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W dniach 19-23 kwietnia po raz kolejny 
na terenie naszej Gminy przeprowadzona zo-
stanie akcja Trashchallenge. Zbieranie śmie-
ci potrwa prawie przez cały tydzień tak, aby 
każdy chętny mieszkaniec mógł posprzątać 
w dogodnym dla siebie miejscu i terminie. 
Wzorem poprzedniej edycji uczestnikom zo-

Trashchallenge vol 3 oraz Dzień Ziemi
staną zapewnione worki na śmieci i rękawicz-
ki. Dodatkową motywacją do posprzątania 
naszych Ornontowic może być przypadający 
na 22 kwietnia Światowy Dzień Ziemi.

Lista miejsc do posprzątania oraz bieżące 
informacje ukażą się w najbliższym czasie 
na Facebook’u wpisując zdanie: Zbieramy 

śmieci w Ornontowicach oraz pod nr tel:  
728 950 177 i 692 045 126.

Akcję, przy wsparciu Urzędu Gminy oraz 
ZGKiW, organizuje i koordynuje Joanna So-
dzawiczny, Przewodniczący Rady Gminy – 
Henryk Nieużyła i kilku zaangażowanych 
mieszkańców. Zapraszamy do uczestnictwa!

Dyrektor GOPS – Teresa Gendarz 
szczegółowo przedstawiła informację 
z działalności tej jednostki za 2021 rok. 
Omówiła m.in. strukturę zatrudnienia, po-
dział budżetu, charakterystykę przyzna-
wanych świadczeń z pomocy społecznej, 
świadczenia socjalne, pomoc żywnościową, 
zadania z zakresu wspierania rodziny, dodat-
ki mieszkaniowe i energetyczne, świadczenia 
rodzinne i wychowawcze, fundusz alimen-

tacyjny oraz pozostałe zadania realizowane 
przez GOPS (m.in. wystawianie zaświadczeń 
w ramach programu „Czyste Powietrze” oraz 
realizację programu dofinansowanego przez 
Fundację Jastrzębskiej Spółki Węglowej „Sa-
modzielni na przyszłość”, czyli aktywizacja 
osób niepełnosprawnych i członków ich ro-
dzin). 

Przy tym punkcie nie zabrakło także infor-
macji nt. bieżącej pomocy przebywających na 
terenie naszej Gminy obywatelom Ukrainy.

Następnie zreferowała sprawozdanie z re-
alizacji Gminnego Programu Profilaktyki, 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 
rok, w tym łączne wydatki na realizację 
programu, działalność Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
działalność Punktu konsultacyjnego dla osób 
uzależnionych od alkoholu oraz substancji 
psychoaktywnych oraz ofiar przemocy.

24 marca w sali konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice odbyła się XLII 
Sesja Rady Gminy Ornontowice, której tematami wiodącymi były infor-
macje z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminne-
go Ośrodka Zdrowia za 2021 rok oraz podjęcie bieżących uchwał.

Sesja Rady Gminy

W dalszej części obrad głos zabrał Dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Zdrowia – Tomasz 
Holecki, który podsumował działalność 
GOZ za 2021 rok. Odniósł się do kwestii 
organizacyjnych i technicznych. Podkreślił, 
że w dobie szalejącej w 2021 roku pande-
mii i często zmieniających się wytycznych 
z Ministerstwa Zdrowia Ośrodek pracował 
nieprzerwanie. Omówił także zakres zreali-
zowanych inwestycji i remontów. 

Z kolei Główna Księgowa 
GOZ – Danuta Machała zre-
ferowała sprawozdanie finanso-
we GOZ za 2021 rok wraz z za-
wartą w nim propozycją podziału 
zysku netto.

W trakcie marcowych obrad 
radni podjęli łącznie 11 uchwał, 
m.in. ws.:
• zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Ornon-
towice na lata 2022-2032,
• zmian budżetu Gminy na 
2022 rok,

• zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w Ornontowicach za 2021 r.,

• przyjęcia Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w Ornontowicach na lata 
2022-2024,

• określenia warunków udzielenia bo-
nifikaty i wysokości stawek procen-
towych przy sprzedaży lokali miesz-
kalnych wraz z udziałem w prawie 
własności należących do zasobu Gmi-
ny Ornontowice,

• zakresu pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa.

Wszystkie uchwały dostępne są w BIP.
W części poświęconej informacjom Wójta 

Gminy,  Zastępca Wójta Gminy – Dariusz 
Spyra poinformował o bieżących inwesty-

cjach w Gminie Ornontowice. W marcu 
rozpoczęły się prace budowlane na sięgaczu 
ul. Leśnej w rejonie nr 17, prace związane 
z wykonaniem odwodnienia obiektu sporto-
wego przy ul. Zwycięstwa oraz prace zwią-
zane z budową boiska sportowego przy ul. 
Świerkowej. Ponadto ogłoszono postępowa-
nie o udzielenie zamówienia publicznego za-
dania „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej 
w Ornontowicach – Centrum”.

Następnie Wójt Gminy – Marcin Kotycz-
ka powiadomił m.in. o tym, że na bieżąco 
prowadzone są kontrole w zakresie prawidło-
wego pozbywania się nieczystości ciekłych 
(szamb) na terenie Gminy. Trwają przygo-
towania do trzeciej edycji akcji Trashchal-
lenge, czyli sprzątania Ornontowic z okazji 
Dnia Ziemi (szczegóły poniżej). Ponadto 
poinformował, że 30 marca w sali Arterii 
CKiP odbędzie się  dyskusja publiczna nad 
wyłożonym do publicznego wglądu projek-
tem Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Ornon-
towice. Wspomniał także, że począwszy od 
1 kwietnia Gmina będzie finansowała zakup 
Metrobiletów na karty ŚKUP dla uczniów 
w wieku od 7 do 16 lat, uczących się poza 
Ornontowicami, które upoważniają nie tyl-
ko do darmowych przejazdów komunikacją 
autobusową w ramach całej sieci ZTM, ale 
także na wybranych odcinkach kolejowych 
Kolei Śląskich.

Wpłynęły cztery interpelacje radnego Pa-
tryka Szwechowicza: 

– o złożenie wniosku do firmy Remondis 
o usunięcie gum zabezpieczających otwory 
wrzutowe w pojemnikach na odpady z two-
rzywem sztucznym, znajdujących się przy 
zabudowie wielolokalowej, 

– o rozważenie możliwości wybudowania 
daszków osłaniających przed słońcem na pla-
cu zabaw przy ul. Akacjowej,

– o rozważnie możliwości odświeżenia/
odmalowania linii parkingowych przy ul. 
Akacjowej,

– o rozważnie możliwości naprawy/wy-
poziomowania chodnika przy ul. Akacjowej. 

Na wszystkie powyższe wnioski odczytano 
również odpowiedzi.

Transmisja z obrad  XLII Sesji Rady Gmi-
ny Ornontowice dostępna na: https://esesja.
tv/transmisje_z_obrad/806/rada-gminy-or-
nontowice.htm
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16 marca w sali ARTerii CKiP Urząd Gminy Ornontowice zorganizował 
spotkanie informacyjne dla przybyłych do naszej miejscowości obywa-
teli Ukrainy. Udział w rozmowach wzięli także mieszkańcy Ornontowic, 
którzy już goszczą lub zamierzają ugościć naszych wschodnich sąsia-
dów.

Na początku Wójt Gminy – Marcin Ko-
tyczka serdecznie podziękował wszystkim 
mieszkańcom Gminy, którzy dotychczas 
aktywnie włączyli się w pomoc, zarówno 
przy zbiórkach, jak i przy zakwaterowaniu 

obywateli Ukrainy. Zapewnił, że wszyscy 
przybyli do nas Ukraińcy mogą i powinni 
czuć się w Ornontowicach bezpiecznie, po 
czym krótko przedstawił podstawowe in-
formacje na temat naszej Gminy. Następnie 
wspólnie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej – Teresą Gendarz omó-
wił najważniejsze aspekty wsparcia, na jakie 
obywatele Ukrainy mogą liczyć po przyby-
ciu do Polski.

Później z sali padały pytania dot. m.in.: 
pomocy żywnościowej, zakwaterowania, 
zatrudnienia, uzyskania nr PESEL, opie-
ki zdrowotnej czy szkolnictwa. Obecni na 
spotkaniu naczelnicy wydziałów i kierow-
nicy referatów Urzędu Gminy, dyrektorzy 
jednostek organizacyjnych Gminy Ornonto-
wice, przedstawiciele Powiatowego Urzędu 

Do 30 kwietnia br. Urząd Gminy przyjmuje wnioski dotyczące wyróżnienia 
„Ornontowickie Bzy”.

Kandydatów zgłaszać mogą: Rada Gminy i jej komisje, Wójt Gminy, orga-
nizacje społeczne i stowarzyszenia, Rada Parafialna, instytucje i zakłady pracy, 
mieszkańcy Ornontowic we wniosku popartym podpisami co najmniej 10 osób 
posiadających czynne prawo wyborcze.

