
 nakład 1000 egz.KWIECIEŃ 2022nr 4/2022 (240)

 GAZETA 
BEZPŁATNA

Rośnie nam mistrzyni snowboardu Rośnie nam mistrzyni snowboardu 
– Mia Beza  – Mia Beza  

»» 88

Uroczystość odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej  
w Rosarium im. Ronalda 
Winklera »3

TrashChallenge 
po raz trzeci »6
Dawid Szwiec 
w Reprezentacji Polski 
w piłce nożnej U15! »8

Zdjęcie na okładce: archiwum prywatne Państwa Beza



GŁOS Ornontowic    nr 4 (240)    KWIECIEŃ 20222 S A M O R Z Ą D

21 kwietnia w sali konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice odbyła się 
XLIII Sesja Rady Gminy Ornontowice. Obrady w głównej mierze były po-
święcone planowi remontów dróg gminnych i powiatowych na bieżący 
rok oraz współpracy na linii Gmina Ornontowice – Powiat Mikołowski.

Sesja Rady Gminy

Plan remontów i napraw dróg gmin-
nych omówił Zastępca Wójta Gminy – Da-
riusz Spyra. Na początku podkreślił, że przy 
obecnej koniunkturze i sytuacji związanej 
z wojną za naszą wschodnią granicą, ze 
względu na znacznie podwyższone koszty 
materiałów itp., realizacja wszelkich in-
westycji jest utrudniona. Niemniej jednak 
Urząd Gminy planuje w tym roku przepro-
wadzić remonty wybranych odcinków dróg 
gminnych spośród poniższych: Graniczna, 
Kolejowa, Klonowa, Leśna, Marzankowice, 
Polna, Pośrednia oraz Solarnia, w zależno-
ści od posiadanych środków finansowych po 
rozstrzygnięciu procedur przetargowych. Na 
koniec tej części Wójt Gminy – Marcin Ko-
tyczka zaznaczył, że wybór powyższych od-
cinków dróg zaplanowanych do naprawy nie 
jest przypadkowy i jest odzwierciedleniem 
przesyłanych do Urzędu sugestii mieszkań-
ców i radnych, które zostały poddane wni-
kliwej analizie. 

W temacie współpracy między Gminą 
Ornontowice a Powiatem Mikołowskim 
głos zabrali: Wicestarosta Powiatu Miko-
łowskiego – Tadeusz Marszolik i Zastęp-
ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 
w Mikołowie – Mirosław Nowak. Przed-
stawili bieżące i  planowane inwestycje 
powiatu, w tym remonty i przebudowy 
dróg. W tym roku planowana jest w Or-
nontowicach modernizacja ul. Orzeskiej na 
odcinku od ul. Działkowej do ul. Leśnej. Na 
odcinku ul. Orzeskiej (przed skrzyżowaniem 
z ul. Tartaczną) po stronie wschodniej ma 
zostać postawiona tablica pomiaru prędko-
ści (taka sama jak przy ul. Zwycięstwa od 
strony granicy z Gierałtowicami). 

Następnie Wicestarosta i Wójt Gminy 
omówili współpracę między Gminą Or-
nontowice a Powiatem Mikołowskim, któ-
rą niezmiennie od kilku lat oceniają jako 

bardzo dobrą. Bieżące infor-
macje z Powiatu Mikołowskie-
go można znaleźć w każdym 
wydaniu „Głosu Ornontowic” 
na str. 15.

W  dalszej części obrad 
informację na temat współ-
pracy Gminy Ornontowice 
z organizacjami pozarządo-
wymi za 2021 rok zreferowała 
p.o. Kierownika Referatu Za-
mówień Publicznych – Joanna 
Grzywok. Współpraca ta obej-
mowała zadania z zakresu: po-
mocy społecznej, w tym pomocy rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób, 
ochrony i promocji zdrowia, działalności 
na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, przeciwdziałania uzależnie-
niom i patologiom społecznym, turystyki 

i krajoznawstwa. Przedstawiła także umo-
wy zawarte na realizację powyższych zadań 
publicznych w 2021 r. w ramach otwartych 
konkursów ofert.

W trakcie kwietniowych obrad radni 
podjęli łącznie 7 uchwał, m.in. ws.:

• zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Ornontowice na 
lata 2022-2032,

• zmian budżetu Gminy na 2022 rok,
• udzielenia pomocy finansowej Po-

wiatowi Mikołowskiemu w formie 
dotacji celowej  z przeznaczeniem na 
modernizację pomieszczeń Centrum 
Zdrowia w Mikołowie,

• zmiany uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż lokali mieszkal-
nych będących własnością Gminy Or-
nontowice stanowiących zasób Gminy 
na rzecz dotychczasowych najemców.

Wszystkie uchwały dostępne są w BIP.
W  części poświęconej informacjom 

Wójta Gminy Zastępca Wójta poinformo-
wał o bieżących inwestycjach, w tym m.in. 
o tym, że trwają czynności związane z przy-
stąpieniem do realizacji modernizacji dróg 
gminnych, wykonania bezpiecznego przej-
ścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania 

ul. Kolejowej i ul. Chudowskiej, budowy 
kanalizacji deszczowej z odtworzeniem 
nawierzchni ul. Kolejowej w rejonie skrzy-
żowania z ul. Pośrednią oraz aktualizacji or-
ganizacji ruchu drogowego przy ul. Leśnej.

Z kolei Wójt Gminy powiadomił m.in. 
o tym, że od początku roku złożono już 
35 wniosków o dotację do ekologicznych 

urządzeń grzewczych oraz 
kontynuowane są prace nad 
projektem Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego 
Gminy Ornontowice. Nad-
mienił także, że Urząd Gmi-
ny i jednostki organizacyjne 
na bieżąco są zaangażowa-
ne w pomoc uchodźcom 
z Ukrainy, m.in. poprzez: 
przyjęcie dzieci do przed-
szkola i szkoły podstawowej 
oraz zapewnienie im posił-

ków, organizację kursu nauki języka pol-
skiego dla dorosłych, wydawanie numerów 
PESEL, systematyczną organizację zbiórki 
darów, weryfikację wniosków i przyznawa-
nie świadczeń pieniężnych oraz weryfikację 
prywatnych punktów zakwaterowania i wy-
żywienia obywateli Ukrainy.

Wpłynęły dwie interpelacje radnego 
Zbigniewa Machulika ws.:

– oczyszczenia przepustu wodnego pod 
powiatową ul. Chudowską w Ornontowi-
cach,

– zabezpieczenia chodnika wzdłuż probo-
stwa przy ul. Zamkowej w Ornontowicach 
przed parkującymi kierowcami.

