwoty:

a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobo-
wym,

b) 1260 zł w gospodarstwie jednooso-
bowym

lub w przypadku posiadania prawa do 
otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okre-
sowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego 
zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w za-
świadczeniu wydanym na wniosek Benefi-
cjenta przez Wójta Gminy.

Dofinansowanie maksymalnie do 90% fak-
tycznie poniesionych kosztów inwestycyjnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod nr telefonu 32 33 06 224 lub 32 33 06 
268 w godzinach pracy Urzędu.

od budowy nowego oświetlenia sięgacza. 
Na nowe oświetlenie złoży się 13 słupów 
oświetleniowych z oprawami LED o mocy 
51 W każda, nową siecią zasilającą oraz 
szafą sterowania oświetleniem. W maju br. 
rozpoczną się roboty związane z wykona-
niem nowej nawierzchni sięgacza ul. Leśnej 
nr 5-7. W tej części zadania zostanie wyko-
nana nawierzchni z kostki betonowej o dłu-
gości około 300 m, szerokości jezdni 5 m 
z krawężnikami najazdowymi, odwodnieniem 
nawierzchni i włączeniem odwodnienia do 
istniejącej kanalizacji deszczowej.

Rozpoczęcie robót budowlanych zostanie 
poprzedzone spotkaniem z mieszkańcami 
w terenie, osobno dla każdego z dwóch się-
gaczy. O terminie spotkania poinformujemy 
w późniejszym czasie. Planowane zakończe-
nie prac wyznaczono do 9 września br.

Zadanie inwestycyjne „PBW i budowa 
sięgaczy przy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 
i 17)” zostało dofinansowane z Rządowe-

go Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą 
985 988 zł, a łączna wysokość wydatków 
tego zadania powinna zamknąć się kwotą 
1 100 000 zł.

Szczegółowych informacji na temat reali-
zowanego zadania udziela Wydział Rozwoju 
i Inwestycji pod nr tel. 32 33 06 224 w go-
dzinach pracy Urzędu.

W  związku z  prowadzoną inwestycją 
zwracamy się z apelem do wszystkich miesz-
kańców oraz osób przyjezdnych o wyrozu-
miałość i zachowanie szczególnej ostrożności 
podczas poruszania się w rejonie objętym 
pracami budowlanymi. Przed nami trudny 
okres budowy oraz uciążliwości z tym zwią-
zanych, jednakże aby później było komforto-
wo na chwilę obecną trzeba będzie uzbroić się 
w cierpliwość i wspólnie przetrwać ten okres.

Budowa kolejnych dwóch odcinków dróg 
jest kontynuacją zamierzeń związanych 
z poprawą gminnej infrastruktury drogowej. 
Zwiększy bezpieczeństwo pieszych uczest-
ników ruchu drogowego, zmotoryzowanych 
oraz osób przyjezdnych poruszających się 
po danym terenie. Odnowione odcinki dróg 
wpłyną na poprawę warunków i komfort 
życia mieszkańców oraz podniosą estetykę 
otoczenia. Z niecierpliwością czekamy na 
zakończenie realizacji i oddanie do użytko-
wania nowych dróg.

W nawiązaniu do informacji z poprzed-
niego numeru Głosu Ornontowic informu-
jemy, że do końca marca br. można zgłaszać 
miejsca, gdzie brakuje ulicowskazów bądź 
konieczna jest wymiana już istniejących, ale 
nadmiernie zniszczonych. Zgłoszenia należy 
wysyłać na adres: inwestycje@ornontowice.pl 
lub złożyć osobiście do Wydziału Rozwoju 
i Inwestycji (pok. 320) w godzinach pracy 
Urzędu. Zgłoszenie powinno zawierać do-

kładną lokalizację z podaniem numerów, 
które powinny zostać ujęte na nowych ta-
blicach informacyjnych.

Dariusz Spyra

Zastępca Wójta Gminy

jej list gratulacyjny oraz drobny upominek. 
Na zakończenie nadkomisarz Klimczak 
życzył emerytce samorealizacji i pomyśl-
ności w osiąganiu celów na nowym etapie 
życiowym. Podkreślił też, że opuszczająca 
szeregi Policji Anna Musioł, podczas swojej 
wieloletniej służby, wniosła znaczny wkład 
na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców po-
wiatu mikołowskiego.

Nowym komendantem Komisariatu Policji 
w Orzeszu został dotychczasowy zastępca Na-
czelnika Wydziału Kryminalnego Komendy 
Powiatowej Policji w Mikołowie – komisarz 
Rafał Ciesielski.

Źródło i zdjęcia:
www.mikolow.policja.gov.pl

2 lutego br. na policyjną emeryturę prze-
szła komendant orzeskiego Komisariatu 
Policji – podinspektor Anna Musioł. Swoją 
pracę w mundurze rozpoczęła w latach 90-
tych ubiegłego wieku. Pracowała m.in. jako 
patrolowiec, dzielnicowy, profilaktyk czy 
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji. 
Orzeskim garnizonem dowodziła od września 
2017 roku. Jest słusznie kojarzona z policyj-
ną maskotką – sierżantem Hektorem, która 
powstała 17 lat temu dzięki jej pomysłowi.

Na początku lutego br. Komendant Po-
wiatowy Policji w Mikołowie – nadkomi-
sarz Dariusz Klimczak podziękował Annie 
Musioł za wieloletnią współpracę, wręczając 
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„Mobilne płuca” w Ornontowicach

Podsumowanie 30 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sztabie nr 6577 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice

Płuca będą zmieniać kolor w zależności 
od jakości powietrza w naszej Gminie. Obok 
płuc na wyświetlaczu znajduje się czujnik 
przedstawiający aktualne stężenie pyłów 
zawieszonych. Celem kampanii „Zobacz 
czym oddychasz” jest zwiększenie świa-

domości mieszkańców dotyczą-
cej zanieczyszczeń znajdujących 
się w powietrzu i  ich wpływu 
na zdrowie, ale także zachęta do 
wymiany przestarzałych źródeł 
ciepła. Akcja „Zobacz czym od-
dychasz” realizowana jest przez 
Polski Alarm Smogowy przy 
wsparciu finansowym Fundacji 
Better Future.

W oficjalnej inauguracji „mo-
bilnych płuc” w Ornontowicach, 

która przybrała formę krótkiej konferencji 
nt. samej kampanii „Zobacz czym oddy-
chasz”, możliwościach pozyskania przez 
mieszkańców dofinansowań na ekologicz-
ne źródła ogrzewania, obowiązku złożenia 
deklaracji CEEB oraz działania Gminnego 

Punktu Konsultacyjnego „Czyste powie-
trze” udział wzięli: Marcin Kotyczka – Wójt 
Gminy Ornontowice, Wojciech Szczypka 
– przedstawiciel Polskiego Alarmu Smogo-
wego, Karolina Trzcionka – Prezes Funda-
cji Better Future oraz Aleksandra Janecka 
– przedstawiciel Gminnego Punktu Konsul-
tacyjnego „Czyste powietrze”.

Instalacja mobilnych płuc zostanie w na-
szej Gminie do 7 marca. 

21 lutego przed budynkiem Urzędu Gminy w Ornontowicach stanęła dwu-
metrowa instalacja „mobilnych płuc, które przez dwa tygodnie będą „od-
dychać” pochłaniając tym samym zanieczyszczenia powietrza.

30 stycznia 2022 r odbył się 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbieraliśmy pienią-
dze dla oddziałów okulistyki dziecięcej. Finał „Przejrzyj na oczy”, bo tak brzmiał tegoroczny tytuł, organizo-
wany był w Ornontowicach po raz 17.

Od lewej: Wojciech Szczypka,Od lewej: Wojciech Szczypka,
Karolina Trzcionka, Aleksandra Janecka, Karolina Trzcionka, Aleksandra Janecka, 

Marcin KotyczkaMarcin Kotyczka

Sztab miał siedzibę w Zespole Szkolno- 
Przedszkolnym i tam tez mieścił się skarbiec, 
w którym przeliczano zebrane środki. Szefem 
Sztabu była Maria Zawierta-Tomala, która 
koordynowała działania wspólnie z dyrektor 
Moniką Orłowską-Przybyłą. Ornontowicki 
Sztab liczył 20 wolontariuszy. W tym roku 
ze względu na pandemię aktywność Sztabu 
koncentrowała się na zbiórce publicznej oraz 
na aukcjach internetowych. Wolontariusze 
mimo niesprzyjających warunków atmos-
ferycznych kwestowali w terenie – głównie 
w okolicach kościoła przed i po Mszach Św., 
a od godz. 14.00 do 18.00 dodatkowo przy 
wejściu do szkoły. Mieszkańcy Ornontowic 
nie zawiedli i wsparli nasze orkiestrowe 
granie. Najwyższe kwoty zebrane w orkie-
strowych puszkach kwestarskich: 1698,46 
(M. Zmarzlik), 1121 zł (K. Chrapiec), oraz 
1120,50 zł (K. Kotyczka).