Wzór wniosku, klauzula informacyjna oraz szczegóły dotyczące zgłoszeń 
dostępne są na www.ornontowice.pl

Spotkanie informacyjne dla obywateli Ukrainy

Pracy w Mikołowie oraz Policji rozwiewali 
wszystkie wątpliwości naszych gości. Żadne 
pytanie nie zostało bez odpowiedzi.

W trakcie trwania spotkania każdy z kil-
kudziesięciu uczestników otrzymał mapę 
Gminy Ornontowice, na której zaznaczono 
najważniejsze punkty wraz z numerami kon-
taktowymi. Całość została przygotowana w 
języku ukraińskim.

Na koniec Wójt zaprosił naszych wschod-
nich gości na spotkanie integracyjne, które 
zorganizowano 18 marca w sali ARTerii 
oraz które będą cyklicznie kontynuowane. 

Wnioski o przyznanie Statuetki 
„Ornontowickie Bzy” w 2022 r.

Życzenia radosnych 
Świąt Wielkanocnych, 

wypełnionych nadzieją, 
budzącej się do życia wiosny 

i wiary w lepsze jutro.
Pogody w sercu i radości płynącej
ze Zmartwychwstania Pańskiego.

Henryk Nieużyła
Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Kotyczka
Wójt Gminy

Dariusz Spyra
Zastępca Wójta Gminy

Ryszard Milanowski
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Z okazji nadchodzących Świąt WielkanocnychZ okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
życzymy niesłabnącego zdrowia,życzymy niesłabnącego zdrowia,

sił do przezwyciężania codziennych trudności,sił do przezwyciężania codziennych trudności,
radosnych chwil spędzonych w gronie rodzinyradosnych chwil spędzonych w gronie rodziny

oraz wszelkiej pomyślności. oraz wszelkiej pomyślności. 

Życzą członkowie ugrupowania Życzą członkowie ugrupowania 
OKS Ornontowice – Wójt Gminy – Marcin Kotyczka, OKS Ornontowice – Wójt Gminy – Marcin Kotyczka, 

Zastępca Wójta Gminy – Dariusz Spyra, Zastępca Wójta Gminy – Dariusz Spyra, 
Przewodniczący Rady Gminy – Henryk NieużyłaPrzewodniczący Rady Gminy – Henryk Nieużyła

oraz radni: oraz radni: 
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, 

Aleksandra Krzemińska,  Aleksandra Krzemińska,  
Zbigniew Machulik, Zbigniew Machulik, 

Sebastian Spyra, Sebastian Spyra, 
Patryk Szwechowicz, Patryk Szwechowicz, 
Katarzyna Walczak, Katarzyna Walczak, 

Adam Widenka.Adam Widenka.
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27 lutego i 2 marca po Mszach Świę-
tych w naszym kościele parafialnym zo-
stały przeprowadzone zbiórki pieniężne na 
rzecz poszkodowanych obywateli Ukrainy. 
Łącznie udało się zebrać 31 097,50 złotych, 
co stanowi najwyższą kwotę jaką ofiarowali 
parafianie w historii zbiórek naszej parafii. 
Zebrane środki zostały przelane na konto 
Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Kolejną zbiórkę zorganizowała grupa 
osób z Ornontowic w porozumieniu z Ca-
ritas Diecezji Gliwickiej. Dary zbierano 
2 marca w sali ARTerii CKiP w Ornonto-
wicach. 

Wszystkie zebrane materiały (m.in. koce, 
śpiwory, poduszki, kołdry oraz wszelkiego 
rodzaju materiały medyczne) już następnego 
dnia wyruszyły do potrzebujących w Ukra-
inie. 

Następna ze zbiórek została przeprowa-
dzona przez OSP Ornontowice na czele 
z Prezesem – Damianem Leksem, Naczelni-
kiem – Przemysławem Dróźdżem i licznymi 
wolontariuszami. W ciągu trzech dni (od 2 do 
4 marca) szczodrzy mieszkańcy dostarczyli 
do siedziby OSP żywność z długim terminem 
ważności, środki czystości, śpiwory i koce 
oraz opatrunki i środki dezynfekcji.

Ornontowiczanie pomagają 
– zbiórki darów dla Ukrainy!

Mieszkańcy Ornontowic czynnie włączyli się w pomoc Ukrainie, w tym 
w zbiórki pieniężne, darów i żywności. Dzięki zaangażowaniu lokalnej 
społeczności w marcu br. udało przeprowadzić się kilka zbiórek, które 
były dedykowane zarówno przybyłym do naszego powiatu uchodźcom 
jak i potrzebującym w objętej wojną Ukrainie. 

Z kolei 9 marca z inicjatywy Urzędu 
Gminy Ornontowice oraz przy wsparciu 
OSP Ornontowice przeprowadzono kolej-
ną zbiórkę najpotrzebniejszych materiałów 
i żywności i po raz kolejny ornontowiczanie 
nie zawiedli.

Zebrane dary z dwóch powyższych zbió-
rek zostały rozdysponowane między Powia-
towym Magazynem Pomocy Humanitarnej 

a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej w Ornontowicach, który na bieżąco 
zaopatruje potrzebujących pomocy gości 
z Ukrainy. 

Ostatnia marcowa zbiórka została prze-
prowadzona przez Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej i ARTerię – Centrum 
Kultury i  Promocji. 23 marca ściśle 
określone przez organizatorów dary (m.in. 
odzież, obuwie, artykuły chemiczne) można 
było składać w Izbie Regionalnej (budynek 
ARTerii). Środki te trafiły bezpośrednio do 
potrzebujących rodzin, które mieszkają na 
terenie Ornontowic. 

Warto również wspomnieć, że od po-
czątku marca prowadzona jest codziennie 
bieżąca zbiórka najpotrzebniejszych arty-
kułów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Gminie Ornontowice. Wśród grona pe-
dagogicznego, uczniów i ich rodzin zbierane 
są konkretne materiały i żywność, na które 
zapotrzebowanie zgłosiły ukraińskie rodziny. 

PODZIĘKOWANIA!
Szanowni Mieszkańcy Ornontowic,
serdecznie dziękuję za okazane przez 

Was wsparcie i zaangażowanie w działa-
nia na rzecz poszkodowanych obywateli 
Ukrainy! Wiem, że wielu z Was otworzyło 
dla nich nie tylko swoje domy, ale przede 
wszystkim swoje serca, aktywnie i bezinte-
resownie pomagając w różnych obszarach. 
Naszym gościom z Ukrainy zapewniliście 
nie tylko schronienie i wyżywienie, lecz 
przede wszystkim poczucie bezpieczeń-
stwa, którego tak bardzo teraz im potrzeba. 
Jeszcze raz serdecznie Wam za to dziękuję!

Dziękuję przedstawicielom Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ornontowicach, zaan-
gażowanym pracownikom Urzędu Gminy 
i gminnych jednostek organizacyjnych, 
Parafialnej Radzie Duszpasterskiej Parafii 
Św. Michała Archanioła w Ornontowicach 
na czele z ks. proboszczem Grzegorzem 

Lechem, lokalnym przedsiębiorcom oraz 
absolutnie bez wyjątku wszystkim aktyw-
nym wolontariuszom, którzy poświęcają 
swoje środki i czas aby pomóc obywate-
lom z Ukrainy. 

O kolejnych zbiórkach, które w razie 
potrzeby będą ogłaszane w naszej Gminie 
będziemy informować na bieżąco. Ze swo-
jej strony pragnę zapewnić, że dokładamy 
wszelkich starań by przyjęcie obywateli 
Ukrainy przebiegało jak najsprawniej, a ich 
pobyt w naszej Gminie był miły i spokojny. 

Z wyrazami wdzięczności i szacunku.

Marcin Kotyczka

Wójt Gminy Ornontowice



DEKLARACJA PUNKTU ZAKWATEROWANIA / ДЕКЛАРАЦІЯ ПУНКТА ЖИТТЯ – dokument potrzebny do stworzenia bazy danych mieszkań, w 
których tymczasowo można zakwaterować uchodźców z Ukrainy. Deklaracja jest obowiązkowa dla wszystkich mieszkańców goszczących Ukraińców 
pod swoim dachem.
Deklarację można pobrać ze strony www.ornontowice.pl lub w wersji papierowej w portierni Urzędu Gminy Ornontowice.
Wypełnioną deklarację należy przesłać mailowo na adres: ug@ornontowice.pl lub w formie papierowej dostarczyć do Biura Obsługi Stron Urzędu 
Gminy Ornontowice, tel. 32 33 06 200.

ZGŁOSZENIE POBYTU CUDZOZIEMCA / РЕЄСТРАЦІЯ ПЕРЕБІЖЕННЯ ІНОЗЕЦЯ – pobyt cudzoziemca zgłasza instytucja lub osoba prywatna, która 
powinna wypełnić druk „Zgłoszenie pobytu cudzoziemca”. Zgłoszenie jest  obowiązkowe dla wszystkich przyjmujących Ukraińców pod swój dach.
Druk zgłoszenia można pobrać ze strony www.ornontowice.pl lub w wersji papierowej w portierni Urzędu Gminy Ornontowice.
Wypełniony druk należy przesłać mailowo na adres: ug@ornontowice.pl lub w formie papierowej dostarczyć do Biura Obsługi Stron Urzędu Gminy 
Ornontowice, tel. 32 33 06 200.

WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL / ЗАЯВКА НА НОМЕР PESEL – wniosek można pobrać ze strony www.ornontowice.pl lub w wersji papie-
rowej w portierni Urzędu Gminy Ornontowice (ul. Zwycięstwa 26A, Ornontowice).
Wypełniony wniosek wraz ze zdjęciem należy dostarczyć do Wydziału Organizacyjnego – Ewidencja Ludności  w Urzędzie Gminy Ornontowice, tel. 
32 33 06 223.

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIE OBYWATELOM UKRAINY / 
ЗАЯВКА НА ГРОШОВУ ДОПОМОГУ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ТА ХАРЧУВАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ – wniosek można pobrać ze strony 
www.ornontowice.pl lub w wersji papierowej w portierni Urzędu Gminy Ornontowice. 
Wypełniony wniosek w formie papierowej należy dostarczyć do Biura Obsługi Stron Urzędu Gminy Ornontowice, tel. 32 33 06 200.
Do wypłaty świadczenia niezbędne jest posiadanie rachunku bankowego.

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO (dotyczy obywateli Ukrainy) / 
ЗАЯВА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ (стосується громадян України) – wniosek można pobrać  
ze strony www.ornontowice.pl lub w wersji papierowej w portierni Urzędu Gminy Ornontowice.
Wypełniony wniosek w formie papierowej należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Żabik 9, lokale 6 i 9), tel. 32 235 45 03. 
Do wypłaty świadczenia niezbędne jest posiadanie rachunku bankowego. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 
300 zł składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

GMINNY PUNKT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ PUNKT INFORMACYJNY Z TŁUMACZEM / / ПУНКТ КРИЗОГО УПРАВЛІННЯ ГРОМАДАМИ 
ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПУНКТ З ПЕРЕКЛАДАЧОМ – oba Punkty działają w godzinach pracy Urzędu Gminy Ornontowice i pozostają do dyspozycji 
mieszkańców i cudzoziemców, tel. 32 33 06 267 oraz 32 33 06 200.

POMOC MATERIALNA i ŻYWNOŚCIOWA / МАТЕРІАЛЬНА І ПРОДОВОЛЬЧА ДОПОМОГА – realizowana na bieżąco w miarę potrzeb obywateli 
Ukrainy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (ul. Żabik 9, lokale 6 i 9). W ww. Ośrodku Ukraińcy mogą również zgłaszać swoje bieżące zapo-
trzebowanie, tel. 32 235 45 03. Ze względu na duże zainteresowanie odbiorem żywności prosimy o telefoniczne umawianie się w celu wyznaczenia 
godziny odbioru.

ZATRUDNIENIE / ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ – Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie (ul. Fryderyka Chopina 8, Łaziska Górne) uruchomił Punkt 
Obsługi Cudzoziemców, tel. 795 053 367.
Każdy pracodawca, który zatrudnił obywatela Ukrainy jest zobowiązany jak najszybciej (w ciągu 14 dni od daty pojęcia pracy przez obywatela Ukrainy) 
zgłosić ten fakt do powiatowego urzędu pracy - właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy.

OŚWIATA / ОСВІТА – opiekunowie ukraińskich dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym proszeni są o kontakt z sekretariatem Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice (ul. Zwycięstwa 7), tel. 32 2354893. 
Młodzież, która ukończyła szkołę podstawową proszona jest o kontakt z sekretariatem I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie 
(ul. Żwirki i Wigury 25), tel. 32 226 26 17.

OPIEKA ZDROWOTNA / ЗДОРОВ'Я – Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach (ul. Klasztorna 1) udziela świadczeń zdrowotnych obywatelom 
Ukrainy. Możliwe jest również bezpłatne szczepienie przeciwko COVID-19. 
Podstawowa opieka zdrowotna: rejestracja czynna od godz. 7.00, rejestracja telefoniczna czynna od godz. 7.30, tel. 32 23 55 015. Medycyna pracy: 
czynna od godz. 6.00, tel. 32 42 81 732. 

RACHUNEK BANKOWY / БАНКІВСЬКИЙ РАХУНК – placówka O.K. Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie oddział w Ornontowicach (ul. 
Zwycięstwa 26A) oferuje obywatelom Ukrainy możliwość założenia rachunku bankowego PL na preferencyjnych warunkach, tel. 32 33 91 700.

SPORT / СПОРТ – dzieci i młodzież z Ukrainy chcący zapisać się do szkółki piłkarskiej Gwarek Ornontowice (ul. Zwycięstwa 7B) prosi się o kontakt 
telefoniczny: 501 359 384 lub 511 045 899. 
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Pomoc dla Ukrainy – Gmina Ornontowice
Допомога Україні - Гміна Орнонтовіце 
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W ramach projektu „Poprawa efektywno-
ści kształcenia ogólnego w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Gminie Ornontowi-
ce” oprócz zajęć stacjonarnych odbywają 

Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym
2 marca br. zakończono realizację zadania 

pn. Wykonanie kina plenerowego w Amfi-
teatrze Parkowym. Inwestycja realizowana 
w ramach umowy o przyznanie pomocy nr 
1199-6935-UM1211998/21 z dnia 22 lipca 
2021 r. pomiędzy Województwem Śląskim 
a Gminą Ornontowice. W ramach zadania 
dostarczono: ekran LED, wyposażenie au-
dio, urządzenia do obsługi ekranu LED, 
konstrukcję zawieszenia oraz skrzynie 
transportowe.

Poprzez realizację inwestycji na terenie 
Amfiteatru Parkowego w Parku Gminnym 
powstała zmodernizowana infrastruktura 

turystyczno – rekreacyjna, 
która w przyszłości przy-
czyni się do wzrostu wy-
darzeń kulturalnych oraz 
rozrywkowych.

Ekran będzie w odpo-
wiednim czasie wyko-
rzystywany przy różnego 
rodzaju imprezach plene-
rowych oraz seansach fil-
mowych.

Zadanie współfinansowane jest ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach podzia-
łania „Wsparcie na wdrażanie operacji 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca 
w obszary wiejskie”

Nowe oświetlenie 
ul. K. Miarki

1 marca br. zakończyła się budowa nowej, 
kablowej sieci oświetleniowej o długości 
488 m, składającej się z trzynastu latarni 
z ledowymi źródłami światła zawieszonymi 
na słupach aluminiowych o wysokości 6 m.

W ramach zadania wykonano również de-
montaż istniejących opraw oświetleniowych 
z sodowymi źródłami światła zawieszonymi 
na słupach linii napowietrznych niskiego na-
pięcia oraz przewodów napowietrznej linii 
oświetleniowej.

Poprawa efektywności kształcenia Następny wyjazd odbył się 4 marca br., 
gdzie 40 uczniów klas 8 wraz z opiekunami 
po raz drugi wzięła udział w warsztatach 
chemicznych w Pałacu Młodzieży w Kato-
wicach. W laboratorium uczniowie otrzy-
mali karty pracy, fartuchy, okulary i ręka-
wiczki, po czym samodzielnie wykonywali 
doświadczenia zgodnie z instrukcjami, pi-
sali obserwacje i wnioski. Dzięki wizycie 
w laboratorium uczniowie mieli możliwość 
nauczenia się prawidłowego wykonywania 
prostych czynności laboratoryjnych, pozna-
li sprzęt i odczynniki chemiczne.

Z kolei 9 marca br. grupa 40 uczniów 
z klas 6 i 7 wraz z opiekunami wzięła udział 
w  wykładach z  pokazami doświadczeń 
z fizyki na Uniwersytecie Śląskim w Ka-
towicach. Tym razem młodzież wysłuchała 
dwóch wykładów, pt. „Bezcenna energia” 
oraz „Potęga ciśnienia”.

Na pierwszym wykładzie można było 
się przekonać, że energia towarzyszy nam 
od zarania dziejów i  jest zamieniana na 
inne rodzaje energii. Uczniowie poznali 
również alternatywne źródła energii, ta-
kie jak: wiatr, woda, słońce. Na wykładzie 
o ciśnieniu przeprowadzono szereg cieka-
wych doświadczeń i  pokazów. Przystępne 
przekazy i miła atmosfera stworzona przez 
wykładowców Uniwersytetu Śląskiego po-
zwalały lepiej zrozumieć omawiane zjawi-
ska. Wyjazd przekonał uczniów, że warto 
uczyć się fizyki, bo rzeczywiście jest ona 
wokół nas.

w ramach strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020“.

Urząd Gminy Ornontowice uzyskał po-
moc na wyżej wymienione zadanie w wy-
sokości 68 716 zł. Łączny koszt inwestycji 
wyniósł 191 413 zł.

Dariusz Spyra

Zastępca Wójta Gminy

się również wyjazdy na zajęcia i warsztaty 
studyjne.