Transmisja z obrad  XLIII Sesji Rady 
Gminy Ornontowice dostępna na: https://
esesja.tv/transmisje_z_obrad/806/rada-gmi-
ny-ornontowice.htm

Od lewej: Mirosław Nowak, Tadeusz Marszolik, Od lewej: Mirosław Nowak, Tadeusz Marszolik, 
Grzegorz PałkaGrzegorz Pałka Od lewej: Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Marcin KotyczkaOd lewej: Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Marcin Kotyczka
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Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali: 
Marcin Kotyczka, Henryk Nieużyła oraz cór-
ka śp. Ronalda Winklera – Ewelina Wagner, 
po czym treść tablicy odczytała Kierownik 
Referatu Komunalnego – Ewa Kurzik.

Następnie udano się na cmentarz parafial-
ny, gdzie przy chwili zadumy na grobie or-
nontowickiego pasjonata róż złożono kwiaty 
i zapalono znicze.

Ostatni punkt uroczystości odbył się w sali 
ARTerii CKiP, gdzie przy poczęstunku Wójt 
Gminy wręczył członkom rodziny śp. Ronal-
da Winklera pamiątkowe grawertony.

Przy okazji wiosennych spacerów za-
chęcamy do zapoznania się z treścią tabli-
cy pamiątkowej w Rosarium im. Ronalda 
Winklera.

1 kwietnia w Rosarium im. Ronalda Winklera w Parku Gminnym w Ornontowicach odbyło się uroczyste odsło-
nięcie tablicy pamiątkowej poświęconej naszemu śp. ornontowickiemu miłośnikowi róż.

Udział w wydarzeniu wzięli przedsta-
wiciele lokalnego samorządu: Wójt Gminy 
– Marcin Kotyczka, Przewodniczący Rady 
Gminy – Henryk Nieużyła, radni, przedsta-
wiciele Urzędu Gminy, dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych, przedstawiciele Towarzy-

stwa Miłośników Ornontowic (którzy rów-
nież pomagali w organizacji uroczystości) 
oraz zaproszeni goście, w tym najbliższa 
rodzina śp. Ronalda Winklera.

Spotkanie rozpoczęła Naczelnik Wy-
działu Środowiska i Gospodarki Nieru-
chomościami – Justyna Sittek-Goj, która 
po przywitaniu gości i podkreśleniu walo-
rów Rosarium oddała głos Wójtowi. Marcin 
Kotyczka przypomniał, że 2 czerwca 2021 r. 
podczas uroczystej XXXI Sesji Rady Gminy 
Ornontowice, w ramach obchodów 30-lecia 
odrodzenia Gminy Ornontowice, na wniosek 

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
w Rosarium im. Ronalda Winklera

Wójta Gminy radni podjęli uchwałę nr 
XXXI/259/21, której przedmiotem było 
wyrażenie zgody na nadanie nazwy 
obiektowi rekreacyjnemu w Gminie 
Ornontowice – Rosarium im. Ronalda 
Winklera.

Cieszę się, że radni poparli mój wnio-
sek jednogłośnie, a procedowanie odbyło 
się w zaszczytnym gronie, tj. w obecno-
ści byłych radnych poprzednich kadencji 
oraz byłych pracowników funkcyjnych 
Urzędu Gminy. Jestem niezmiernie usa-
tysfakcjonowany, że w dniu dzisiejszym, 
wraz z rodziną zmarłego, jego przyja-
ciółmi, sąsiadami, znajomymi z Towarzy-
stwa Miłośników Ornontowic, możemy 
wspólnie wziąć udział w odsłonięciu ta-
blicy dedykowanej śp. Ronaldowi Win-
klerowi, a nie jest to przypadkowa data, 
gdyż właśnie dziś przypada 92. rocznica 
urodzin śp. Ronalda Winklera. Jestem 
przekonany, że nadanie nazwy Rosarium 
imienia naszego dzisiejszego bohatera 
to wyjątkowy i zarazem jak najbardziej 
odpowiedni hołd dla naszego rodzime-
go przyrodnika, pasjonata i wielkiego 
miłośnika róż. Nie wyobrażam sobie 
lepszego miejsca, by upamiętnić pasję 
Ronalda Winklera. Pasję, której z wielkimi 
sukcesami poświęcił większość swojego życia 
– podsumował Wójt.

Od lewej Marcin Kotyczka, Ewelina WagnerOd lewej Marcin Kotyczka, Ewelina Wagner

Od lewej Marcin Kotyczka, Ewelina Wagner, Henryk Od lewej Marcin Kotyczka, Ewelina Wagner, Henryk 
NieużyłaNieużyła

Ewelina WagnerEwelina Wagner
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z czterema studzienkami rewizyjnymi. Etap 
II obejmuje budowę automatycznego syste-
mu nawadniania boiska sportowego poprzez 
użycie 12 sztuk zraszaczy wynurzeniowych 
zasilanych systemem rur PE o średnicy 63 
mm, zabudowę dwóch zbiorników magazy-
nowych wody o pojemności 10 m3 każdy oraz 
zabudowę pompowni wody P1 wraz z pompą 
i sterowaniem oraz zasilaniem  i rozdzielnicą.

W związku z prowadzonymi inwesty-
cjami zwracamy się z apelem do wszyst-
kich mieszkańców oraz osób przyjezdnych 
o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o za-
chowanie szczególnej ostrożności podczas 
poruszania się w rejonie objętym pracami 
budowlanymi.

Szczegółowych informacji na temat 
realizowanych zadań udziela Wydział Roz-
woju i Inwestycji pod nr tel. 32 33 06 224 
w godzinach pracy tut. Urzędu Gminy.

Drogie Mamy!

Z okazji Dnia Matki przyjmijcie
szczere wyrazy uznania i podziękowania 

za Wasz macierzyński trud 
i szczególnie ważną rolę 

w rodzinie i społeczeństwie. 

Życzymy Wam, 
abyście zawsze były doceniane, 

a miłość, którą obdarzacie bliskich, 
wracała do Was z podwojoną siłą. 

Budowa sięgaczy przy  
ul. Leśnej w rejonie nr 5 i 17

Informujemy, że prace związane z bu-
dową odcinka kanalizacji deszczowej oraz 
nowej nawierzchni sięgacza ul. Leśnej w re-
jonie nr 17-17 c dobiegają końca (stan na 
dzień 21.04.2022 r.). 

Od maja rozpoczną się prace na sięgaczu 
w rejonie nr 5-7. W pierwszej kolejności 
nastąpi budowa oświetlenia składającego się 
z 13 słupów oświetleniowych z oprawami 
LED. Następnie będą prowadzone prace 
związane z wykonaniem nawierzchni oraz 
jej odwodnieniem. Planowane zakończenie 
prac wyznaczono do 9 września br.