Licytacje Sztabu 6577 na rzecz 30 Finału 
WOŚP były po raz drugi aukcjami interneto-
wymi (Licytacje Allegro). Aukcje cieszyły 

się dużym powodzeniem. Każdy mógł wy-
brać dla siebie coś ciekawego. Do licytacji 
oddaliśmy gadżety orkiestrowe oraz przed-
mioty przekazane przez darczyńców. Z au-
kcji Allegro na rzecz WOŚP przekazaliśmy 
kwotę 2879,01 zł. W tym miejscu chcieli-
byśmy podziękować serdecznie wszystkim, 
którzy nas wspierali i darczyńcom, którzy 
ofiarowali przedmioty na aukcję allegro: 
GKS Gwarek Ornontowice, Wójt Gminy 
Ornontowice – Marcin Kotyczka, Danuta 
Konarska, Gminna Biblioteka Publiczna 
w  Ornontowicach, Piekarnia Cukiernia 
Irena Ciućko, Leon Burger & Pizza w Or-
nontowicach oraz klubik przy Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej.

Łączna kwota zebrana przez Sztab 6577 
w ramach 30 Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy wynosi: 17083,77 zł. 
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do tego sukcesu serdecznie 
dziękujemy i do zobaczenia za rok.

Tekst: ZS-P w Ornontowicach
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przyrodnika, pasjonata i wielkiego miłośnika róż. Gdyby każdy pie-
lęgnował róże jak Ronald Winkler, to wszystkie byłyby długowieczne. 
Mam nadzieję, że takie właśnie kwiaty będą długowieczną ozdobą 
Rosarium im. Ronalda Winklera w Ornontowicach.

Jednym z elementów ubiegłorocznych obchodów Jubileuszu 30-lecia odrodze-
nia Gminy Ornontowice było nadanie nazwy obiektowi rekreacyjnemu w Ornon-
towicach. 2 czerwca podczas uroczystej XXXI Sesji Rady Gminy Ornontowice, 
na wniosek Wójta Gminy – Marcina Kotyczki, radni jednogłośnie podjęli uchwałę 
nr XXXI/259/21, której przedmiotem było wyrażenie zgody na nadanie nazwy obiek-
towi rekreacyjnemu w Gminie Ornontowice – Rosarium im. Ronalda Winklera. Z tej 
okazji wspominamy sylwetkę przyrodnika, wielkiego pasjonata róż i ornontowickiej 
historii.

Rosarium im. Ronalda Winklera

Spotkanie informacyjne dotyczące 
środków ochrony roślin

Śp. Ronald Winkler 
1.04.1930 – 17.02.2021

Urodził się 1 kwietnia 1930 r. w Kochłowicach. Był jednym 
z pierwszych absolwentów Liceum Rolniczo-Hodowlanego w Or-
nontowicach, które ukończył w 1950 r.  W Ornontowicach osiadł 
na stałe po powrocie ze studiów w Wyższej Szkole Rolniczej 
w Olsztynie. W 1956 r. ożenił się z Heleną Cienciała i podjął pra-
cę nauczyciela w miejscowej szkole rolniczej kształcąc młodzież 
w przedmiotach zawodowych i ucząc języka niemieckiego, gdzie 
pracował do czasu przejścia na emeryturę w 1986 r.

To z jego inicjatywy w 1964 r. powstało w Ornontowicach koło 
Polskiego Towarzystwa Miłośników Róż, którego był prezesem 
przez dwadzieścia lat. W latach 1976-1979 był także członkiem 
zarządu głównego PTMR w Warszawie. Jego niezwykłe i długo-
wieczne róże, o które pieczołowicie dbał, stały się ewenementem 
w skali kraju. Ozdobą jego ogrodu są krzewy róż, na których po-
jawiają się biało-czerwone kwiaty. Przez lata pozostawał cenio-
nym ekspertem, który wielokrotnie wypowiadał się na temat tych 
kwiatów na łamach fachowej prasy. Za swoją aktywną działalność 
otrzymał Srebrną (1985), a następnie Złotą Różę (1986) PTMR. 
W 2007 roku w kategorii „Dla Ornontowic” został wyróżniony 
statuetką „Ornontowickie Bzy”. Był również członkiem Towarzy-
stwa Miłośników Ornontowic, autorem wielu tekstów o tematyce 
historycznej, które ukazywały się w m.in. w „Głosie Ornontowic”. 
Szczególnie pasjonowała go historia rodziny Hegenscheidtów, 
z której to pośrednio wywodziła się jego miłość do róż.

Zmarł w wieku 91 lat, 17 lutego 2021 r., cztery dni po śmierci 
swojej żony Heleny.  Ich wspólny pogrzeb odbył się dziesięć dni 
później, kiedy to urny z prochami zostały pochowane na ornonto-
wickim cmentarzu parafialnym.

Pamięć o Ronal-
dzie Winklerze zo-
stanie z nami wraz 
z  wyhodowanymi 
przez niego egzem-
plarzami drzew 
i roślin ozdobnych, 
które po dziś dzień 
upiększają wizeru-
nek naszych Ornon-
towic. Cieszę się, że 
radni jednogłośnie 
podjęli wspomnianą 
we wstępie uchwałę. 
Jestem przekonany, 
że nadanie nazwy 
Rosarium imienia 
Ronalda Winklera 
to wyjątkowy i zara-
zem jak najbardziej 
odpowiedni hołd dla 
naszego rodzimego 
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Rosarium im. Ronalda WinkleraRosarium im. Ronalda Winklera

Śp. Ronald Winkler w swoim ogrodzieŚp. Ronald Winkler w swoim ogrodzie

Przedstawiciele Rejonowego Stowarzyszenia Pszczelarzy z sie-
dzibą w Ornontowicach serdecznie zapraszają na otwarte spotkanie 
informacyjne dotyczące stosowania środków ochrony roślin.

Temat omawiać będzie Małgorzata Pawłowska z Państwowej 
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Zachęcamy zarówno 
pszczelarzy, rolników jak 
i  ogrodników. Spotka-
nie odbędzie się 9 mar-
ca 2022 r. o godz. 10.00 
w ARTerii Centrum Kul-
tury i Promocji w Ornon-
towicach. Wstęp wolny.

Ponadto ornontowiccy 
pszczelarze zachęcają oso-

by mające taką możliwość, do zakładania łąk kwietnych. Najlepsze 
miesiące do wysiewu to marzec, kwiecień i maj. Na pewno będą 
ozdobą ogrodów i miejsc dotychczas nieużytkowanych a pomogą 
pszczołom w dostępie do pokarmu.

 Z pszczelarskim pozdrowieniem
– Prezes RSP – Leokadia Gospodorz

Marcin Kotyczka

Wójt Gminy Ornontowice
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• Jeśli faktycznie mieszkasz w Ornon-
towicach, nawet mimo braku zamel-
dowania, a PIT rozliczysz poza Naszą 
Gminą, to Twój podatek nie wróci do 
Naszej Gminy oraz nie wróci do Cie-
bie!!!

• Żeby rozliczyć PIT w Naszej Gminie, 
należy złożyć deklarację podatkową 
za dany rok w Urzędzie Skarbowym 
w Mikołowie i wpisać miejsce za-
mieszkania: ORNONTOWICE.

• Nie trzeba zmieniać miejsca zameldo-
wania  – wystarczy mieszkać w Or-
nontowicach i  chcieć, aby podatki 
zostały w miejscu codziennego życia.

• Podatek zostanie wykorzystany na 
wydatki oświatowe, kulturalne, in-
frastrukturalne, transportowe, ko-
munikacyjne, wodno-kanalizacyjne, 
drogi i chodniki oraz inne niezbędne 
inwestycje gminne.

• Więcej pieniędzy w  gminnym bu-
dżecie to zwiększona ilość zrealizo-
wanych inwestycji i więcej środków 
przeznaczonych przez Gminę dla Nas 
– mieszańców ORNONTOWIC !!!