2 marca br. grupa 40 uczniów z klas 7 
i 8 wraz z opiekunami uczestniczyła w wy-
jeździe na Uniwersytet Śląski w Katowi-
cach, gdzie wzięli udział w wykładzie wraz 
z przeprowadzanymi na żywo eksperymen-
tami pt.: „Bezcenna energia”. Uczestnicy 
zapoznali się ze sposobami przekazywania 
energii, jak również ze sposobami jej za-
miany. Niektórzy uczniowie wzięli czynny 
udział w pokazie doświadczeń, sami uru-
chamiając niektóre urządzenia, takie jak 
np.: huśtawka, katapulta, łuk, kusza, pisto-
let. Uczniowie mogli także samodzielnie 
wykonywać doświadczenia i eksperymenty.

Zarówno udział w  wykładzie, jak 
i przeprowadzenie doświadczeń pozwoliło 
uczniom przyswoić dużą dawkę wiedzy na-
ukowej z fizyki.
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Konferencja prasowa zakończy-
ła trwającą dwa tygodnie akcję Pol-
skiego Alarmu Smogowego, która 
została przeprowadzona przy wspar-
ciu Fundacji Better Future - „Zobacz 
czym oddychasz”. Postawiona 21 
lutego w centrum naszej Gminy 
dwumetrowa instalacja mobilnych 
płuc „wdychała” otaczające nas po-
wietrze i na bieżąco informowała o 
jego bieżącym zanieczyszczeniu. Po 
14-stu dniach odczyt wskazywał PM 
10 – 100 μm/m3 (norma dobowa dla 

PM 10 to 10-50 μm/m3). Akcja odniosła 
swój cel – czyli pokazała, jak niestety złym 
powietrzem oddychamy (nie tylko) w 
naszej Gminie i jak wiele jest jeszcze 
do zrobienia w zakresie uświadamia-
nia mieszkańców w kwestii dbania o 
nasze wspólne dobro jakim jest czyste 
powietrze.

W trakcie trwania akcji instalację 
mobilnych płuc odwiedziło kilka grup 
szkolnych i przedszkolnych z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Gmi-
nie Ornontowice. W trakcie krótkich 

18 marca br. weszła w życie Uchwała 
Nr XLI/332/22 Rady Gminy Ornontowice 
z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie szczegółowego spo-
sobu i zakresu świadczenia usług w za-
kresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospo-
darowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomo-
ści opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Na jej mocy m.in. uregulowano kwestię 
przekazywania bioodpadów w Punkcie 
Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych.

Bioodpady stanowiące części roślin 
pochodzących z pielęgnacji terenów zie-
lonych i ogrodów będących częścią nie-
ruchomości zamieszkałych, przekazywać 
będzie można w ilości nie większej niż 
8 worków o pojemności 120 litrów lub 
1 m3 miesięcznie z nieruchomości. Od-
pady zielone powinny być dostarczone do 
PSZOK w częściach o długości nie więk-
szej niż 1 m, natomiast bioodpady dostar-
czone w workach powinny być umiesz-
czone w kontenerze luzem. Dla odpadów 
w postaci zużytych opon ustalono limit 
4 szt. na rok z nieruchomości, zaś dla od-
padów budowlanych i rozbiórkowych 
z gospodarstw domowych – podobnie 
jak w roku ubiegłym – obowiązuje limit 
1 m3 na rok z nieruchomości.

Przekazanie odpadów w Punkcie odby-
wa się za okazaniem karty użytkownika 
PSZOK.

Godziny pracy PSZOK
Przypominamy, że od 1 kwietnia br. 

zmianie ulegają godziny pracy Punk-
tu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych zlokalizowanego przy ul. 
Brzozowej 3. W okresie od 1 kwietnia 
do 31 października Punkt będzie świad-
czył usługi (za wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy) we wtorek, środę, 
czwartek i piątek w godzinach od 14.00 
do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 
9.00 do 13.00.

W poniedziałki Punkt pozostaje nie-
czynny.

Zakończenie akcji 
„Zobacz czym oddychasz”

7 marca przed budynkiem Urzędu Gminy w Ornontowicach przy instalacji 
„mobilnych płuc”, spotkali się przedstawiciele Urzędu Gminy w osobach: 
Dariusz Spyra – Zastępca Wójta Gminy Ornontowice, Justyna Sittek-Goj – 
Naczelnik Wydziału Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, przed-
stawiciele Gminnego Punktu Konsultacyjnego „Czyste Powietrze” oraz 
Jarosław Czaja – założyciel Fundacji Better Future i Leszek Szejka z Ryb-
nickiego Alarmu Smogowego. Towarzyszyła im grupa uczniów z ornonto-
wickiej szkoły podstawowej.

pogadanek dzieci w przystępny 
sposób dowiedziały się o prowa-
dzonych przez Gminę formach 
wsparcia wymiany tzw. „kopciu-
chów” oraz o ogólnych zasadach 
dbania o środowisko. W ramach 
działań promocyjnych tutejszego 
Urzędu każda z grup otrzymała 
pamiątkowe gadżety.

Szczegółowych informacji w 
zakresie Programu „Czyste Po-
wietrze” udziela Punkt Informa-
cyjno-Konsultacyjny w Urzędzie 

Gminy Ornontowice, pod numerem telefonu 
32 330 62 68.

Zasady 
przekazywania 

odpadów  
w PSZOK

Płuca PRZEDPłuca PRZED Płuca POPłuca PO
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W spotkaniu, które rozpoczął Prezes OSP 
Ornontowice – dh Damian Leks, oprócz stra-
żaków udział wzięli także przedstawiciele 
władz samorządowych Gminy Ornontowice: 
Wójt Gminy – Marcin Kotyczka, Zastępca 
Wójta – Dariusz Spyra, Wiceprzewodni-
czący Rady Gminy – Ryszard Milanowski, 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecz-
nych Rady Gminy – Sebastian Spyra oraz 
Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego – Bogdan Cieślik. Obecny był 
również przedstawiciel PSP Mikołów – dh 
Krzysztof Sikora oraz Wiceprezes Zarządu 

Walne Zebranie Sprawozdawcze 
OSP Ornontowice

25 marca w sali ARTerii CKiP odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Górniczego Klubu Sportowego Gwarek 
Ornontowice, podczas którego podsumowano działalność Klubu za rok ubiegły oraz przedstawiono plan dzia-
łania na rok obecny.

19 marca w sali OSP Ornontowice odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, podczas którego druhowie pod-
sumowali działalność naszej rodzimej jednostki za 2021 rok. 

Oddziału Powiatowe-
go Związku OSP RP 
– dh Katarzyna Galej-
-Ciwiś.

Po uczczeniu mi-
nutą ciszy zmarłego 
w ubiegłym roku wie-
loletniego prezesa or-
nontowickiej jednost-
ki – śp. Sławomira 
Bijaka, podsumowa-
no działalność OSP 
Ornontowice za 2021 

rok. Jednostka wyjeż-
dżała w teren 64 razy 
(8 pożarów, 49 likwi-
dacji miejscowych 
zagrożeń i 3 fałszy-
we alarmy). Strażacy 
z OSP Ornontowice 
uczestniczyli rów-
nież w  trzech ak-
cjach poza terenem 
naszej Gminy (dwa 
razy w Orzeszu i raz 
w Mikołowie).

Zgromadzeni druhowie jednogłośnie 
udzielili absolutorium Zarządowi OSP Or-
nontowice. 

Na koniec głos zabrał Wójt Gminy, któ-
ry pogratulował dobrej organizacji pracy 
jednostki w  2021 r., podkreślając przy 
tym, że m.in. przez pandemię COVID-19 
był to okres wyjątkowo trudny i obfitujący 
w liczne, dodatkowe działania. Wyraził tak-
że słowa uznania za aktywne zaangażowa-
nie jednostki w zbiórki darów dla Ukrainy 
i zapewnił o bieżącym wsparciu jednostki 
przez Urząd Gminy. 

Od lewej: Katarzyna Galej-Ciwiś, Krzysztof Sikora, Przemysław Od lewej: Katarzyna Galej-Ciwiś, Krzysztof Sikora, Przemysław 
Dróżdż, Tadeusz Szymała, Damian Leks, Marcin GorzynikDróżdż, Tadeusz Szymała, Damian Leks, Marcin Gorzynik

Od lewej: Bogdan Cieślik, Dariusz Spyra, Marcin Kotyczka, Od lewej: Bogdan Cieślik, Dariusz Spyra, Marcin Kotyczka, 
Ryszard Milanowski, Sebastian SpyraRyszard Milanowski, Sebastian Spyra

Oprócz zarządu, piłkarzy, członków 
rzeczywistych, honorowych i sympatyków 
Gwarka w spotkaniu udział wziął także 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ornon-
towice – Ryszard Milanowski. Zebranie pro-
wadzili Prezes – Krzysztof Zdrzałek oraz 
Prezes Honorowy – Łukasz Nieużyła.