Zadanie inwestycyjne „PBW i budowa się-
gaczy przy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17)” 
zostało dofinansowane z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych kwotą 985 988 zł, 

Budowa sieci 
wodociągowej 
przy ul. Polnej

11 lutego br. została podpisana umowa 
na budowę sieci wodociągowej przy ul. 
Polnej (na odcinku od ul. Dworcowej do 
nr 18). Prace pierwotnie miały się rozpo-
cząć w marcu jednakże zostały opóźnione 
i przesunięte w czasie ze względu na brak 
dostępności materiałów oraz gwałtowny 
wzrost cen, ze względu na sytuację na rynku 
krajowym i światowym. W toku negocjacji 
oraz wielu spotkań i rozmów ustalono, że 
zostanie podpisany aneks do umowy, prace 
rozpoczną się w maju br., a planowany ter-
min ich zakończenia to połowa sierpnia br. 

Zadanie obejmuje budowę sieci wodocią-
gowej z rur polietylenowych o średnicach 
Dz 160 mm i Dz 110 mm o długości łącz-
nej około 1,5 km, budowę przyłączy wo-
dociągowych o średnicach Dz 50mm i Dz 
40 mm o długości łącznej około 0,5 km 
wraz z zabudową zestawów wodomierzo-
wych z nakładkami radiowymi oraz zabudo-
wę 6 hydrantów nadziemnych i 1 hydrantu 
podziemnego.

Modernizacja boiska sportowego 
przy ul. Zwycięstwa

Marcin Kotyczka 
Wójt Gminy

Henryk Nieużyła
Przewodniczący 

Rady Gminy

Dariusz Spyra
Zastępca Wójta Gminy

Ryszard Milanowski
Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy

Ornontowice, 26 maja 2022 roku

Trwają prace związane z wykonaniem re-
kultywacji murawy boiska sportowego wraz 
z budową systemu drenaży i nawodnienia. Za-
danie podzielone zostało na dwa etapy. Etap 
I obejmuje budowę drenażu boiska sportowe-
go za pomocą 18 drenów o średnicy 80 mm 
i 2 drenów zbiorczych o średnicy 160 mm 

Dariusz Spyra

Zastępca Wójta Gminy

a łączna wysokość wydatków tego zadania 
powinna zamknąć się kwotą 1 100 000 zł. 
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ORNONTOWICKIE BZY
GIEBEL Sp. z o.o.

Początki działalności Hurtowni Mate-
riałów Budowlanych GIEBEL Sp. z o.o. 
sięgają roku 1995, kiedy to firmę założyło 
małżeństwo: Maria i Jan Giebel. Wówczas 
była to hurtownia, w której pracowały tylko 
trzy osoby. Obecnie GIEBEL zatrudnia 27 
pracowników. 

Na początku swojej działalności w ofer-
cie firmy znajdowały się tylko podstawowe 
materiały budowlane, czyli cement, wapno, 
izolacje budowlane itp. Z biegiem czasu 
właściciele postanowili systematycznie po-
szerzać asortyment i odpowiadać na rosnące 
oczekiwania i potrzeby coraz to większej 
grupy zadowolonych klientów. Obecnie 
w ofercie ornontowickiej spółki znajduje 
się około 10 000 produktów! Asortyment 
jest dobierany nieprzypadkowo, a w myśl 
hasła: „ od fundamentów aż po dach”.

Warto również podkreślić, że GIEBEL 

27 kwietnia w godzinach po-
południowych klubowy autokar 
Górnika Zabrze przyjechał do na-
szej miejscowości w ramach akcji 
„Autobus w miasto”. Na parkingu 
naprzeciwko bramy wjazdowej do 
GKS Gwarek piłkarze Górnika 
Zabrze: Dariusz Pawłowski oraz 
Krzysztof Wingralek rozdawa-
li vouchery, autografy, zdjęcia i 
klubowe gadżety. Jednak przede 
wszystkim serdecznie zapraszali 
na mecz Górnik Zabrze – Rado-
miak Radom,  który został roze-
grany w Zabrzu 29 kwietnia o godz. 20.30. 

„Nowoczesna firma z wieloletnimi tradycjami” – taki slogan możemy zo-
baczyć na oficjalnej stronie internetowej GIEBEL Sp. z  o.o. i  trudno się 
z nim nie zgodzić, gdyż działająca już od 27 lat firma jest dziś rozpozna-
walna i ceniona nie tylko w Ornontowicach ale i w całym Powiecie Miko-
łowskim.

W ramach programu Klub Kibiców Śląskich Miast, oraz w związku z fak-
tem, że Gmina Ornontowice była partnerem społecznym meczu piłkar-
skiej Ekstraklasy: Górnik Zabrze – Radomiak Radom (29 kwietnia), piłka-
rze Górnika Zabrze odwiedzili Ornontowice.

Uroczystość wręczenia Statuetki „Ornontowickie Bzy” – 9 czerwca 2021 r.Uroczystość wręczenia Statuetki „Ornontowickie Bzy” – 9 czerwca 2021 r.
Od lewej: Henryk Nieużyła, Dariusz Spyra, Maria Giebel, Łukasz Giebel, Marcin Od lewej: Henryk Nieużyła, Dariusz Spyra, Maria Giebel, Łukasz Giebel, Marcin 
KotyczkaKotyczka

strony spowodowana chęcią poszerzenia 
asortymentu, żeby jak najlepiej odpowie-
dzieć na potrzeby wymagającego rynku, 
a z drugiej chęcią stworzenia lepszych 
warunków pracy dla pracowników. Od 
momentu zmiany siedziby poszerzyła się 
także oferta. Oprócz ciężkiej budowlanki 
prężnie działa market budowlany z arty-
kułami wykończeniowymi, ogrodniczymi 
i dużym asortymentem BHP.

W czerwcu 2021 roku jednogłośną decyzją 
kapituły GIEBEL Sp. z o.o. została wyróżnio-
na statuetką „Ornontowickie Bzy” w katego-
rii „Przedsiębiorczy i operatywni”.

posiada własną, 
rozbudowaną flotę 
transportową. Od 
małych pojazdów 
dostawczych aż 
po duże samocho-
dy specjalistyczne 
HDS.