Roczny podatek dochodowy od osób fi-
zycznych (mieszkańców) nie trafia w cało-

ści do skarbu państwa. Duża jego część zo-
staje przekazana do danej gminy (38,23%), 
w której został rozliczony. Dlatego Wójt 
Gminy Ornontowice gorąco zachęca do 
rozliczeń deklaracji podatkowych miesz-
kańców Ornontowic zgodnie z miejscem 
zamieszkania.

Jeśli miejsce zamieszkania jest różne 
od miejsca zameldowania, to miejsce za-
mieszkania ma priorytetowe znaczenie. 
Miejsce zamieszkania podatnika określo-
ne jest przez pobyt oraz zakres interesów 
życiowych i zależności majątkowych, które 
wiążą go z tym miejscem. Przy czym, co 
niezwykle istotne, rozliczyć można się 
w urzędzie skarbowym właściwym dla da-
nej lokalizacji, gdy przebywało się w tym 
miejscu zamieszkania do ostatniego dnia 

roku rozliczeniowego, a więc biorąc pod 
uwagę aktualne rozliczenie podatkowe – 
do 31 grudnia 2021 roku.

Zmiana urzędu skarbowego jest bardzo 
prosta. W okresie rozliczeń podatkowych 
wystarczy podać w formularzu PIT fak-
tyczny adres zamieszkania oraz wskazać 
dane właściwego miejscowo urzędu skar-
bowego. W każdej chwili można wypełnić 
formularz ZAP-3, który jest dostępny na 
stronie internetowej Ministerstwa Finan-
sów, w każdym urzędzie skarbowym. Wy-
pełnienie formularza jest proste – wystar-
czy podać imię i nazwisko, numer PESEL, 
adres zamieszkania w Gminie Ornontowi-
ce oraz numer rachunku bankowego, na 
który będą wpływać.

Mieszkasz w Ornontowicach - rozlicz tu PIT
i dołóż swój wkład do rozwoju Naszej Gminy!

Nieruchomości
na sprzedaż!

W pierwszej połowie 2022 r. zostaną 
przeprowadzone przetargi ustne na sprze-
daż prawa użytkowania wieczystego nie-
zabudowanych nieruchomości gruntowych 
położonych przy ul. Sosnowej:
• działka nr 3147/170 o powierzchni 

0,0663 ha,
• działka nr 3150/170 o powierzchni 

0,0772 ha,
które w Miejscowym planie zagospo-

darowania przestrzennego znajdują się w 
terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej.

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomo-
ści można sprawdzić na stronie interneto-
wej www.bip.ornontowice.pl.

Szczegółowych informacji udzielają 
pracownicy Wydziału Środowiska i Go-
spodarki Nieruchomościami w godzinach 
pracy Urzędu Gminy, pod numerem tele-
fonu 32 33 06 241.

Jubileusz 65 lat małżeństwa, czyli Żelazne Gody, świętowali w lutym br. Państwo 
Cecylia i Teodor Skupnik!

Z tej okazji dostojnym Jubilatom od władz samorządowych Gminy Ornontowice 
zostały przekazane gratulacje z życzeniami kolejnych lat pełnych zdrowia i radości, 
jak również tego, by cieszyć się życiem w każdym jego momencie. 

Gratulujemy tak zaszczytnego Jubileuszu!

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

Gmina Ornontowice z lotu ptakaGmina Ornontowice z lotu ptaka
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Nieuniknione podwyżki w gospodarce odpadami, 
czyli dlaczego drożej za śmieci?

27 stycznia br. Rada Gminy Ornontowice podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody oraz ustalenia stawki opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z zapisami uchwały od 1 marca br. zaczną obowiązywać 
nowe stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

W  efekcie ogłoszonego, w  grudniu 
2021 r., przetargu nieograniczonego na za-
danie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych (…) na terenie Gminy Ornon-
towice (marzec 2022 – luty 2023)”, złożona 
została tylko jedna oferta przez konsorcjum 
dwóch firm z liderem: REMONDIS Gór-
ny Śląsk Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie 
Śląskiej. Cena odbioru i zagospodarowania 
jednej tony odpadów przez ww. firmę obsłu-
gującą naszą Gminę po raz kolejny wzrosła 
i obecnie wynosi 815,21 zł, co wymusiło 
również podniesienie stawki dla mieszkań-
ców Gminy.

Zgodnie z  zapisami ww. uchwały, od 
1 marca br. będą obowiązywać następujące 
stawki opłaty:
• 33,00 zł/osobę/miesiąc – opłata za odpa-

dy zbierane i odbierane w sposób selek-
tywny z nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzin-
nymi,

• 3,00 zł/osobę/miesiąc – zwolnienie 
w części z opłaty dla właścicieli nie-
ruchomości zabudowanych budynkami 
jednorodzinnymi kompostujących biood-
pady w przydomowym kompostowniku,

• 32,00 zł/osobę/miesiąc – opłata za odpa-
dy zbierane i odbierane w sposób selek-
tywny z nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi wielolokalo-
wymi.

Starannie przeanalizowano kilka wa-
riantów zróżnicowania stawek, zanim 
zaproponowano Radzie Gminy ostatecz-
ną ich wysokość. W tym miejscu należy 
przybliżyć szacunkowe koszty funkcjono-
wania systemu gospodarowania odpada-
mi komunalnymi w Gminie Ornontowice 
na 2022 rok (tabela poniżej).

Analizując wzrost stawki opłaty za gospo-
darowanie odpadami należy zastanowić się, 
co powoduje, że jest drożej? Wpływ na 
cenę odbioru i zagospodarowania jednej 
tony odpadów ma m.in. gwałtowny wzrost 
cen i galopująca inflacja, w tym niezależne 
od Gminy niżej wymienione czynniki:
• koszty transportu warunkowane cenami 

paliw,
• koszty zagospodarowania odpadów 

(odzysku, recyklingu, składowania) 
związane przede wszystkim z rosną-
cymi cenami energii elektrycznej,

• niski popyt na surowce wtórne spowo-
dowany m. in. zamknięciem rynków 
azjatyckich - brak możliwości zago-
spodarowania wielu frakcji surowco-
wych, wysegregowanych z odpadów 
zmieszanych i selektywnie zbieranych 
u źródła powodujący trudności ze zby-
ciem odpadów lub znaczący wzrost cen 
przyjęcia do recyklingu,

• wysokość obciążającej Gminę tzw. 
„opłaty marszałkowskiej” za składo-

wanie odpadów komunalnych, która 
obecnie wynosi 270 zł za tonę,

• koszty pracownicze uwarunkowane 
wzrostem płacy minimalnej.

Mimo podjęcia szeregu działań usprawnia-
jących gospodarkę odpadami w Ornontowi-
cach, na wskazane powyżej czynniki Gmina 
nie ma niestety żadnego wpływu. Warto tu od 
razu przypomnieć jak wzrosła, na przestrzeni 
ostatnich kilku lat, cena odbioru i zagospoda-
rowania jednej tony odpadów komunalnych 
przez firmę zewnętrzną obsługująca naszą 
Gminę. W 2019 r. cena ta wynosiła 505,79 
zł, natomiast w bieżącym roku wyniesie ona 
już 815,21 zł. Wynika z tego, że wzrost 
w przeciągu trzech lat nastąpił aż o 309,42 
zł, czyli o 61%.

Rozważając wzrost opłaty należy wspo-
mnieć także o innych kwestiach mających 
wpływ na jej wysokość, a wynikających 
z naszych ornontowickich uwarunkowań. Za-
uważalna jest bardzo niepokojąca tendencja 
„wyludniania” Ornontowic. Liczba osób 
zameldowanych w Gminie zmniejszyła się 
w przeciągu jednego roku o 43 mieszkańców, 
natomiast za lata 2020-2021 odnotowaliśmy 
ujemny przyrost naturalny na poziomie minus 
19 osób. Ma to wpływ na uszczuplenie ilo-
ści osób objętych systemem, czyli płatników 
opłaty za gospodarowanie odpadami. Ponadto 
w przeciągu 2021 r. liczba zadeklarowanych 
mieszkańców korzystających ze zniżki za 
kompostowanie wzrosła o 480 osób. Wiąże 
się to zatem z mniejszym wpływem opłaty 
za odpady do budżetu Gminy. Przypomnieć 
jednak należy, iż mieszkańcy korzystający ze 
zniżki nadal mają możliwość przekazywania 
bioodpadów do Punktu Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Wspomnieć należy także o  rosnącej 
corocznie masie odpadów odbieranych 
z Gminy Ornontowice. W ciągu 2020 r. 
wywieziono z terenu Gminy 2 587,4 ton od-
padów, a w 2021 r. już o 192 ton więcej tj. 
2 779,4 ton. Zauważalny jest wzrost masy od-
bieranych opakowań z tworzyw sztucznych 
oraz opakowań z papieru i tektury (wzrost 
o 9% względem 2020 roku), zwiększona 
ilość odebranych odpadów wielkogabaryto-
wych (wzrost o 31% względem 2020 roku), 
a przede wszystkim znaczny wzrost odbioru 
odpadów ulegających biodegradacji (wzrost 
aż o 115% względem 2020 roku). Rosnąca 
ilość wytwarzanych odpadów ma decydu-
jący wpływ na wzrost miesięcznej opłaty 
za „śmieci” i wiąże się z systematycznie 

1.