Po stwierdzeniu prawomocności zebrania 
przystąpiono do przedstawienia sprawozdań 

Walne Zebranie Sprawozdawcze GKS Gwarek Ornontowice

z działalności merytorycznej i finansowej 
za 2021 r. Po odczytaniu przez Komisję 
Rewizyjną protokołu i sprawozdania oraz 
podjęciu stosownych uchwał Zarządowi 
GKS Gwarek Ornontowice udzielono 
absolutorium za 2021 rok.

Następnie przedstawiono plan pracy i plan 
finansowy na rok bieżący, które również spo-
tkały się z aprobatą zgromadzonych. Ustalono 

także dolną granicę składki członkowskiej. 
W wolnych głosach i wnioskach wy-
wiązała się krótka, merytoryczna dys-
kusja na temat przyszłości Klubu w IV 
Lidze, sytuacji kadrowej i finansowej. 
O działalności Gwarka informujemy co 
miesiąc na łamach „Głosu Ornontowic”.  
Bieżące wyniki spotkań rozegranych przez 
GKS Gwarek Ornontowice na str. 14.
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Problem ścieków  
w Gminie Ornontowice

Ponad 80% ścieków komunalnych z terenów nieskanalizowanych
trafia do środowiska w stanie nieoczyszczonym

– to podsumowanie Najwyższej Izby Kontroli z przeprowadzonej kontroli 
w 28 gminach w Polsce (w tym w Ornontowicach) za lata 2019-2020

Szacunkowe dane dla Gminy Ornontowice za lata 2019-2021

2019 2020 2021

Ilość ścieków ogółem [m3/rok] 152 015* 160 580* 155 330

Ilość ścieków ogółem odebranych systemem kanalizacji 
zbiorczej [m3/rok] 103 668* 106 293* 103 500

Ilość ścieków na terenach nieskanalizowanych [m3/rok] 48 347* 54 287* 51 830

Ilość ścieków odebranych taborem asenizacyjnym  
[m3/rok] 4 522* 5161* 6 523

Ilość ścieków  oczyszczonych  
w przydomowych oczyszczalniach [m3/rok] 3 208* 3 491* 4 624

Ilość ścieków nieoczyszczonych [m3/rok] 40 617* 45 634* 40 683

Wskaźnik % ścieków nieoczyszczonych do ścieków na 
terenach nieskanalizowanych 84%* 84%* 78%

*dane z kontroli NIK podane w zaokrągleniu do jedności 

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Ornon-
towice na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych na terenie Gminy Ornontowice

• Firma Usługowa Bogusław Koperwas, tel. 603 895 701,
• FHU Kamil Musiałowicz, tel. 666 110 716,
• FHU SOLARNIA Dawid Władyka, tel. 577 446 323,
• MANUFAKTURA Tadeusz Wyleżoł, tel. 666 912 266,
• TRANSKOP Bracia Dawid Bendkowski i Marcin Bendkowski s.c., 
 tel. 693 983 213,
• UNIMARK Sp. z o.o., tel. 32/2230014, 33/8234289, 606 809 333,
• Usługi Transportowe Michał Szpik, tel. 513 037 988,
• Usługi Transportowe Wiesław Szpik, tel. 604 235 694,
• REMONDIS GLIWICE Sp. z o.o., tel. 32/ 231 08 58,
• Zbigniew Reguła, tel. 604 389 972.

Stan na dzień 1 kwietnia 2022 r.

UWAGA!
Zabrania się wprowadzania 

ścieków 
 w stanie nieoczyszczonym  
do wód powierzchniowych, 

podziemnych oraz  
do ziemi.

Szanowni Mieszkańcy,
właściciele nieruchomości na terenach 

nieskanalizowanych


Obowiązki w zakresie gospodarki ście-
kowej określa m.in. Ustawa 

o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz Regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy 

Ornontowice;


 Jako Wójt Gminy sprawujący kontrolę 
przestrzegania i stosowania 

ww. przepisów, apeluję!


Jeżeli mieszkasz na terenie nieskanali-
zowanym, obowiązkowe jest wyposaże-
nie nieruchomości w zbiornik bezodpły-
wowy lub przydomową oczyszczalnię 

ścieków;


Użytkując zbiornik bezodpływowy 
(szambo) do gromadzenia nieczystości  

- dbaj o jego dobry stan techniczny;
 

Użytkując przydomową oczyszczalnię 
ścieków – eksploatuj ją zgodnie z in-

strukcją użytkowania;


Obowiązkowo podpisz umowę na wy-
wóz nieczystości ciekłych lub osadów 
z przydomowej oczyszczalni ścieków, 

z podmiotem posiadającym zezwolenie 
na prowadzenie działalności na terenie 

Gminy Ornontowice;


Regularnie zlecaj opróżnienie i wywóz 
nieczystości ciekłych / osadów
 z przydomowej oczyszczalni, 

z częstotliwością adekwatną do ilości 
zużytej wody i pojemności zbiornika/ 
osadnika przydomowej oczyszczalni 

oraz instrukcji jej użytkowania.
W przypadku zbiorników bezodpływo-

wych nie rzadziej niż raz na kwartał;


Zachowaj do kontroli potwierdzenia 
wywozów nieczystości ciekłych lub 

osadów z przydomowej oczyszczalni 
wraz z datą i informacją o ilości odebra-

nych nieczystości;


Jeżeli planujesz budowę przydomowej 
oczyszczalni ścieków wraz z likwidacją 

zbiornika bezodpływowego – zapo-
znaj się z Regulaminem przyznawania 
dotacji celowych na realizację budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków 

w Gminie Ornontowice.

Marcin Kotyczka

Wójt Gminy Ornontowice

STOP!
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Z ARTERII CKiP

Ornontowice Nowych Idei 2.0
Może tym razem zrealizowany zostanie 
Twój pomysł?

W tym roku ARTeria została beneficjen-
tem 10. edycji programu Dom Kultury + Ini-
cjatywy Lokalne. Ornontowice Nowych Idei 
2.0 to projekt, który umożliwi stworzenie 
nowych działań w przestrzeni naszej Gmi-
ny. Już biorąc udział w programie w 2016 
roku powstały ciekawe projekty z Waszych 
pomysłów m.in. Siatoleżak w przestrzeni 
Gminnego Parku, publikacja Dziennik Od-
krywcy Ornontowic czy mural na moście. 
Może Ty też masz pomysł na jakąś inicja-
tywę? Wymarzone wydarzenie kulturalne 
do zorganizowania? Chcesz urządzić hap-
pening? A może warsztaty artystyczne? Po-
dzielić się swoją pasją? Ożywić kulturalnie 
jakieś miejsce? Zagrać koncert? Jeśli tak, to 
ten projekt jest właśnie dla Ciebie.

Mamy 30 tysięcy złotych do rozdyspo-
nowania pomiędzy zgłoszone przez Was 
nowe pomysły kulturalne. Pamiętajcie, nie 
ma sztywnych ram określających jakie po-
mysły mogą się pojawić a jakie nie. Także 
do dzieła! Może właśnie Ciebie szukamy? 
Może właśnie Twój pomysł wpisze się 
w nasz coroczny kalendarz? 

Swoje inicjatywy mogą zgłaszać miesz-
kańcy Ornontowic, grupy formalne i nie-
formalne, zespoły, fundacje. Jedynym wa-
runkiem jest zlokalizowanie tych działań na 
terenie Ornontowic lub realizowanie ich z  
przeznaczeniem dla mieszkańców naszej 
Gminy.

I w tym miejscu właśnie zaczyna się Wa-
sza rola. Wystarczy zgłosić swój pomysł do 
końca czerwca tego roku. Obawiasz się, że 
nie wiesz gdzie, nie wiesz jak? Wszystkiego 
dowiesz się podczas spotkania 2 czerwca 
2022 r. w sali ARTerii.

Przed ogłoszeniem konkursu na nowe 
inicjatywy będziemy prosić mieszkańców 
o wypełnienie ankiety. Pozwoli nam ona  na 
określenie  Waszych zapotrzebowań, pozna-
nie preferencji, stworzenie miejsc i wyda-
rzeń Wam bliskich. Udział w tym projekcie 
pozwoli nam także otworzyć się na społecz-
ność lokalną. By to zrealizować planujemy 
zorganizować kameralne Dni Sąsiada – 7 
i 28 maja tego roku, gdzie zapytamy Was 
o pomysły na nowe działania kulturalne.

Nasze spotkania będą odbywały się 
w przestrzenni dobrze Wam znanej, co 
pozwoli nam w swobodny sposób poznać 
siebie nawzajem. Chcemy pokazać Wam 
co robimy, a od Was otrzymać informacje 
zwrotną w postaci pomysłów i propozy-
cji, co nowego, wyjątkowego chcielibyście 
z nami zrobić. To co, widzimy się? Już nie-

9 marca odbyło się spotkanie członków 
Rejonowego Stowarzyszenia Pszczelarzy w 
Ornontowicach z przedstawicielkami PIO-
RiN. Spotkanie miało na celu zapoznanie 
pszczelarzy z przepisami dotyczącymi sto-
sowania przez rolników środków ochrony 
roślin i nawozów.