Z biegiem czasu 
do zarządzania fir-
mą dołączył syn za-
łożycieli – Łukasz 
Giebel a  jednym 
z  przełomowych 
momentów w  hi-
storii spółki było 
przeniesienie w 2018 roku interesu do no-
wej, większej siedziby zlokalizowanej tuż 
obok dawniej zajmowanych pomieszczeń. 
Budowa nowego budynku była z jednej 

Piłkarze Górnika Zabrze odwiedzili Ornontowice

W związku z faktem, że Gmina Ornontowice 
była partnerem społecznym tego spotkania na 
mieszkańców Ornontowic czekał 20% rabat 
na zakup biletu (ilość biletów ze zniżką była 
ograniczona). 

Warto przypomnieć, że mecze partnerskie 
i związane z nimi korzyści dla mieszkańców 
Ornontowic są wynikiem podpisanego w 
2019 r listu intencyjnego pomiędzy Wójtem 
Gminy Ornontowice – Marcinem Kotyczką 
a Prezesem Górnika Zabrze. 
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Wyposażeni w worki, rękawiczki i wiele 
zapału do wiosennego sprzątania mieszkań-
cy ruszyli w teren. 

Podzieleni na małe grupy przez pięć dni 
wysprzątali m.in. rejony ulic: Akacjowej, 
Bujakowskiej, Chudowskiej, Leśnej, Kole-
jowej, Orzeskiej, Polnej, Zamkowej, Żabik 
oraz następujące lokalizacje: lasek za przy-
stankiem autobusowym obok cmentarza, na-
syp w centrum, koryto Potoku Ornontowic-
kiego, las przy granicy z Orzeszem, teren 
wokół Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
oraz teren wokół PSZOK.

Finał trzeciego ornontowickiego sprzą-
tania przeprowadzono w sobotę, 23 kwiet-
nia, kiedy to po wysprzątaniu łącznika ulic 
Orzeska-Zamkowa przyszedł czas na wspól-
ne grillowanie w Parku Gminnym i zakoń-
czenie akcji przy pogaduchach.

Wspomniani we wstępie organizatorzy 
pragną serdecznie podziękować wszystkim 
zaangażowanym w sprzątanie mieszkań-
com. Widzimy się za rok i…. oby nie było 
czego sprzątać!

Zdjęcia: www.facebook.com/
events/1745766312445215/

TrashChallenge po raz trzeci

W dniach 19-23 kwietnia ornontowiczanie podjęli wyzwanie i w  ramach kolejnej akcji TrashChallenge i ob-
chodów przypadającego na 22 kwietnia Dnia Ziemi wysprzątali naszą Gminę. Głównymi organizatorami byli 
Joanna Sodzawiczny i Henryk Nieużyła przy wsparciu Urzędu Gminy i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wo-
dociągowej w Ornontowicach oraz sponsorów PTS Plast – Smerczek Sp. J. i Domu Przyjęć Calvados, a przede 
wszystkim przy ogromnym zaangażowaniu wielu mieszkańców. 
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W związku z tym, że pobyt obywateli Ukrainy w naszej Gminie jest zmien-
ny (część osób wyjeżdża, a nowe na bieżąco przyjeżdżają) Wójt Gminy 
Ornontowice – Marcin Kotyczka postanowił zorganizować drugie spotka-
nie informacyjne dla gości z Ukrainy, które odbyło się 28 kwietnia w sali 
ARTerii CKiP.

6 kwietnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mi-
kołowie odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o przyznaniu świadczenia 
ratowniczego dla pięciu druhów z ornontowickiej jednostki OSP.

Wzorem pierwszego spotkania, któ-
re odbyło się w marcu br. po powitaniu 
i zapewnieniu przybyłych na spotkanie, 
że mogą czuć się w Ornontowicach bez-
piecznie Wójt Gminy przedstawił krótką 
charakterystykę naszej miejscowości. 
Tuż po tym wspólnie z przedstawiciela-
mi Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka 
Zdrowia, Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Gminie Ornontowice oraz Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie, 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-

Świadczenia z  rąk komendanta PSP 
w Mikołowie – bryg. Damiana Krawczyka 
przy obecności Inspektora ds. Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu 
Gminy Ornontowice – Bogdana Cieślika 
odebrali: Tadeusz Szymała, Benedykt Ka-
sprzycki, Franciszek Adamczyk, Henryk 
Sodzawiczny oraz Stanisław Janiczek.

Możliwość przyznania świadczenia, to 
efekt wejścia w życie ustawy o ochotni-

Kolejne spotkanie informacyjne 
dla obywateli Ukrainy

nie w Mikołowie i Komisariatu Policji  
w Orzeszu przedstawili wszystkie najważ-
niejsze dla obywateli Ukrainy informacje.  
Poruszono m.in. takie kwestie jak: pomoc 
żywnościowa, zakwaterowanie, nadanie nr 
PESEL, świadczenia pieniężne, zatrudnie-
nie, opiekę zdrowotną czy szkolnictwo.

Tak jak w marcu, tak i w trakcie dru-
giego spotkania informacyjnego nie było 
pytań bez odpowiedzi.

Najważniejsze informacje nt. wsparcia 
dla Ukrainy dostępne są na stronie inter-
netowej www.ornontowice.pl

Świadczenie ratownicze  
dla członków OSP Ornontowice

czych strażach pożarnych. Świadczenie 
przysługuje strażakom ratownikom OSP, 
którzy spełniają dwa warunki, w przypad-
ku kobiet ukończenie 60 roku życia oraz 
udział w działaniach ratowniczych przez 
co najmniej 20 lat, natomiast w przypadku 
mężczyzn ukończenie 65 roku życia oraz 
udział w działaniach ratowniczych przez 
co najmniej 25 lat.

Od lewej: Damian Krawczyk, Tadeusz Szymała, Benedykt Kasprzycki, Franciszek Adamczyk, Henryk Sodza-Od lewej: Damian Krawczyk, Tadeusz Szymała, Benedykt Kasprzycki, Franciszek Adamczyk, Henryk Sodza-
wiczny, Stanisław Janiczek, Bogdan Cieślik. wiczny, Stanisław Janiczek, Bogdan Cieślik. 
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osobno w kategorii Slopestyle i kategorii 
Big Air!

Na co dzień Mia uczy się w pierwszej 
klasie szkoły Podstawowej im. Karola Miar-
ki w Ornontowicach. Pomimo obowiązków 
szkolnych, nauki i średnio dwóch treningów 
tygodniowo dziewczynkę rozpiera energia. 
W wolnym czasie, o który coraz ciężej, Mia 
trenuje także jazdę na deskorolce połączoną 
z trikami, a w planach na lato jest także 
wakeboard, czyli połączenie surfingu, snow-
boardu i nart wodnych. 

Największymi marzeniami żywiołowej 
siedmiolatki jest udział w Igrzyskach Olim-
pijskich i legendarnych zawodach X Games.