Prognozowana łączna suma wydatków (w tym): 2 662 081 zł

 – koszty odbioru i zagospodarowania (REMONDIS):
2850 ton odpadów x 815,21 zł (cena za 1 tonę) 2 323 349 zł

 – wydatki pozostałe (m. in.: funkcjonowanie PSZOK, obsługa administracyjna, 
edukacja ekologiczna, inne usługi) 338 732 zł

2. Liczba zadeklarowanych mieszkańców ok. 5700 osób

3. Roczna opłata na jednego mieszkańca powinna wynosić
(2 662 081 zł / 5 700 mieszkańców) 467,03 zł

4. Miesięczna opłata na jednego mieszkańca powinna wynosić 38,92 zł

5.

Tymczasem miesięczna opłata na jednego mieszkańca wynosi:
- w zabudowie jednorodzinnej
- w zabudowie wielolokalowej
- dla deklarujących kompostowanie w zabudowie jednorodzinnej

33,00 zł
32,00 zł
30,00 zł

6. Prognozowane łączne dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, 
zgodnie z ww. przyjętymi stawkami 2 122 550 zł

7. Różnica w skali roku pomiędzy wydatkami a dochodami 539 531 zł

8. Roczna dopłata z budżetu Gminy dla jednego mieszkańca 94,65 zł

9. Miesięczna dopłata z budżetu Gminy dla jednego mieszkańca 7,89 zł

Wyliczenie stawki opłaty w oparciu o szacunkowe wydatki i dochody:
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rosnącym konsumpcjonizmem. Obecnie 
żyjemy w kulturze wszelkiego nadmia-
ru, również przedmiotów, które kupujemy 
nowe, a rzeczy starsze (równie dobre i nadal 
spełniające swoje funkcje) często wyrzuca-
my na śmietnik lub PSZOK. Okres pandemii 
wymusił także na nas konieczność dokony-
wania zakupów w formie wysyłkowej, co 
tłumaczy zwiększenie ilości wytwarzanych 
opakowań papierowych i plastikowych. Czas 
społecznej izolacji pokazał także, że „produ-
kujemy” więcej bioodpadów, a szczególnie 
odpadów zielonych. Wiąże się to zapewne 
ze zmianą przyzwyczajeń żywieniowych, 
przede wszystkim jednak z poświęcaniem 
większej ilości czasu na pielęgnację naszych 
przydomowych ogrodów, które stały się dla 
nas niejednokrotnie miejscem wypoczynku 
i relaksu oraz alternatywą dla dotychczaso-
wych wyjazdów.

Przyglądając się jednak ilościom wytwa-
rzanych odpadów, zauważalna jest pozytyw-
na tendencja związana ze zmniejszaniem się 
ilości odbieranego popiołu (spadek o 18% 
względem 2020 roku) oraz zwiększaniem 
się stosunku masy odbieranych odpadów se-
gregowanych do masy odpadów zmieszanych. 
W 2020 r. odpady zbierane selektywnie stano-
wiły ponad 62% całości wytwarzanych przez 
mieszkańców odpadów, a niesegregowane 
odpady niecałe 38%. Rok 2021 r. przyniósł 
wzrost selektywnie zbieranych odpadów do 
poziomu 69%, a zmniejszenie niesegregowa-
nych (zmieszanych) odpadów do 31%.

Z pewnością wzrost stawki opłaty za go-
spodarowanie odpadami będzie dla miesz-
kańców trudny do zaakceptowania, jednak 
wszystkie opisane wyżej uwarunkowania 
wymusiły podjęcie tej niepopularnej decy-
zji. W tym miejscu należy nadmienić, że 
w dobie rosnącej inflacji, podwyżki opłat 
są nieuniknione i dotykają wszystkie sa-

morządy, a rozpowszechnianie pseudo-
informacji o „tanich śmieciach” jest co 
najmniej nietaktem, aby nie nazwać tego 
tendencyjnym populizmem. Należy także 
podkreślić, że władze Gminy, chcąc wes-
przeć mieszkańców i odciążyć ich budżety 
domowe, postanowiły dopłacić w 2022 r. do 
gospodarki odpadami komunalnymi, po-
nad 0,5 mln złotych (podobnie jak w 2021 
roku), czyli ok. 95 zł na jednego mieszańca 
Ornontowic.

Zmiana terminu płatności rat 
za odpady
Informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady 

Gminy Ornontowice , od 1 marca br. zmianie 
ulegną także terminy płatności rat za odpady. 
Płatności dokonywane będą teraz w trybie 
2-miesięcznym, do 20 dnia każdego parzy-
stego miesiąca tj.:
• 1 rata – za styczeń i luty płatna do 20 

lutego,
• 2 rata – za marzec i kwiecień płatna do 

20 kwietnia,
• 3 rata – za maj i czerwiec płatna do 20 

czerwca,
• 4 rata – za lipiec i sierpień płatna do 20 

sierpnia,
• 5 rata – za wrzesień i październik płatna 

do 20 października,
• 6 rata – za listopad i grudzień płatna do 

20 grudnia.
Przyjęcie 2-miesięcznego trybu nie wyklu-

cza jednak dokonywania płatności co miesiąc, 
jak dotychczas. Przypominamy, iż rata za mie-
siąc styczeń płatna była do 20 stycznia, a za 
miesiąc luty do 20 lutego.

Pozostałe informacje z zakresu 
gospodarki odpadami
1. W miesiącu marcu br. doręczane będą 

mieszkańcom zawiadomienia o  zmianie 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

2. W związku z obowiązywaniem, od 
dnia 1 marca br., nowej umowy na odbiór 
i  zagospodarowanie odpadów komunal-
nych, zmianie ulegają zasady wyposażania 
nieruchomości jednorodzinnych w worki do 
segregacji odpadów (papier, szkło, metale 
i tworzywa sztuczne). 

W zależności od ilości zdeklarowanych 
osób dostarczane będą pakiety wg liczby 
mieszkańców, zaś w przypadku ich niewy-
starczającej ilości, dodatkowe worki można 
będzie pobrać w Referacie Gospodarki Od-
padami Urzędu Gminy Ornontowice (pok. 
409), w godzinach pracy Urzędu.

Dostawa ww. pakietów została podzielona 
na 4 etapy:
• marzec – maj 2022 r.,
• czerwiec – sierpień 2022 r.,
• wrzesień – listopad 2022 r.,
• grudzień 2022 r. – luty 2023 r.

3. Firma REMONDIS została zobowiąza-
na do dostarczenia na posesje mieszkańców 
do dnia 20 lutego br. harmonogramów wy-
wozu odpadów za okres od 1 marca 2022 
r. do 28 lutego 2023 r. W przypadku nie-
otrzymania harmonogramu możliwe jest jego 
pobranie w Referacie Gospodarki Odpadami 
oraz ze strony internetowej (Odpady – Har-
monogram wywozu). Zachęcamy także do 
korzystania z aplikacji mobilnej EcoHarmo-
nogram, która umożliwia łatwy dostęp do 
aktualnego harmonogramu dla konkretnej 
posesji.

4. Firma REMONDIS dokona także we-
ryfikacji rozlokowania dostarczonych pojem-
ników przeznaczonych do zbierania BIO-
ODPADÓW. Przypominamy właścicielom 
nieruchomości, którzy zadeklarowali, że po-
siadają przydomowy kompostownik i kom-
postują w nim bioodpady oraz z tego tytułu 
korzystają ze zniżki za kompostowanie, że 
nie przysługuje im pojemnik na bioodpady.