Wyjaśniono wątpliwości w kwestii wy-
konywania oprysków przez rolników tak, 
aby nie zagrażały one pszczołom. Rolni-
cy uczestniczą w szkoleniach i są infor-
mowani o konsekwencjach nieprawidło-
wego używania środków ochrony roślin. 

bawem więcej szczegółów dostępnych na 
naszej stronie i facebooku.

Zajęcia ceramiczne
W każde piątkowe popołudnie w salach 

ARTerii obywają się zajęcia ceramiczne, 
mające na celu przybliżenie umiejętno-

ści obchodzenia się z gliną. Poza wiedzą 
dotyczącą całej obróbki, uczestnicy mają 
możliwość spotkania się w miłym gronie, 
rozmowy o minionych wydarzeniach czy 

Spotkanie z przedstawicielkami 
Państwowej Inspekcji Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa

Pszczelarze ze swojej strony 
powinni informować rolników 
o usytuowaniu w pobliżu upraw 
rolnych swoich pasiek lub o za-
miarze postawienia tam pszcze-
lich uli.

„Ufam, że dobrą tradycją 
stanie się porozumienie i współ-
praca pszczelarzy z rolnikami, 
co przyniesie obopólne korzy-
ści” – powiedziała Prezes RSP 
w Ornontowicach Leokadia Go-
spodorz. 

– Prezes RSP 
 Leokadia Gospodorz

nurtujących ich zagadnieniach. Zajęcia 
przyjmują formę relaksacyjną, z  której 
korzystają głównie kobiety. Warsztaty ce-
ramiczne rozbudzają kreatywność poprzez 
kontakt z bardzo plastycznym materiałem 
jakim jest glina. Powstają piękne prace, 
które pozostają pamiątką na lata. Warszta-
ty ceramiczne stanowią zatem połączenie 
twórczości plastycznej z dobrą zabawą.

Tekst i zdjęcia: ARTeria CKiP
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różne praktyczne przedmioty oraz spędzić 
aktywnie czas na świeżym powietrzu.

Warsztaty będą odbywały się do czerwca 
2022 r. i zostaną zakończone 
biwakiem w Parku Gminnym. 
Ponadto w kwietniu zostanie 
zorganizowany wyjazd do 
zagrody ekologicznej „Niezłe 
Ziółka”, a do końca maja trwa 
konkurs „Czas w las”.

Szczegóły i zapisy w bi-
bliotece, pod nr tel 32 336 
13 90 lub za pośrednictwem 
Messengera.

Projekt Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Ornontowicach 
zrealizowano ze środków 
Fundacji ORLEN w ramach 
programu „Moje miejsce na 
Ziemi”.

Tekst i zdjęcia: 
GBP w Ornontowicach

Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Dietetyk Blisko Ciebie w ornontowic-

kiej bibliotece!
Gminna Biblioteka Publiczna w Ornonto-

wicach nawiązała współpracę z siecią gabi-
netów dietetycznych Dietetyk Blisko Ciebie 
oraz dyplomowaną dietetyczką kliniczną 
Martyną Puc. 17 marca br. w czytelni bi-
blioteki zorganizowano dla mieszkańców po 
raz pierwszy bezpłatne spotkanie pt. „Zdro-
we nawyki i świadomość żywieniowa”. Był 
to niezwykle ciekawy wykład połączony z 
dyskusją, każdy uczestnik spotkania mógł 
skorzystać z darmowej analizy składu ciała.

W kwietniu br. planujemy kolejne spo-
tkanie, które będzie dotyczyło cukrzycy i 
insulinooporności. O szczegółach będziemy 
informować na plakatach i w Internecie.

„Blisko natury” – outdoorowo-ekolo-
giczne spotkania w bibliotece

Od listopada 2021 r.,  raz w miesiącu, w 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Ornonto-

wicach odbywają się bezpłatne outdooro-
wo–ekologiczne warsztaty z „Dziką Dro-
gą”, kierowane do dzieci w wieku 7–14 lat. 
Podczas warsztatów do tej pory uczestnicy 
mieli okazję poznać etykę outdoorową, do-
wiedzieć się, jak wygląda życie na dalekiej 
północy, wykonać las w szkle, w ramach 
kreatywnego recyklingu stworzyć ze śmieci 

14 marca br. w Urzędzie Gminy Ornonto-
wice odbyło się spotkanie, w którym udział 
wzięli Wójt Gminy Ornontowice, Zastępca 
Wójta, pracownicy WŚiGN, przedstawi-
ciel Starostwa Powiatowego w Mikołowie 
oraz przedstawiciele Lasów Państwowych. 
Podczas spotkania wskazano tereny leśne 

Spotkanie z przedstawicielami 
Lasów Państwowych

istotne ze względów przyrodniczych oraz 
poruszono kwestie gospodarki leśnej, w tym 
wyjaśniono sposób jej prowadzenia. Ponad-
to przedstawiciele Lasów Państwowych 
zapewnili o możliwości dialogu, a także 
omówienia ewentualnych kwestii spornych 
w terenie.
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zaprezentowały nowe stroje sportowe, 
w których dumnie będziemy reprezentować 
naszą szkołę i Gminę w międzyszkolnych 
rozgrywkach i zawodach. 15 kompletów 
strojów dla uczennic i uczniów Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w  Gminie Or-
nontowice zostało zakupionych przy ścisłej 
współpracy z Fundacją JSW, która od wielu 
lat wspiera nas w naszych sportowych ak-
tywnościach.

Obecnie realizujemy projekt ze środków 
Fundacji JSW: „Przestrzeń, która uczy, bawi, 
relaksuje”.

Oprócz odzieży sportowej dzieci i mło-
dzież mogą cieszyć się nowym sprzętem 
w postaci zawieszanego na drabinki kosza, 
nowych bramek oraz urządzeń do siatkówki 
w sali gimnastycznej segmentu A.

Sprzęt wykorzystamy również podczas 
aktywnych przerw (strefa ruchu, gier i za-
baw), gdzie zdrowo i na sportowo wypeł-
nimy wolny czas w oczekiwaniu na kolejne 
lekcje.

Koszykówka – wicemistrzostwo powia-
tu!

22 marca br. w Mikołowie, odbyły się 
finały Powiatowego Turnieju Koszykówki 
Dziewcząt. W sportowej imprezie uczest-
niczyły reprezentantki zwycięskich szkół 
eliminacji miejskich z Mikołowa (SP 1 i SP 
10), Łazisk (SP 6), Orzesza (SP 10) oraz 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie 
Ornontowice, który wygrał eliminacje ze 
szkołami łaziskimi.

Nasze uczennice celnie trafiały do kosza 
zdobywając w turnieju II miejsce i tytuł wi-

cemistrzyń powiatu mikołowskiego (ustępu-
jąc tylko gospodarzowi imprezy – sportowej 
klasie SP 10 z Mikołowa).

Skład reprezentacji: Oliwia Szulc, Mag-
dalena Gołąb, Julia Garus, Anna Kapica, 
Zuzanna Falkowska, Luiza Kops, Oliwia 
Kocur, Martyna Ryt, Patrycja Dawid oraz 
Julia Kubik.

Dziewczętom serdecznie gratulujemy 
sukcesu!

Tekst i zdjęcia: 
ZS-P w Ornontowicach

O Ś W I A T A

Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Z PRZEDSZKOLA IM. KUBUSIA  
PUCHATKA
Biblioteczna Akademia Malucha
3 marca br. grupy przedszkolne - Misie, 

Gwiazdki, Jeżyki wzięły udział w kolejnym 
spotkaniu z cyklu „Bibliotecznej Akademii 
Malucha”. Zajęcia odbyły się na podstawie 
książki „Pion i Poziom” wyd. Dwie Siostry. 
Jest to książka zarówno do czytania, jak i do 
oglądania. Przedszkolaki świetnie się bawi-
ły oraz przekonały się, że świat składa się 
z pionów i poziomów.

Dzień Kobiet
8 marca to wyjątkowy dzień w roku - 

swoje święto obchodzą wszystkie kobiety, 
zarówno te duże, jak i te małe. Również 
w naszym przedszkolu celebrowaliśmy ten 
szczególny dzień. W każdej grupie chłopcy 
odśpiewali „Sto lat” oraz złożyli życzenia 
dziewczynkom i swoim paniom. Nie obyło 
się bez wspólnych zabaw, poczęstunku oraz 
drobnych upominków. Uśmiechnięte buzie 
przedszkolaków świadczyły o mile spędzo-
nym dniu.

Spotkanie z dietetykiem
Dzieci z grupy przedszkolnej „Nutki” 

spotkały się z panią dietetyk i wysłuchały 
prelekcji na temat zdrowego odżywiania 
w ramach innowacji pedagogicznej „Jem 
zdrowo i kolorowo”. Parę dni później przed-

szkolaki wykonały pyszne i zdrowe kanapki, 
które zjedzone zostały z wielkim apetytem.

ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 
KAROLA MIARKI
Wołanie o pokój
Nasza szkoła  dołączyła całym sercem 

do akcji ambasadorów eTwinning „Calling 
for Peace – wołanie o pokój”. Tuż po fe-
riach rozpoczęliśmy działania projektowe 
w naszej placówce:  tworzenie łańcuchów 
serc, gazetek, listów w języku angielskim, 
pocztówek, wierszy o przyjaźni, piosenek 
dla dzieci z Ukrainy.

Pomagamy
Przy wsparciu Gminnego Sztabu Kry-

zysowego nasza szkoła podjęła współpracę 
z organizacjami pomocowymi, które działa-
ją na terenie naszego powiatu i cały czas zaj-
mują się transportem uchodźców z Ukrainy, 
organizują zbiórki na rzecz ludzi, którzy już 
są bezpieczni na terenie powiatu mikołow-
skiego, jak i na rzecz osób na granicy.

W związku z  tym przypominamy, że 
w naszej szkole trwa zbiórka poniższych 
produktów:

żywność długoterminowa (kasze, ma-
karony, konserwy itp.), słodycze, napoje 
różnego rodzaju (wody, soczki – w tubce, 
kartoniku), środki medyczne (bandaże, 
opatrunki, plastry, środki do dezynfekcji, 
rurki intubacyjne, maseczki do RKO, koce 
termiczne, rękawiczki jednorazowe), środ-
ki higieniczne (mydła, szampony, pasty do 
zębów, szczoteczki, tampony, podpaski, 
wkładki higieniczne), dla dzieci kredki, 
kolorowanki (małe gabaryty).

Dary można składać w gabinecie psycho-
loga szkolnego p. Moniki Świerczek-Fic do 
odwołania!

Uwaga! Nie zbieramy (póki co) pościeli, 
kocy, ubrań, pluszaków i innych zabawek.

Ze względu na bezpieczeństwo naszych 
uczniów nie przyjmujemy także od uczniów 
leków przeciwbólowych i przeciwgorączko-
wych, chociaż są one niezmiernie potrzebne!

Lekarstwa przyjmujemy tylko od osób 
dorosłych! Zatem jeśli ktoś z rodziców/
opiekunów chce przekazać leki, prosimy 
ich nie dawać dzieciom, tylko bezpośred-
nio przekazać psychologowi szkolnemu lub 
innemu nauczycielowi.

Jesteśmy na bieżąco informowani, co jest 
potrzebne, zatem będziemy modyfikować li-
stę potrzeb. Proszę śledzić też informacje na 
szkolnej stronie Facebook oraz w dzienniku 
elektronicznym.

Projekty we współpracy z Fundacją 
JSW

Szkolne drużyny dziewcząt i chłopców 
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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
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1. Blaszczyk Paweł
2. Boczar Dawid
3. Cichoń Dawid
4. Ćwik Maksymilian
5. Gałązkiewicz Bartosz
6. Gogatishvili Gogita
7. Kasprzyk Mateusz
8. Kowalik Maciej
9. Lewandowski Kamil
10. Lopez Ramirez Gonzalo
11. Majeranowski Robert
12. Mazur Dominik
13. Miłek Dominik
14. Raczyński Mateusz
15. Rocki Kewin
16. Spałek Tomasz
17. Steuer Jakub
18. Ściślak Bartosz
19. Wawoczny Kamil
20. Zdrzałek Jakub
Kadra szkoleniowa:
Biliński Łukasz trener
Zdrzałek Mateusz asystent trenera
Porada Łukasz asystent trenera
Kupczak Arkadiusz trener przygot. motor.
Nowak Paweł trener bramkarzy
Musiał Andrzej kierownik drużyny
Furgoł Marcin fizjoterapeuta
Przyszli:    
1. Ściślak Bartosz LKS Jawiszowice  
2. Cichoń Dawid  MKS Zaborze 
Odeszli:    
1. Jedyński Łukasz  Ostoja Żelisławice 
2. Mizera Jarosław  Sośnica Gliwice 
3. Opiela Mateusz  Unia Kosztowy 
4.Wystop Mateusz Śląsk 
Świętochłowice 

Od pierwszego dnia rosyjskiej agresji na 
Ukrainę ruszyła pomoc dla obywateli tego 
kraju. Mieszkańcy naszego powiatu wraz 
z samorządami prowadzą zbiórkę najpo-
trzebniejszych rzeczy, przekazują pieniądze, 
przygotowują miejsca na przyjęcie uchodź-
ców z Ukrainy.  

Na stronie internetowej starostwa miko-
lowski.pl dostępna jest dedykowana zakładka 
„Pomoc dla Ukrainy”. Starostwo uruchomiło 
również infolinię: 32  32 48 280, pod którą 
można zgłaszać lokalne mieszkania od samo-
rządów, instytucji i osób prywatnych goto-
wych przyjąć uchodźców. Pod tym numerem 
będzie można również zgłosić gotowość prze-
wiezienia tych osób do miejsca potencjalnego 
zakwaterowania na terenie naszego powiatu.

Powstał również Powiatowy Magazyn 
Pomocy Humanitarnej dla Ukrainy. Adres: 
Mikołów-Kamionka ul. Tadeusza Kościuszki 
61 F (dawna baza Jana-Bus), tel. 32 32 48 
260. Lista produktów i środków, które mogą 
być przekazane potrzebującym na Ukrainie 
(w tym oczekującym przed przejściami gra-
nicznymi) dostępna na stronie mikolowski.pl 
w zakładce „Pomoc Dla Ukrainy”.

Wyniki spotkań rozegranych przez drużyny GKS Gwarek Ornontowice

Kol. Data Gospodarz Gość Wynik Strzelcy 
bramek

„ZINA” IV Liga - grupa śląska I, sezon 2021/2022, runda II

16 12.03.2022 Gwarek Ornontowice Podlesianka Katowice 1 : 0 Kasprzyk
17 19.03.2022 Raków II Częstochowa Gwarek Ornontowice 2 : 0 –
18 26.03.2022 Gwarek Ornontowice  Unia Dąbrowa Górnicza 0 : 3 –

„MAJER” Klasa A - grupa Zabrze, sezon 2021/2022, runda II

16 12.03.2022 Carbo Gliwice Gwarek II Ornontowice 3 : 2 Gałązkiewicz,  
R. Metelski

17 19.03.2022 Tęcza Wielowieś Gwarek II Ornontowice 1 : 0 –
18 27.03.2022 Gwarek II Ornontowice Sokół Lany Wielkie 1 : 1 M. Kląskała

Górny rząd od lewej: Biliński Łukasz (I trener), Mazur Dominik, Raczyński Mateusz, 
Furgoł Marcin (fizjoterapeuta), Wawoczny Kamil, Miłek Dominik, Musiał Andrzej (kierownik 
drużyny). Środkowy rząd od lewej: Cichoń Dawid, Majeranowski Robert, Boczar Dawid, 
Ćwik Maksymilian, Spałek Tomasz, Rocki Kevin, Błaszczyk Paweł, Kowalik Maciej.

Dolny rząd od lewej: Gogatishvili Gogita, Ściślak Bartosz, Lewandowski Kamil, Kasprzyk 
Mateusz, Gałązkiewicz Bartosz, Pietrowicz Kacper, Zdrzałek Jakub, Lopez Ramirez Gonzalo.

Kadra GKS Gwarek Ornontowice – drużyna IV ligi:

Pomoc dla Ukrainy – Powiat Mikołowski
Obecnie poza darami, które otrzymają 

uchodźcy z Ukrainy, gromadzone są w nim 
rzeczy, które przetransportowane zostaną do  
wojewódzkiego magazynu w Lublińcu. Są to 
między innymi: woda, środki czystości, pie-
luchy, żywność o długim terminie ważności. 
Pierwszy taki transport odbył się 15 marca.

Wsparcie z zagranicy
Na los uchodźców nie pozostali obojętni 

również nasi zachodni sąsiedzi z partner-
skiego powiatu Neuss z Północnej Nadrenii-
-Westfalii, z którym od prawie trzydziestu lat 
współpracują gminy Powiatu Mikołowskiego. 
Do tej pory zorganizowali oni dwa transporty 
pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukra-
iny, którzy w naszym powiecie znaleźli bez-
pieczne schronienie przed wojną.  

W pierwszym transporcie, który dotarł 
do powiatowego magazynu 10 marca, znala-
zło się 100 łóżek polowych i 100 śpiworów. 
Docelowo trafią one do zbiorowych miejsc 
zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy, 
znajdujących się w gminach naszego powia-
tu. Kolejne trzy ciężarówki z Neuss dotarły 14 
marca. W większości były to środki higieny, 
pieluchy, jedzenie dla dzieci oraz żywność 

o długim terminie ważności. W przygotowa-
niu jest następny transport.

Poza Neuss w akcje pomocy włączyli się 
również mieszkańcy niemieckiego miasta 
Lienen. Już 5 marca konwój kilkunastu bu-
sów z darami z tego liczącego osiem tysięcy 
mieszkańców miasta trafił do powiatowego 
magazynu.