Gratulując dotychczasowych sukcesów 
życzymy spełnienia marzeń i wielu kolej-
nych sportowych osiągnięć, które z całą 
pewnością jeszcze przed Mią.

Zdjęcia: archiwum prywatne 
Państwa Beza

Ma 7 lat i bardzo lubi sport, szczególnie taki, gdzie można poskakać na desce. Od trzech lat jeździ na snowboar-
dzie i ma już na koncie pierwsze sportowe sukcesy. Przed Wami młoda, utalentowana mieszkanka Ornontowic 
– Mia Beza. 

W drugiej połowie lutego br. Ornontowice obiegła wspaniała sportowa 
wiadomość! 15-letni mieszkaniec naszej Gminy – Dawid Szwiec otrzy-
mał powołanie na zgrupowanie selekcyjne Reprezentacji Polski w piłce 
nożnej do lat 15, które odbyło się w dniach 1-3 marca. Kilka dni później 
zanotował pierwszy, bardzo udany występ w biało-czerwonych barwach.

Swoją przygodę z piłką Dawid rozpoczął 
jako 4-latek w Szkółce Piłkarskiej Gwa-
rek Ornontowice. Następnie występował 
w kadrze Śląskiego Związku Piłki Nożnej 
U14, a obecnie szlifuje swoje umiejętności 
w Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze. 

Na co dzień uczy się w Szkole Podstawo-
wej im. Karola Miarki w Ornontowicach. 
Jego największą pasją jest sport, a w wol-
nym czasie lubi spotykać się z przyjaciółmi. 
Pomimo napiętego terminarza Dawid znaj-
duje czas i chętnie odwiedza swój dawny 
ornontowicki klub i aktywnie wspomaga 
kolegów z Gwarka na trybunach. 

Lepszego debiutu w koszulce z orzełkiem 
na piersi nie można było sobie wyobrazić. 
W rozgrywanym 7  kwietnia meczu Polska 
– Słowenia Dawid zdobył bramkę na 1 : 0, 
a cały mecz zakończył się wynikiem 3 : 0!

Reprezentantowi Polski z Ornontowic 
serdecznie gratulujemy dotychczasowych 

Pasję do snowboradu zaszczepił w niej 
tata – Mariusz, który jeździ na desce przez 
długie lata. Gdy Mia miała 4 lata tata zabrał 
ją na stok i pokazał podstawy. Po kilku uda-
nych zjazdach ze stoku Mia chciała spróbo-
wać swoich sił w snowparku, czyli miejscu 
z różnymi przeszkodami przeznaczonym 
stricte pod sporty ekstremalne. Okazało się, 
że w młodej ornontowiczance drzemie wiel-
ki potencjał! Rodzice postanowili kuć żelazo 
póki gorące i wspierać utalentowaną córkę, 
a na efekty nie trzeba było długo czekać.

Od września 2021 r. Mia trenuje pod 
okiem Michała Starzyńskiego (jeszcze do 
niedawna trener polskiej kadry snowboar-

Rośnie nam mistrzyni snowboardu – Mia Beza

dzistów) w Akademii Sportu Freesty-
le Park w Chorzowie. Dzięki ciężkiej 
pracy, profesjonalnym treningom, 
wsparciu rodziny i niebywałemu ta-
lentowi na koncie dziewczynki po-
jawiły się pierwsze sportowe trofea. 
I to nie byle jakie. 

W styczniu i lutym br. Mia wy-
startowała w  swoich pierwszych 
w życiu profesjonalnych zawodach, 
a dokładnie w Pucharze Polski w ka-
tegorii Slopestyle i Big Air. Po trzech 
edycjach na snowparkach w Zakopa-
nym i Krynicy, zdobyła aż 3 złote 
i 3 brązowe medale, co w klasyfikacji 
generalnej Pucharu Polski dało jej 2 
miejsce! 

Z kolei w pierwszy weekend marca br. 
wzięła udział w Międzynarodowych Mi-
strzostwach Polski, jako najmłodsza za-
wodniczka. Po spektakularnym występie, 
którego nie powstydziliby się dużo starsi 
zawodnicy Mia zdobyła dwa brązowe me-
dale oraz tytuł drugiego Wicemistrza Polski 

Dawid Szwiec w Reprezentacji 
Polski w piłce nożnej U15!

 Pierwszy z lewej – Dawid Szwiec Pierwszy z lewej – Dawid Szwiec

sukcesów i życzymy dalszego – nie tylko 
piłkarskiego – rozwoju. 

Zdjęcie: Akademia Piłkarska 
Górnika Zabrze
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Z racji miesiąca maja – kiedy to kwitną bzy oraz faktu, że gałązka bzu to 
logo Gminy Ornontowice trochę wiadomości o tym krzewie. 

Potocznie bez czyli lilak pospolity (łaciń-
ska nazwa Syringa vulgaris L.) to gatunek 
rośliny z rodziny oliwkowatych pochodzą-
cy z rejonów Półwyspu Bałkańskiego. Jest 
powszechnie uprawiany w wielu krajach 
świata. W Polsce bardzo licznie zdobi parki, 
skwery i przydomowe ogródki. W Ornonto-
wicach bez lilak rozgościł się w roku 2002 
i jego królowanie wśród krzewów i drzew 
ozdobnych trwa nadal. Bez lilak kwitnie 
w maju. Kwiaty bzu zebrane są w tzw. 
wiechy o długości ok. 15 cm. Kwiatosta-
ny mogą być obcinane na kwiaty cięte bez 
szkody dla rośliny i długo cieszyć zmysły 
wzroku i zapachu pięknymi kolorami, świe-
żością i przyjemną wonią.

Z ciekawostek, lilak pospolity jest rośli-
ną nektarodajną, ale nektar jest niedostępny 
dla pszczół ze względu na zbyt długą rurkę 
korony kwiatu.

Kwiaty bzu, najczęściej spotykane są 
w kolorach od białego, przez różowe, fiole-
towe, niebieskie do purpurowego, w zależno-
ści od jego odmiany. Mało znanym i rzadko 
spotykanym jest natomiast lilak primrose. 
Jego pąki kwiatowe są intensywnie żółte, 
po rozwinięciu mają barwy od żółtych po 
białokremowe, z żółtawym oczkiem w środ-
ku. Ciekawą odmianą jest lilak sensation 
o dwukolorowych kwiatach tj. biała obwód-
ka i intensywnie fioletowe wnętrze kwiatu. 
Czerwone kwiaty ma lilak japoński.

TA MIŁOŚĆ TRWA OD 60-CIU LAT
– DIAMENTOWE GODY –

Jubileusz 60 lat małżeństwa, czy-
li Diamentowe Gody, świętowali 
w kwietniu br. Państwo Anna i Lucjan 
Wołowiec!