Porównanie łącznej ilości odebranych odpadów w 2020 i 2021 r. 
(sprzed posesji i z PSZOK) 2020 rok (Mg/rok) 2021 rok (Mg/rok) Wzrost lub spadek 

(Mg/rok)

1. Niesegregowane odpady komunalne 973,78 861,62 -112,16

2. Odpady wielkogabarytowe 332,44 436,48 104,04

3. Odpady ulegające biodegradacji 184,54 395,98 211,44

4. Popiół 461,14 391,06 -70,08

5. Zmieszane odpady betonu 213,88 230,00 16,12

6. Zmieszane odpady opakowaniowe 171,62 186,96 15,34

7. Opakowania ze szkła 154,42 160,94 6,52

8. Opakowania z papieru i tektury 65,04 70,52 5,48

9. Pozostałe odpady 30,56 45,79 15,23

Razem 2587,42 2779,35 191,93

 - w tym: odpady sprzed posesji 1924,99 1978,12 53,13

 - w tym: odpady z PSZOK 662,43 801,23 138,80
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Z ARTERII CKiP

TRE – zajęcia z uwalniania stresu

17 lutego w sali ARTerii odbyły się zaję-
cia z uwalniania stresu prowadzone metodą 
TRE. Jest to metoda obniżenia poziomu na-
pięcia w ciele polegająca na uruchomieniu, 
za pomocą sekwencji ćwiczeń wibracji neu-
rogenicznych umożliwiających uwolnienie 
się od stresu i traumy. Celem jest równowaga 
i uwolnienie napięcia za pomocą sekwencji 
ośmiu ćwiczeń. Poza rozładowaniem napięć 
mięśniowo-powięziowych, metoda TRE daje 
lepszy kontakt z ciałem i emocjami, dążąc do 
równowagi wszystkich układów – neurolo-
gicznego, anatomicznego i biochemicznego 
i tym samym – poczucia harmonii. Niezwy-
kłość tej metody polega na tym, że uwalnianie 
napięć odbywa się w takim tempie, w jakim 
ciało jest w stanie je zintegrować. Wibracje 
powodują obniżenie napięcia wszystkich 
tkanek i uczucie przyjemnej ulgi i harmonii 
z własnym ciałem. Zajęcia prowadzone przez 
Ilonę Opaszowską spotkały się z ogromnym 
zainteresowaniem kobiet. Postanowiono utwo-
rzyć cykl zajęć, odbywających się raz w mie-
siącu. Start cyklu już 7 kwietnia, a informacje 
o zajęciach będą znajdować się przede wszyst-
kim w mediach społecznościowych.

Tekst i zdjęcia: ARTeria CKiP

Ferie z ARTerią
Listy chętnych na tegoroczne zajęcia za-

pełniły się w ekspresowym tempie. Podczas 
ferii zorganizowano w ARTerii aż 7 warsz-
tatów o różnej tematyce i 2 wycieczki do 
kina. W sumie udział w naszych zajęciach 
wzięło około 110 dzieci.

Na pierwszych zajęciach zorganizowa-
no warsztaty tworzenia slime’ów. Każdy 
uczestnik miał możliwość przetestować róż-
ne przepisy na  popularne „glutki”, które 
niektórym się rozciągały dokładnie tak, jak 
te ze sklepu, innym troszkę mniej. Z każde-
go przepisu powstał inny slime nie tylko pod 
kątem elastyczności, ale także konsysten-
cji, faktury, koloru czy zapachu. Ostatecz-
nie każde dziecko zrobiło samodzielnie co 
najmniej 1 prawidłowo działającą zabawkę, 
którą mogło zabrać do domu.

Z kolei wycieczka na film „Moje ma-
giczne Encanto” była pretekstem do wie-
lu rozważań natury filozoficznej. Dzieci 
wracały do domu z uśmiechami na twarzy. 
Pierwszy tydzień ferii zakończyły warsz-
taty pt. „Mały Architekt”, polegające na 
dopasowaniu swojego pomysłu na zagospo-
darowanie przestrzeni do utworzonych ogra-
niczeń kartonowego miasta, takich jak drogi, 
ronda, parki itp. Zadaniem dzieci było wy-
myślenie i utworzenie różnych elementów 
miasta i dopasowanie ich do reszty. W ten 
sposób powstały domy, parking nadziem-
ny, galeria handlowa, lodziarnia, ciastkar-
nia, dom strachów, wysypisko śmieci, sklep 
budowlany, a nawet Kraina Elfów. Pomysły 

się nie kończyły, a szarość kartonów zastą-
piły kolory, struktury, poziomy i inne cuda 
wymyślone przez dzieci. Uczestnicy mogli 
zabrać całą swoją twórczość do domu.

Kolejny tydzień ferii rozpoczął się za-
jęciami z  eksperymentowania. Dzieci 
mogły samodzielnie sprawdzić co oznacza 
siła sprężystości, zrobić rysunki w wodzie, 
deszcz w słoiku, a nawet przetestować, które 
składniki domowej spiżarni po połączeniu 

dadzą najlepszy wybuch. Wniosek? Słoik 
z wodą i barwnikiem pomieszany z sodą, 
a następnie dolany ocet sprawdzają się naj-
lepiej do tego widowiska. 

Poniedziałkowe popołudnie uczestnicy 
spędzili na rysowaniu karykatur. Uczyli 
się jak zrobić odpowiednie proporcje, przyj-
mowali rady i wskazówki rysownika.

We wtorek odbyły się przedostatnie 
warsztaty skierowane do dzieci. Glina sa-
moutwardzalna, koraliki, tasiemki i ko-
ronki okazały się być wspaniałą zabawą dla 
większych i mniejszych! Zadaniem dzieci 
było zrobienie glinianych miseczek - w re-
zultacie powstały piękne, kolorowe prace 
o różnych fakturach, z zupełnie różnymi 
zdobieniami. W związku z ograniczonym 
czasem, nadanie koloru miseczkom było już 
zadaniem domowym.

Kolejna środa minęła szybko i przyjem-
nie na filmie „Sing 2”. Zainteresowanie wy-
cieczką było ogromne, a ci, którym udało 
się dostać na wyjazd wrócili z niego bardzo 
zadowoleni.

Ostatnie dwa dni ferii były poświęcone 
warsztatom krawieckim skierowanym 
do nastolatek. Celem było uszycie rzeczy 
użytku codziennego. Powstały bluzy, tor-
ba oraz t-shirt. Uczestniczki w większości 
miały niewielki kontakt z maszyną  do szy-
cia, mimo to prowadzącej – Aleksandrze 
Malczyk udało się wytłumaczyć wszystko 
w prosty, łatwy i przyjemny sposób.

Wszystkie warsztaty poza zajęciami ry-
sowania karykatur prowadzili pracownicy 
ARTerii - Pani Dyrektor – Aleksandra Mal-
czyk oraz Justyna Ozga.
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atrakcyjną ofertę, pozwalającą im w cieka-
wy i wartościowy sposób spędzić wolny 
czas.

Zorganizowano 5 warsztatów: Warszta-
ty tworzenia świec żelowych, W pracowni 
Vincenta Van Gogha, Warsztaty czeko-
ladowe, Tworzymy z Picasso i Chemicz-
ne eksperymenty. Spotkania dostarczyły 
dzieciom nowej wiedzy oraz dużej dawki 
dobrej zabawy. Ponadto w ramach zadania 

zaopatrzono bibliotekę w nową szafkę oraz 
gry planszowe, które można wypożyczyć do 
domu lub zagrać w Bibliotece.

Nowość: Wypożyczalnia gier plan-
szowych w bibliotece

14 lutego 2022 r. Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Ornontowicach rozpoczęła wy-

Dzięki Orzeskiemu Centrum Nakrętkowemu z Mariuszem Kaczmarczykiem 
na czele i aktywnym zaangażowaniu mieszkańców Ornontowic, wśród któ-
rych znaleźli się m.in. Łukasz Nieradzik i  Ireneusz Paruzel, 11 lutego przy 
P.H. Anatol stanęło pierwsze w naszej Gminie serduszko do którego można 
wrzucać nakrętki. Po co?

Pomagamy Oliwce
– nakrętkowe serduszko w Ornontowicach!

Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Warsztatowe Ferie w Bibliotece 2022
Warsztatowe Ferie to projekt zrealizo-

wany przez Gminną Bibliotekę Publiczną 

w Ornontowicach, przy dofinansowaniu ze 
środków finansowych Fundacji JSW. Jego 
realizacja zapewniła dzieciom i młodzieży 

pożyczanie gier planszowych. Stało się to 
możliwe, dzięki środkom finansowym pozy-
skanym z Fundacji JSW, w ramach projektu 

„Warsztatowe ferie”. Zakupiono w tym celu 
specjalną szafkę oraz 34 gry planszowe.