Zakwaterowanie dla uchodźców
Do tej pory w powiecie stworzono 17 punk-

tów zbiorowego zakwaterowania, w których 
przygotowano 423 miejsca. Dodatkowo wielu 
uciekinierów z ogarniętej wojną Ukrainy zna-
lazło schronienie w prywatnych kwaterach w 
naszych gminach.

By ułatwić  im znalezienie pracy, PUP w 
Mikołowie uruchomił na swej stronie mikolow.
praca.gov.pl dwujęzyczną podstronę z informa-
cjami jak znaleźć zatrudnienie. Do tej pory w 
ewidencji PUP w Mikołowie zarejestrowanych 
jest 50 obywateli Ukrainy, zaś 43 znalazło za-
trudnienie u naszych lokalnych przedsiębior-
ców na podstawie oświadczenia o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Od 1 kwietnia w I LO im. Karola Miarki 
w Mikołowie  uruchomiony zostanie oddział 
przygotowawczy dla ukraińskiej młodzieży. 
Ma on liczyć 25 uczniów.

Tekst: Starostwo Powiatowe w Mikołowie
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związane z utrzymaniem 
psa asystującego.

Do wydatków limi-
towanych z  określoną 
kwotą „dolnego” limi-
tu zalicza się wydatki 
poniesione na zakup 
leków, o których mowa 
w ustawie – Prawo far-
maceutyczne. Natomiast 
do wydatków nielimito-
wanych zaliczyć należy 
wydatki m.in. poniesione 
na: adaptację i wyposa-
żenie mieszkań, przy-
stosowanie pojazdów 

m e ch a -
nicznych 
czy zakup, naprawę lub na-
jem wyrobów medycznych 
i sprzętu rehabilitacyjnego.

Odliczyć można tak-
że odpłatność za pobyt na 
turnusie rehabilitacyjnym, 
uzdrowisku, zakładzie opie-
kuńczo-leczniczym.

Ulga rehabilitacyjna 
obejmuje również m.in. od-
płatność za pobyt opiekuna 
osoby niepełnosprawnej 
zaliczonej do I grupy inwa-
lidztwa lub dzieci niepełno-
sprawnych do lat 16.

14 marca osoby z niepełnosprawnościami z terenu Po-
wiatu Mikołowskiego mogły wziąć udział w bezpłatnym 
szkoleniu w zakresie ulg podatkowych i odliczeń oraz 
przepisów Polskiego Ładu. Akcję „Podatki bez barier” 
przy współpracy Urzędu Skarbowego w Mikołowie zor-
ganizowało Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Uczest-
ników szkolenia przywitały: członkini Zarządu Powiatu 
Grażyna Nazar oraz Ewa Liszka - Zastępca Naczelnika 
Urzędu Skarbowego w Mikołowie.

W trakcie szkolenia zaprezentowane zo-
stały m.in. możliwości odliczeń wydatków 
w ramach ulgi rehabilitacyjnej za rok 2021 – 
tak istotnej dla osób z niepełnosprawnościa-
mi, ale także podatników, na których utrzy-
maniu pozostają osoby niepełnosprawne.

Trzeba pamiętać, że nie każdy wydatek 
dotyczący osoby niepełnosprawnej uprawnia 
do odliczeń w ramach tej ulgi. Osoby z nie-
pełnosprawnościami mogą jednak odliczyć 
m.in. wydatki związane z opłaceniem prze-
wodników osób niewidomych I lub II grupy 
inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawno-
ścią narządu ruchu zaliczonych do I grupy 
inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej 
w roku podatkowym 2.280 zł, także wydatki 

Mniej punktów 
wymazowych 

w powiecie
Od 16 marca funkcjonujące do 
tej pory na terenie Powiatu Miko-
łowskiego Punkty Wymazowe w 
Mikołowie (przy Starostwie Po-
wiatowym ul. Żwirki i Wigury 4a)  
i w Łaziskach Górnych (na parkin-
gu przy ORS „Żabka” ul. Sportowa 
1) zaprzestają działalności. 

Ulga rehabilitacyjna bez tajemnic 

Zdrowych, spokojnych 
i pełnych nadziei 

 Świąt Wielkanocnych
życzą

w imieniu Zarządu Powiatu
Starosta

Mirosław Duży

w imieniu Rady Powiatu 
Przewodnicząca
Barbara Pepke
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Decyzje w tej sprawie podjął Narodowy 
Fundusz Zdrowia. 16 marca pracę zakończył 
również łaziski Punkt Szczepień Powszech-
nych zlokalizowany w hali MOSiR przy ul. 
Ogrodowej 50. 

Na terenie Powiatu Mikołowskiego na-
dal funkcjonuje punkt w Mikołowie (w bu-
dynku Starostwa Powiatowego „wejście C”) 
w czwartki w godz. 14.00-18.00 i soboty 
w godz. 9.00-13.00. Rejestracja: infolinia 
989, e-rejestracja na www.pacjent.gov.pl, 
SMS o treści SZCZEPIMYSIE na nr 880 
333 333 lub obsługiwana przez pracowni-
ków starostwa infolinia: 32 32 48 188 czyn-
na w godz. 9.00-16.00. 

Zaszczepić można się również bez wcze-
śniejszej rejestracji, należy jednak zabrać ze 
sobą dowód osobisty.
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– Jak to u nas z koleją było, część V –

Jak to u nas z koleją było, część V
Odrębnym tematem jest kolej na potrzeby kopalni Budryk, któ-

rej zakład główny usytuowano w centrum wsi na polach należących 
niegdyś do Hegenscheidtów, a po wojnie do gospodarstwa rolnego 
przy szkole rolniczej. Aby włączyć kopalnię do infrastruktury kole-
jowej, należało nie tylko ułożyć tor bocznicy od istniejącego szlaku 
Gierałtowice–Orzesze, lecz także, dla zniwelowania różnic w terenie, 
usypać nasyp nad Potokiem Ornontowickim oraz zbudować wiadukt 
nad ul. Zwycięstwa i dokonać wyburzenia trzech prywatnych domów 
przy ul. Słonecznej kolidujących z trasą toru bocznicy.

Po wykonaniu niezbędnych prac ziemnych i ułożeniu torowiska 
do przyszłej stacji kopalnianej na szlaku PKP zamontowano rozjazd 
i uruchomiono bocznicę 23 marca 1983 roku. 

Pierwszy pociąg wjechał oficjalnie na teren kopalni we wrześniu 
1984 roku. Później odcinek bocznicy wraz ze stacją zakładową został 
zelektryfikowany. 

W 1985 roku rozpoczęto prace przy budowie kolejnej bocznicy, tym 
razem do szybu VI kopalni Budryk, zlokalizowanego w Chudowie, 

którą uruchomiono w lipcu 1988 roku. Niestety, dziś nie ma po niej 
śladu, a materiały na potrzeby szybu VI są wożone wyłącznie trans-
portem samochodowym. Powstała jeszcze jedna linia kolejowa, służąca 
do wywozu kamienia otrzymywanego w procesie oczyszczania węgla. 
Linia ta przebiega przez Kolonię Graniczną i łączy zakład główny 
kopalni z centralnym składowiskiem odpadów w Knurowie.

Na zakończenie tego cyklu należy jeszcze wspomnieć o zatrudnio-
nych w tej branży, czyli kolejarzach, którzy wśród mieszkańców naszej 
miejscowości stanowili niegdyś niemałą społeczność. Złotymi latami 
dla pracowników kolei były już czasy pruskie, ale ugruntował je okres 
międzywojenny, kiedy to za wysokim prestiżem zawodu szły godziwe 
zarobki. Właśnie w tym czasie budującymi nowe domy byli głównie 
mieszkańcy zatrudnieni na kolei. Niestety, po II wojnie światowej 
w już nowym systemie politycznym status zawodu kolejarza stopniowo 
upadał, przegrywając ekonomicznie nierówną walkę z górnictwem.

Niemałą gratkę zafundowały mieszkańcom Ornontowic oraz pa-
sażerom Koleje Śląskie, organizując przejazd specjalnego pociągu 
pasażerskiego na teren kopalni Budryk. Ten na swój sposób niezwykły 
moment nastąpił 23 września 2017 roku i był pierwszym po przeszło 
22-letniej przerwie pojawieniem się kolejowej „osobówki” w Or-
nontowicach.

Chciałbym w tym miejscu szczególnie podziękować Maksymilia-
nowi Chrobokowi za wyczerpujące a zarazem niedostępne w żadnych 
publikacjach informacje dotyczące kolei w Ornontowicach oraz Ru-
dolfowi Cieśli i Kamilowi Grzywokowi za udostępnione fotografie, 
jak również pozostałym członkom TMO za ciekawostki na temat kolei.

Bibliografia: K. Soida i in., Dzieje Katowickiego Okręgu Kolejowego,  
Katowice 1997.
P. Nadolski, Z dziejów stacji kolejowej i węzła w Gliwicach”, „Rocznik 
Muzeum w Gliwicach” 2014, t. 25, s. 69–114.
Archiwalne rozkłady jazdy pociągów z lat 1879–2001.

Ireneusz Kubicki
Towarzystwo Miłośników Ornontowic