Z tej okazji dostojnym Jubilatom od 
władz samorządowych Gminy Ornon-
towice 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 Jubi-
leuszu! 

Statystyka urodzeń i  zgonów 
w I kwartale 2022 roku w naszej gmi-
nie to:

• 16 urodzeń (7 w styczniu, 4 w lu-
tym i 5 w marcu);

• 27 zgonów (9 w styczniu, 10 w lu-
tym i 8 w marcu).

Stałe i czasowe zameldowania:
• na dzień 31.12.2021 r. stałych 

mieszkańców było 5890, czaso-
wych 144 co razem daje 6034 
mieszkańców naszej Gminy;

• na dzień 31.03.2022 r. stałych 
mieszkańców było 5887, czaso-
wych 136 co razem daje 6023 
mieszkańców naszej Gminy.

W zakresie ewidencji ludności:
• wydano 1 decyzję w sprawach 

meldunkowych;
• wykonano 96 czynności dotyczą-

cych zameldowań i wymeldowań;
• nadano 6 numerów PESEL;
• nadano 288 numerów PESEL dla 

obywateli Ukrainy w  związku 
z konfliktem na Ukrainie oraz do-
konano 15 zmian statusu obywateli 
Ukrainy na UKR.

Z zakresu czynności o dowodach oso-
bistych:

• złożono 200 wniosków o wydanie 
nowego dowodu osobistego;

• nowy dowód osobisty odebrało 
167 osób;

• przyjęto 7 zgłoszeń o jego utracie.

Z zakresu urzędu stanu cywilnego 
zarejestrowano 20 aktów stanu cywil-
nego w tym:

• 3 akty małżeństw (1 ślub cywilny, 
2 wpisane do Rejestru Stanu Cy-
wilnego);

• 17 aktów zgonu.

Ponadto wydano:
• 4 zaświadczenia, 1 zezwolenie, 

207 odpisów z akt stanu cywilne-
go oraz 3 decyzje o zmianie imion 
i nazwisk.

Czy wiesz, że…?

Ornontowice 
w podsumowaniu 
I kwartału 2022 roku 
Urzędu Stanu Cywilnego 
i Ewidencji Ludności

BEZbarwny – czyli w jakich 
barwach kwitnie lilak
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Naturalnie Aktywny Senior!
ARTeria z  przyjemnością informuje 

o rozpoczęciu projektu Naturalnie Aktyw-
ny Senior!, który jest kontynuacją projektu 
Naturalnie Senior!. Jeszcze przed wakacjami 
zapraszamy emerytów i seniorów na wyjaz-
dy, w ramach których edukację połączymy 
z rozrywką. Zapraszamy na kręgielnię, pole 
golfowe i strzelnicę. W związku z dużym za-
interesowaniem profilaktyką zdrowia umysłu 
i ciała postanowiliśmy umożliwić seniorom 
i emerytom wzbogacanie tego obszaru po-
przez zachęcanie do doświadczania nowych 
rzeczy oraz integracji. Od września w sali 
ARTerii odbywać się będą zajęcia fizjote-
rapii oraz treningi pamięci i koncentracji. 
Doświadczanie, wzbudzanie odwagi do te-
stowania i próbowania, a także proponowane 
wycieczki spacerowe są ważną, aczkolwiek 
nie zawsze możliwą do realizacji częścią ży-
cia. Zaplanowaliśmy także organizację kon-
certu z muzyką lat 20’ i 30’ oraz wyjazd do 
kina. Poprzez zaplanowane działania chcemy 
zadbać o zdrowie naszych emerytów. Ak-
tywny i świadomy człowiek, to zdrowszy 
człowiek.  Zachęcamy do śledzenia nadcho-
dzących wydarzeń. 

Tekst i zdjęcia: 
ARTeria CKiP

Konkurs na Najlepszą Babę Wiel-
kanocną

11 kwietnia odbył się coroczny 
Konkurs na Najlepszą Babę Wielka-
nocną. Jury w składzie Bronisława 
Porembska, Lidia Szary, Barbara 
Skurczak oraz Joanna Małek (jako 
trzykrotna laureatka konkursu) 
oceniały aż 11 bab! Wszystkie były 
pięknie przystrojone, cudownie 
pachniały i rewelacyjnie smakowały. 
Komisja oceniająca miała nie lada 
wyzwanie wybierając tegorocznych 
laureatów. Poza standardowym podium oraz 
nagrodą publiczności będącą naszą tradycją, 
wyróżniono osobę, która podjęła się zrobie-
nia wyjątkowej baby drożdżowej, tak rzadko 
spotykanej podczas naszych konkursów. Po 
długich obradach postanowiono nagrodzić:

I miejsce – Monika Janik za babkę adwo-
katową, otrzymując 59 punktów na 60 moż-
liwych do uzyskania;

II miejsce – Maja Śliwka za babkę cytry-
nową z ilością punktów 56/60;

III miejsce – Natalia Fuchs za babkę mar-
chewkową z ilością punktów 53/60;

Nagroda publiczności – Paulina Kociuba 
za babkę cytrynową;

Z ARTERII CKiP

Nagroda specjalna – Zuzanna Błahut za 
babkę drożdżową.

Nagrody przewidziane dla laureatów to 
kolejno: robot kuchenny z misą za I miej-
sce, blender sportowy za II miejsce, blender 
ręczny za III miejsce oraz patelnia grillowa 
za uzyskanie nagrody publiczności.

Nagrody wręczył Wójt Gminy – Marcin 
Kotyczka, a całość imprezy poprowadziła 
dyrektor ARTerii – Aleksandra Malczyk.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i ży-
czymy powodzenia podczas dalszych przygód 
cukierniczych.

I miejsceI miejsce

II miejsceII miejsce

Komisja konkursowa i laureaciKomisja konkursowa i laureaci

III miejsceIII miejsce Nagroda publicznościNagroda publiczności
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13 kwietnia 2022 r. na Placu 
Apelowym Muzeum Katyńskiego 
na terenie Warszawskiej Cytadeli od-
były się centralne uroczystości Dnia 
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 
Po Mszy Św. w intencji ofiar mor-
du katyńskiego nastąpiła ceremonia 
złożenia symbolicznego wieńca od 
narodu oraz zniczy od korpusu dyplo-
matycznego w Epitafium Katyńskim. 
Na zaproszenie ministra obrony na-
rodowej Mariusza Błaszczaka w uro-
czystościach wzięła udział delegacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 
1939 r. na czele z prezes Teresą Bracką. W skład delegacji weszli również przedstawiciele 
oddziałów z Katowic, Częstochowy, Warszawy i Ornontowic.