Warunkiem korzystania z wypożyczalni 
jest posiadanie konta czytelnika, gry wypo-
życzane są na okres 2 tygodni z możliwością 
jednorazowej prolongaty. Szczegóły w Re-
gulaminie, który jest dostępny na www.bi-
bliotekaornontowice.pl i w bibliotece.

Gry można rezerwować – tak jak książ-
ki, czasopisma i audiobooki - za pośrednic-
twem katalogu online.

Zachęcamy do korzystania!
Tekst i zdjęcia: GBP w Ornontowicach 

Otwarta zbiórka nakrętek zdała egza-
min już w wielu miastach Polski, w tym 
w sąsiednim Orzeszu, w której nakrętkowe 
serduszka znajdują się już prawie w każdej 
dzielnicy/sołectwie. Wszystko za sprawą 
inicjatywy wspomnianego wcześniej Ma-
riusza Kaczmarczyka. Wrzucając nakrętki 
do serduszka pomagamy potrzebującym, 
zwłaszcza chorym dzieciom i młodzieży. 
Aktualnie nakrętkowe serduszko w Ornon-
towicach wspomaga leczenie 14-letniej 
Oliwii Hajduk z Bełku, która potrzebuje 
wsparcia na kosztowną operację kręgo-
słupa i zwichniętych bioder oraz lecze-
nie skoliozy. Link do zrzutki na Oliwkę:  
www.siepomaga.pl/oliwia-hajduk.

Zapełnione plastikowymi nakrętkami 
serduszko (wsad ok. 80 kg) to ok. 3 500 
– 4 000 zł bezpośredniego wsparcia dla 
potrzebującej rodziny rocznie.

Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć 
Oliwkę zebranymi nakrętkami zaprasza-
my pod P.H. Anatol w Ornontowicach, 
natomiast wszystkich ludzi dobrej woli, 
chcących wesprzeć powstanie kolejnych 
lokalizacji z nakrętkowymi serduszkami 
polecamy zbiórkę: 

www.zrzutka.pl/d259v4. 
Dobro wraca.Oliwia Hajduk z mamą przy ornontowickim serduszku nakrętkowym (P.H. Anatol)Oliwia Hajduk z mamą przy ornontowickim serduszku nakrętkowym (P.H. Anatol)
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Z PRZEDSZKOLA IM. KUBUSIA  
PUCHATKA
Dzień Babci i Dziadka
Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby 

w życiu każdego dziecka, a ich święto obcho-
dzimy 21 i 22 stycznia. Z tej okazji Przed-
szkolaki przygotowały dla swoich ukochanych 
babć i dziadków słowno-muzyczne niespo-
dzianki. Ze względu na obostrzenia sanitarne 
zabrakło wizyty seniorów w naszym przed-
szkolu, natomiast dzieci stanęły na wysokości 
zadania – przygotowały prześliczne upomin-
ki oraz występy artystyczne w wersji online. 
Jesteśmy przekonani, że wnuczęta sprawiły 
radość swoim najbliższym.

Dzień Lwa
W  ramach innowacji pedagogicznej 

,,W świecie zwierząt” grupy przedszkolne 
„Ośmiorniczki” oraz „Misie” obchodziły 
Dzień Lwa. Dzieci miały okazję poznać ży-
cie króla zwierząt zarówno tego żyjącego na 
wolności, jak i tego przebywającego w ZOO. 
Przedszkolaki zamieniły się w drapieżników 
podczas zajęć ruchowych przy piosenkach po-
chodzących z bajki pt. ,,Król Lew”. Zwień-
czeniem zajęć była wykonana przez wszystkie 
dzieci praca plastyczna.

Dzień Marchewki
W  ramach innowacji pedagogicznej 

,,Jem zdrowo i kolorowo” grupa „Ośmior-
niczki” obchodziła Dzień Marchewki. 
Dzieci ubrane w odcienie koloru poma-
rańczowego i przy pomocy tematycznych 
nakryć głowy stały się prawdziwymi mar-
chewkami. Podczas zajęć każdy przedszko-
lak mógł skosztować bohaterkę tego dnia 
jako chrupiącą przystawkę oraz pyszny 
sok. Był to zdrowy, witaminowy, pomarań-
czowy, a przede wszystkim radosny dzień.

ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 
KAROLA MIARKI
Laboratorium Przyszłości w Ornonto-

wicach
W grudniu 2021 r. Szkoła Podstawowa 

im. Karola Miarki w Gminie Ornontowice 
otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 
164 700,00 zł. w ramach programu „Labo-
ratoria Przyszłości”.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa 
edukacyjna realizowana przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum 
GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów. Program ma na celu stworzenie 
nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą 
prowadzone w sposób ciekawy, angażują-
cy uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu 
ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. 
Celem inicjatywy jest wsparcie szkół pod-
stawowych w budowaniu wśród uczniów 

kompetencji przyszłości z tzw. kierunków 
STEAM (nauka, technologia, inżynieria, 
sztuka oraz matematyka).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny 
sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i po-
zwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowa-
nia nie tylko na lekcjach techniki i w ramach 
innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, 
kół zainteresowań i innych form rozwijania 
umiejętności.

Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu 
w grudniu 2021 r. na potrzeby prowadzenia 
zajęć zakupiono dla szkoły sprzęt do pracowni 
plastyczno-technicznej oraz na wyposażenie 
pracowni STEAM (zestawy konstrukcyjne, 
klocki Lego, mikrokontrolery, drukarka 3D). 
Program pozwolił również wyposażyć szko-
łę w nowoczesny sprzęt do nagrań do nauki 
prezentacji swoich osiągnięć.

Konkurs plastyczny „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. Nagrody, 
które ufundowała Rada Rodziców, powędro-
wały do: Brunona Kopsa za zajęcie I miejsca, 
Emilii Gołąb za zajęcie II miejsca i Maksy-
miliana Łyszczarza za zdobycie III miejsca.

Tekst i zdjęcia: ZS-P w Ornontowicach

O Ś W I A T A

Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Uczniowie ZSP w Ornontowicach w Atenach!
Grupa uczniów ZSP w Ornontowicach kształcących się 
w  zawodach technik automatyk oraz technik elektryk 
poleciała na wymianę młodzieży do Grecji w  ramach 
projektu Power Tool Race współfinansowanego z  pro-
gramu Erasmus+. Gospodarzem spotkania była szkoła 
średnia z Pireusu, niedaleko Aten.
Wraz z uczestnikami ze szkół partnerskich 

z Grecji, Belgii i Włoch uczniowie zdobywali 
wiedzę i umiejętności techniczne potrzebne 
do budowy pojazdów napędzanych elektro-
narzędziem. Kulminacją wizyty były wyścigi 
na torze równoległym. Emocje sięgały zenitu.

W programie, oprócz części naukowo-tech-
nicznej, znalazło się miejsce na doznania zwią-
zane z doświadczaniem kultury greckiej. Był 
czas na poznawanie starożytnej myśli technicz-
nej w Muzeum Starożytnych Technologii oraz 
na wizytę w Muzeum Akropolu, spacer wśród 
ruin Partenonu, podziwianie widowiskowej 
zmiany warty przed greckim parlamentem, czy 
przechadzkę wąskimi uliczkami Plaki, starej 
części Aten. Wspomnienia tego wyjazdu na 
długo pozostaną w pamięci uczestników.

Niebawem następny etap projektu Power 
Tool Race. Wiosną, pod koniec marca, ko-

lejna grupa uczniów ZSP w Ornontowicach 
wyruszy na międzynarodowe spotkanie. Tym 
razem gospodarzem wymiany młodzieży bę-
dzie szkoła z Włoch. Właśnie ruszyły prace 
nad budową kolejnego pojazdu napędzanego 
elektronarzędziem, który pojedzie z uczestni-
kami do Brescii. Na miejscu każda ekipa za-
prezentuje pojazd własnej konstrukcji. Znów 
będą emocje, rywalizacja i zabawa!

Tekst i zdjęcie: ZSP w Ornontowicach
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GKS Gwarek Ornontowice
oferta sponsorska

Nasze działania zawsze były i są zwią-
zane bezpośrednio z rozwojem dzieci 
i młodzieży. Naszą wizją jest zapew-
nienie aktywności wszystkim dzieciom 
i młodzieży pod okiem wykwalifikowa-
nych szkoleniowców, znających rozwój 
młodych adeptów i ich potrzeby w danym 
wieku.

Szkółka piłkarska Gwarka przeszła po-
zytywną weryfikację Polskiego Związku Pił-
ki Nożnej w Programie Certyfikacji szkółek 
piłkarskich, którego ideą jest wyznaczanie 
standardów pracy z młodymi zawodnikami, po-
moc w ich szkoleniu oraz weryfikacja. Przyznanie 
naszej szkółce Certyfikatu na poziomie srebrnym 
jest jednoznaczne ze spełnieniem przez nią szeregu 
kryteriów i gwarancją odpowiedniej jakości szkolenia. 
O tym, że nasza działalność przynosi zamierzone efekty niech 
świadczy fakt, że zajęcia prowadzone przez naszych trenerów 

zostały wysoko ocenione w trakcie 
okresowych kontroli monitorujących 
a szkółka otrzymała kolejny raz po-
zytywny wynik z rocznego audytu, 
który przeprowadził PZPN.

Niestety ostatnie lata, w których 
dopadły nas nie tylko negatywne 
skutki pandemii, ale również wpro-

wadzone od początku roku zmiany 
w systemie podatkowym oraz ogrom-

na podwyżka cen energii Zarząd Gór-
niczego Klubu Sportowego „Gwarek” 

zwraca się z uprzejmą prośbą o rozwa-
żenie możliwości podjęcia współpracy ce-

lem, której będzie utrzymanie działalności 
naszego Klubu.
Zachęcamy do podjęcia czynności zmierzających 

do reklamowania i promocji Państwa działań na produk-
tach i materiałach pozostających w dyspozycji i użytkowaniu 

Klubu: nadruki reklamowe na odzieży sportowej, odpowiednie wpi-
sy na stronie internetowej, banery reklamowe na obiektach sporto-
wych, reklama w materiałach klubowych i inne.

Systematyczny wzrost ilości szkolących się adeptów piłki nożnej 
jak i wzrost poziomu tego szkolenia stanowił jak dotąd przykład 
doskonałej pracy organizacyjno-szkoleniowej kadry trenerskiej 
i kierownictwa Klubu. Tylko pokazując taką działalność i zaanga-
żowanie jesteśmy w stanie zapracować na to by nasz Klub i współ-
pracujący z nim Sponsorzy stali się rozpoznawalni i docenieni nie 
tylko na piłkarskiej mapie Śląska, ale i całej Polski.

Przygoda ze sportem nie rozpoczyna się na światowych stadio-
nach. Ma swój początek na boiskach takich małych klubów jak 
nasz. Stwarzając warunki do uprawiania sportu wszystkim dzieciom 
i młodzieży mamy szansę przy Waszym wsparciu wyłowić z nich 
prawdziwe talenty. Warto w tym miejscu wspomnieć, że naszymi 
wychowankami są występujący na boiskach ekstraklasy Mateusz 
Matras i Tomasz Loska.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą w celu dokonania 
szczegółowych ustaleń dotyczących ewentualnej współpracy prosi-
my o kontakt telefoniczny: 512-857-191 bądź e-mailowy: gwarek.
ornontowice@gmail.com

Jednocześnie przypominamy, że od początku roku 2022 Przed-
siębiorcy zyskają możliwość dodatkowego odliczenia od podsta-
wy opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT i CIT) 50% 
kosztów poniesionych na działalność sportową i kulturalną. 
Podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych kosztów w 100% 
do kosztów uzyskania przychodu, uzyska prawo do dodatko-
wej preferencji w podatku dochodowym przez odliczenie od 
podstawy opodatkowania 50% poniesionych kosztów. Łącznie, 
zatem w podatku dochodowym przedsiębiorca rozliczy 150% 
poniesionego kosztu.

Tekst: GKS 
Gwarek Ornontowice

Górniczy Klub Sportowy Gwarek Ornontowice powstał 3 lipca 1985 roku i jest kontynuatorem tradycji sportowych 
powstałego w 1920 roku klubu sportowego Pogoń oraz w 1949 roku Ludowego Zespołu Sportowego. Od sezonu 
2007/2008 nasza drużyna występuje w IV lidze, w tym czasie siedmiokrotnie wystąpiła w finale Pucharu Polski 
na szczeblu podokręgu Zabrze, trzykrotnie go wygrywając w sezonach 2009/2010, 2010/2011 oraz 2020/2021. 
Najlepszy wynik w IV lidze jak dotąd to 2 miejsce, które „Gwarek” osiągnął w sezonie 2009/2010.
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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,
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Nakład: 1 000 egz.
Data wydania kolejnego numeru do 08.04.2022 r.
ISSN 1425-2252

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca materiałów nie zamó-
wionych oraz zastrzega sobie prawo  dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych tekstów.

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

Wójt Gminy Ornontowice zawiadamia o wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Ornontowice wraz progno-
zą oddziaływania na środowisko w dniach od 14.03.2022 r. do 
08.04.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ornontowice, w godzinach 
pracy Urzędu oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ornontowice.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projek-
cie Studium odbędzie się w dniu 30.03.2022 r. w sali ARTerii 
Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach przy ul. Zwycię-
stwa 26, o godz. 16.00, z zachowaniem obowiązujących reżimów 
sanitarnych.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Stu-
dium, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu Studium należy 
składać na piśmie w Urzędzie Gminy Ornontowice z siedzibą 
przy ul. Zwycięstwa 26a lub drogą elektroniczną opatrzone 
podpisem elektronicznym. Uwaga powinna zawierać nazwisko, 
imię i/lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy 
w terminie do dnia 29.04.2022 r.

INFORMACJA WÓJTA 
GMINY ORNONTOWICE
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W jej trakcie komendant powiatowy 
nadkomisarz Dariusz Klimczak oraz jego 
zastępca nadkomisarz Andrzej Rudolf 
przedstawili najważniejsze informacje 
dotyczące bezpieczeństwa w naszym po-

wiecie. Z danych tych wynika, że w 2021 
roku doszło do 43 wypadków drogo-
wych, w tym trzech śmiertelnych. Dwa 
z nich miały miejsce w Mikołowie, jeden 
w Orzeszu. Kolizji odnotowano 959.

Mundurowi wskazali również najbar-
dziej niebezpiecznie miejsca w ruchu dro-
gowym. W Ornontowicach to ulice Zwy-
cięstwa i Zamkowa. W minionym roku na 
obu tych ulicach doszło do 26 zdarzeń dro-
gowych. Było to i tak najmniej z wybra-
nych dróg naszego powiatu z największą 
liczną kolizji i wypadków. Dla porównania 
na DK 44 w Mikołowie w 2021 r. doszło 
do 157 zdarzeń.

Wśród najczęstszych przyczyn wypad-
ków policjanci wymieniają nieustąpienie 
pierwszeństwa przejazdu oraz nadmierna 
prędkość. W  2021 roku policjanci za-
trzymali 193 nietrzeźwych kierujących, 
z  których 34 było sprawcami zdarzeń 
drogowych.

Przedstawiono także informację w za-
kresie siedmiu kategorii najbardziej uciąż-
liwych przestępstw. Tych zarejestrowano 
348, rok wcześniej 321 oraz dane dotyczą-
ce przestępczości gospodarczej. W tej gru-
pie miało miejsce 449 przestępstw, czyli 
prawie dwa razy więcej niż w 2020 roku 
(wówczas było ich 286).

Nie zabrakło również informacji o licz-
bie funkcjonariuszy w komendzie i komi-
sariatach oraz zamierzeniach na ten rok.

Rok pracy policjantów w liczbach 

Kierunki i profile 
kształcenia

Nabór kandydatów do Forum Seniorów 
Powiatu Mikołowskiego

10 lutego w trybie zdalnym odbyła się narada roczna podsumowująca 
miniony rok pracy funkcjonariuszy mikołowskiej komendy policji. W na-
radzie poza szefostwem komendy uczestniczyły władze Powiatu Miko-
łowskiego, włodarze i przedstawiciele pięciu gmin naszego powiatu oraz 
komendant PSP.

Do 11 marca potrwa nabór kandydatów do Forum Seniorów Powiatu 
Mikołowskiego – ciała doradczego, konsultacyjnego i  inicjatywnego, 
reprezentującego środowiska osób starszych, pełniącego funkcję rady 
seniorów na szczeblu powiatowym.