Kolejny punkt obchodów miał miejsce na dziedzińcu Komendy Głównej Policji w War-
szawie. Jak co roku 13 kwietnia przed obeliskiem Poległym Policjantom – Rzeczpospolita 

Polska odbyły się uroczystości upamiętniające Dzień Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Po okolicznościowych przemówie-
niach delegacje złożyły wieńce przed obeliskiem.

Ostatnim akcentem obchodów 13 kwietnia była msza św. 
w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, podczas której 
oddano hołd oficerom Wojska Polskiego oraz policjantom 
zamordowanym przez funkcjonariuszy NKWD. Uroczystość 
uświetniła kompania honorowa oraz orkiestra Wojska Polskie-
go. Po Mszy Św. delegacje złożyły wieńce w kaplicy Matki 
Bożej Katyńskiej.

Przypomnijmy, że przypadający na 13 kwietnia Dzień Pa-
mięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej uchwalony został 14 listopada 
2007 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Właśnie 
13 kwietnia 1990 roku Związek Sowiecki przyznał się do 
zbrodni katyńskiej. Liczbę ofiar tej zbrodni szacuje się na co 
najmniej 21 768 obywateli II RP. Jedną z największych grup 
zawodowych wśród nich stanowili funkcjonariusze Policji 
Państwowej i Policji Województwa Śląskiego, których prochy 
spoczywają na Polskich Cmentarzach Wojennych w Miednoje 
(Rosja) i Bykowni (Ukraina) oraz na cmentarzu komunalnym 
we Włodzimierzu Wołyńskim (Ukraina). 

Tekst i zdjęcia: Andrzej Kotyczka 
– Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r.

gany jest brak obciążeń na koncie biblio-
tecznym.

Dofinansowano ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
realizacji Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. 

Tekst i grafiki: GBP w Ornontowicach

Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
EMPIK GO w ornontowickiej biblio-

tece!
Od 1 maja 2022 r. nasi Czytelnicy mogą 

bezpłatnie skorzystać z dostępu do ponad 
50 000 e-booków oraz audiobooków w ser-
wisie Empik Go. Platforma oferuje także 
podcasty oraz produkcje oryginalne Empik 
Go. Dostęp jest możliwy poprzez aplikację 
na urządzeniach mobilnych, w tym na czyt-
nikach e-booków.

Aby skorzystać z usługi, należy zgło-
sić się osobiście do Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Ornontowicach lub napisać 

13 kwietnia – Dzień Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej

e-maila z prośbą o kod do Empik Go na 
adres: biborn@interia.pl oraz podać imię, 
nazwisko i numer karty bibliotecznej (trzeba 
być zarejestrowanym czytelnikiem). Wyma-
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Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Z PRZEDSZKOLA IM. KUBUSIA 
PUCHATKA
Powitanie wiosny
21 marca dzieci z przedszkola wzięły 

udział w tradycyjnym obrzędzie „pożegna-
nia zimy – powitania wiosny”. Podczas spa-
cerów szukaliśmy oznak nowej pory roku, 
każda z grup uczyła się piosenki o tematyce 
wiosennej, dzieci z wielkim zaangażowa-
niem wykonywały liczne prace plastyczne.  
Wszystkie grupy spotkały się w ogrodzie 
przedszkolnym, po czym wyruszyły barw-
nymi korowodami na spacer po najbliższej 
okolicy. Śpiewając piosenki i maszerując 
za Marzanną – witały wiosnę. Aby tradycji 
stało się zadość, Marzanna została uroczy-
ście pożegnana głośnym okrzykiem oraz 
wierszykiem.

Dzień Książki
Dzień Książki to święto obchodzone co 

roku 2 kwietnia na pamiątkę urodzin duń-
skiego pisarza Hansa Christiana Andersena. 
Dzień ten ma na celu rozpowszechnienie 
książek dla dzieci oraz wspieranie czytania 
od najmłodszych lat.

1 kwietnia przedszkolaki z grupy: „Sów-
ki” zostały zaproszone do Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Ornontowicach, aby uczcić 
ten wyjątkowy dzień. Tam, z zainteresowa-
niem wysłuchały opowieści o Marcelinie 
- dziewczynce, która nie lubiła czytać ksią-
żek. Dzieci zobaczyły też filmik edukacyjny 
o tym, jak powstają książki oraz oglądały 
zbiór nietypowych książek. Największe 
emocje wśród dzieci wywoła jednak książ-
ka, w której miały odnaleźć ukrytego misia. 

Każdy chciał ją choć chwilę pooglądać. Na 
koniec dzieci odgadywały zagadki na temat 
bohaterów znanych książek – poradziły so-
bie z tym zadaniem fantastycznie! Na pa-
miątkę zostały obdarowane zakładkami do 
książek i zawieszkami na drzwi.

Zachęcamy Rodziców do zapisywania 
dzieci do biblioteki oraz regularnego jej 
odwiedzania. Można tam znaleźć nie tylko 
ciekawe książki, ale również gry planszowe.

ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 
KAROLA MIARKI
Chwalimy się, bo jest czym!
Nasi uczniowie mogą cieszyć się wieloma 

sukcesami sportowymi i artystycznymi, nie 
zapominamy jednak o tych, którzy w zaci-
szu swoich domów i umysłów rozwiązują 
szereg problemów natury naukowej! Oto 
nasi pasjonaci nauk ścisłych: Wojciech Dydo 
z klasy 7 oraz Mateusz Pałka z klasy 8!

Wojciech Dydo znalazł się w gronie fi-
nalistów Wojewódzkiego Konkursu Przed-
miotowego z Matematyki organizowanego 
przez Kuratora Oświaty Województwa Ślą-
skiego dla uczniów szkół podstawowych 
w roku szkolnym 2021/2022. Wojtek jest 
uczniem, który już w poprzednich latach 
miał osiągnięcia z matematyki. W tym 
roku szkolnym brał udział również Kon-
kursie Matematycznym Kangur, na wyniki 
którego jeszcze czekamy. Do konkursów 
przygotowywał się pod okiem Anny Profa-
ski. Wojtkowi gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów w kolejnych konkursach!

Mateusz Pałka w  roku szkolnym 
2021/2022 uczestniczył w licznych kon-
kursach chemicznych, w których uzyskał 
znaczące osiągnięcia:

– w trzech etapach Wojewódzkiego Kon-
kursu Przedmiotowego z chemii, gdzie uzy-
skał tytuł finalisty tego konkursu;

– dwóch etapach XXXI Wojewódzkiego 
Konkursu dla uczniów szkół podstawowych 
„Młody Chemik”, organizowanego przez 
Pałac Młodzieży w Katowicach, gdzie zdo-
był również tytuł finalisty;

– trzech etapach Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Wiedzy Chemicznej dla Szkół Podstawo-
wych, organizowanej przez Wydział Chemii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

23 marca brał również udział w konkursie 
powiatowym „Z Chemią za Pan Brat”, orga-
nizowanym przez I Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Karola Miarki w Mikołowie, gdzie 
zdobył I miejsce.