Podobnie jak w latach poprzednich Wy-
dział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa 
Powiatowego w Mikołowie przygotował in-
formator zawierający aktualną ofertę edu-
kacyjną szkół ponadpodstawowych w Po-
wiecie Mikołowskim. Poza informacjami 
dotyczącymi kierunków i profili kształce-
nia oferowanych przez nasze szkoły średnie 
podane są dane adresowe poszczególnych 
placówek.

Informator trafił już do 1500 uczniów 
z 29-ciu Szkół Podstawowych na naszym 
terenie. Wersja w pliku PDF dostępna 
jest na stronie www.mikolowski.pl/ w za-
kładce „Załatw sprawę/Edukacja, kultura 
i sport”.

Zainteresowani uczestnictwem mogą 
pobrać formularz zgłoszeniowy na stronie 
www.mikolowski.pl w zakładce Seniorzy 
Powiatu Mikołowskiego oraz w biurze 

podawczym Starostwa (wejście B, parter). 
Wypełnione dokumenty wraz z listami po-
parcia (w przypadku kandydatów niere-
prezentujących organizacji senioralnych) 

należy złożyć do 11 marca 
2022 r. w biurze podawczym 
Starostwa Powiatowego 
(ul. Żwirki i Wigury 4a, wej-
ście B) lub skan dokumen-
tu wysłać na adres e-mail: 
forum.seniorow@mikolow.
starostwo.gov.pl

Kadencja Forum trwa 
4  lata, a  jego członkowie 
pełnią swoje funkcje spo-
łecznie. W jego skład wcho-
dzi 15 osób powyżej 55 roku 
życia, będących przedstawi-
cielami środowisk senioral-
nych i mieszkańców powiatu 
mikołowskiego.
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– Jak to u nas z koleją było, część IV –

Jak to u nas z koleją było, część IV
W trakcie II wojny światowej na ornontowickiej bocznicy prze-

ładowywano również materiały i maszyny na potrzeby autostra-
dy budowanej w północnej części wsi. Były to elementy kolejki 
wąskotorowej w postaci szyn, wagoników i innych składników 
infrastruktury, które z bocznicy na miejsce robót dowożono już 
samochodami ciężarowymi. Znacznie wzrosła w tym okresie liczba 
pociągów pasażerskich, do nawet 26 codziennych kursów. Uza-
sadnione to było strategicznym znaczeniem górnictwa węglowego 
dla niemieckiej gospodarki, więc szczególnie dobrze dopasowano 
połączenia pasażerskie do okolicznych kopalń, głównie do Knu-
rowa i Makoszów. Co ciekawe, trend ten utrzymał się jeszcze po 
wojnie do lat 60. XX wieku. 

Z relacji naocznego świadka wiemy, że w styczniu 1945 roku przez 
Ornontowice przejeżdżał transport z więźniami obozów koncentracyj-
nych i został zmuszony zatrzymać się na tutejszej stacji z powodu zasp 
śnieżnych na torowisku w kierunku Orzesza. Dopiero przyjazd spe-
cjalnej lokomotywy z pługiem udrożnił szlak i pociąg przez Orzesze 
udał się w kierunku stacji Rzędówka (dziś Leszczyny), gdzie doszło 
do masowych egzekucji więźniów, którzy podjęli ryzyko ucieczki.

Wkraczające do Ornontowic wojska sowieckie wymusiły odwrót 
żołnierzy niemieckich w kierunku Orzesza i Bujakowa, w trakcie 
którego pocisk wystrzelony z rosyjskiego czołgu stojącego na ul. 
Kolejowej wywołał pożar ornontowickiego dworca kolejowego. Nie 
była to jedyna spośród budynków publicznych ofiara przechodzą-
cego frontu. Oprócz dworca spaleniu uległa szkoła, klasztor oraz 
część zabudowań urzędu gminy. Nie oszczędzono nawet kościoła.

  W części Górnego Śląska zajętej już przez Rosjan polskie służby 
kolejowe pod ich nadzorem przejęły całą infrastrukturę skierowaną od 
tej chwili na zaopatrzenie frontu, który zatrzymał się dłużej na linii 
Żory–Rybnik. Oficjalnie od lipca 1945 roku kolejami na wyzwolo-
nych ziemiach zarządzała ponownie administracja polska. Stopniowo 
przywracano połączenia kolejowe i uruchamiano ruch pasażerski. 

Po odbudowie dachu budynek dworca w Ornontowicach służył 
nadal mieszkańcom w swej dotychczasowej postaci do początku 
lat 50. XX wieku, kiedy to dobudowano piętro z przeznaczeniem 
na mieszkanie dla zawiadowcy stacji.

Jako że kolej była wówczas jedynym środkiem transportu do 
okolicznych zakładów pracy czy szkół ponadpodstawowych, liczba 
połączeń z Ornontowic w okresie powojennym sukcesywnie rosła, 
dochodząc do 29 kursów dziennie (1959 rok). Wspominając lata 
40. XX wieku, starsi mieszkańcy mówią o pełnym peronie i braku 
miejsc siedzących w wagonie, o ile był to wagon pasażerski, gdyż 
z braku taboru kolejowego podróżowano często wagonami towaro-
wymi przystosowanymi do ruchu osobowego poprzez zamontowanie 
prowizorycznych ławek. Pociągi w tym czasie były do tego stopnia 

przepełnione, że na bardziej popularnych liniach, np. z Orzesza do Ka-
towic, jedyne wolne „miejscówki” były już tylko... na dachu wagonu!

Po 1961 roku liczba kursów stopniowo malała, a po upowszech-
nieniu się komunikacji autobusowej PKS i resortowej, czyli tzw. 
przewozów kopalnianych, zainteresowanie koleją spadło. Na jej 
niekorzyść przemawiała spora odległość z centrum wsi do stacji 
Ornontowice czy Chudów, zwłaszcza w porównaniu z czasem 
dojścia do najbliższego przystanku autobusowego. Po zmianach 
politycznych w 1989 roku liczba codziennych połączeń spadła do 
zaledwie 15, a więc do poziomu z 1905 roku!

Po wojnie bocznica przy ornontowickiej stacji funkcjonowała 
jeszcze do lat 70. XX wieku i nadal przywożono tu węgiel oraz 
materiały budowlane w postaci cegły, cementu, wapna itp.

Mieszkający w rejonie Pośredniego byli nieco poszkodowani 
w kwestii odległość do najbliższej stacji, bo zarówno do przystanku 
Chudów, jak i do dworca Ornontowice było jednakowo daleko, 
więc wracający z pracy w kopalniach Knurów czy Makoszowy, 
ale tylko ci odważniejsi, skracali sobie drogę do domu, wyskakując 
z wagonu w rejonie przejazdu drogowego (ul. Pośrednia). Pro-
wokowała do tego mała jeszcze prędkość pociągu, nabierającego 
rozpędu dopiero od przystanku Chudów.

We wrześniu 1968 roku na odcinku pomiędzy przystankiem Chu-
dów a stacją Gierałtowice doszło do katastrofy kolejowej. Padający 
wówczas intensywnie deszcz spowodował podmycie fundamentów 
mostka torowego zlokalizowanego nad Potokiem Gierałtowickim, 
na tzw. długich wodach i w trakcie przejazdu lokomotywy na-
stąpiło załamanie się torowiska i wpadnięcie maszyny w miejsce 
podmytego nasypu. Na szczęście obeszło się bez ofiar w ludziach.

Pod koniec 1983 roku odcinek Gierałtowice–Orzesze został  
zelektryfikowany siecią o napięciu 3000 wolt i jak się później oka-
zało, była to inwestycja zaledwie na 12 lat.

Ostatni pociąg pasażerski zatrzymał się w Ornontowicach w stycz-
niu 1995 roku, kiedy liczba codziennych połączeń spadła już tylko 
do 8 (po 4 w każdym z kierunków). Oficjalnie odcinek Gierałto-
wice–Orzesze został zamknięty dla ruchu pasażerskiego 9 stycznia 
1995 roku, a dla ruchu towarowego na początku 2000 roku.  

W latach 1995–1997, już po likwidacji ruchu pasażerskiego przez 
Ornontowice, uruchomiono zastępczą komunikację autobusową 
z Gliwic do Orzesza. Demontaż trakcji oraz torowiska między 
posterunkiem odgałęźnym Chudów a Orzeszem zrealizowano 
przed 2005 rokiem, a „bezinteresownej” pomocy przy likwidacji 
infrastruktury kolejowej udzielili lokalni „złomiorze”!

Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu.
Ireneusz Kubicki

Towarzystwo Miłośników Ornontowic