24 marca uczestniczył wraz z koleżanką 
z klasy Magdaleną Blachą w XIX Woje-
wódzkim Konkursie „Duety Chemiczne” 
organizowanym przez Pałac Młodzieży 

w  Katowicach, zdobywając tytuł fina- 
listy.

Pasją Mateusza jest chemia. Posiada on 
bardzo dużą wiedzę z jej zakresu, zdobytą 
poprzez wnikliwe uczenie się poparte do-
świadczeniami chemicznymi. Nauczycielem 
prowadzącym Mateusza jest Agata Szuba-
-Dyrcz. Życzymy Mateuszowi dalszych 
sukcesów i aby swoją wiedzę chemiczną 
w przyszłości wykorzystał do rozwoju na-
uki.

Wygrane eliminacje
29 marca w hali MOSiR Łaziska Górne 

odbyły się eliminacje szkół powiatu miko-
łowskiego do Finałów Powiatowego Turnie-
ju Piłki Ręcznej. Obie nasze reprezentacje 
– chłopcy i dziewczęta uzyskały awans, zaj-
mując odpowiednio I i II miejsce.

Skład drużyny chłopców: Filip Machu-
lik, Patryk Kociuba, Piotr Hawełka, Mateusz 
Malczyk, Tomasz Mierzwa, Dawid Szwiec, 
Wiktor Skowroński, Mikołaj Tomala, Jakub 
Nieradzik i Mateusz Mrozek.

Skład drużyny dziewcząt: Zuzanna Fal-
kowska, Zuzanna Klima, Paulina Szala, 
Aleksandra Dyrcz, Emilia Lubańska, Pa-
trycja Dawid, Oliwia Szulc, Oliwia Kocur, 
Paulina Bieniek, Natalia Magdziorz, Amelia 
Koniusz oraz Magdalena Blacha.

„Na Śląsku miyszkomy, po śląsku go-
domy”

30 marca uczniowie naszej szkoły: Zofia 
Kotyczka, Maksymilian Spyra, Karol Gilner 
oraz Piotr Hawełka wzięli udział w powia-
towym konkursie gwary śląskiej „Na Śląsku 
miyszkomy, po śląsku godomy”. Konkurs 
odbywał się w dwóch kategoriach wieko-
wych klas I-III oraz IV–VIII. Poziom kan-
dydatów był bardzo wysoki, każdy uczest-
nik mógł zaprezentować wiersz w gwarze 
śląskiej bądź własny tekst. Wszyscy nasi 
reprezentanci spisali się na medal.

Największe gratulacje należą się Karo-
lowi Gilnerowi, który w swojej kategorii 
wiekowej IV–VIII zajął I miejsce! Karola 
do konkursu przygotowała Mariola Łańska.

Podczas konkursu została wręczona rów-
nież nagroda specjalna Urzędu Miasta Ła-
ziska Górne, którą otrzymał Maksymilian 
Spyra przygotowany przez Sandrę Szwiec.

Tekst i zdjęcia: 
ZS-P w Ornontowicach
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W województwie śląskim wyłonionych 
zostało już 12 zwycięzców Pucharu Pol-
ski 2021/2022 na szczeblach Podokręgów, 
którzy tegorocznej wiosny walczyć będą 
o miejsce na głównej, czyli krajowej drabin-
ce pucharowej i konfrontację z atrakcyjnym 
przeciwnikiem.
Tę dwunastkę  tworzą: Polonia Bytom 

(podokręg Bytom), Rekord Bielsko-Biała 
(Bielsko-Biała), Raków II Częstochowa (Czę-
stochowa), GKS II Katowice (Katowice), 
MLKS Woźniki (Lubliniec), Unia Turza Ślą-
ska (Racibórz), Tempo Puńców (Skoczów), 
Unia Dąbrowa Górnicza (Sosnowiec), Gwa-
rek Ornontowice (Zabrze), Orzeł Łękawica 
(Żywiec), GKS II Tychy (Tychy), ROW 1964 
Rybnik (Rybnik).

20.04.2022 r. – 1/8 finału Pucharu Polski 
na szczeblu Śląskiego ZPN
MLKS Woźniki (klasa okręgowa) - Gwa-

rek Ornontowice (IV liga) 0:10
ROW 1964 Rybnik (IV liga) - Polonia By-

tom (III liga) 1:2
Unia Dąbrowa Górnicza (IV liga) - Orzeł 

Łękawica (IV liga) 3:1

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
19 02.04.2022 Ruch Radzionków Gwarek Ornontowice 1 : 0 –

20 09.04.2022 Gwarek Ornontowice Unia Rędziny 3 : 1 Kowalik, Ka-
sprzyk, Gogita

21 15.04.2022 Śląsk Świętochłowice Gwarek Ornontowice 3 : 0 –
22 23.04.2022 Polonia Łaziska Górne Gwarek Ornontowice 1 : 0 –

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

19 02.04.2022 Naprzód Świbie Gwarek II Ornontowice przełożony  
na 11 maja

20 10.04.2022 Gwarek II Ornontowice Tempo Paniówki 0 : 6 –
21 16.04.2022 KS 94 Rachowice Gwarek II Ornontowice 3 : 1 Rafał Metelski
22 24.04.2022 Gwarek II Ornontowice Concordia Knurów 1 : 1 Robert Metelski

Puchar Polski 2021/2022, grupa: Śląski ZPN – 1/8 finału

1/8 
finału 20.04.2022 MLKS Woźniki Gwarek Ornontowice 0 : 10

Boczar – 2, Ra-
czyński – 2, Lo-
pez, Kasprzyk, 

Kryvych, Gogita, 
Miłek, Kowalik.

Rozgrywki Pucharu Polski na szczeblu Śląskiego ZPN

Przypomnijmy, że poprzedni puchar, po 
jego trzykrotnym zdobyciu pozostał w Łazi-
skach, a jego zdobywca, kolega Ernest Walo-
szyński jest również zwycięzcą tegorocznego 
turnieju. Drugie miejsce wywalczył kolega 

Kolejny Mistrz Skatowy
6 kwietnia w sali ARTerii CKiP miało miejsce zakończenie 15. turnieju 
skatowego o tytuł „Skatowy Mistrz Gminy Ornontowice” w roku 2022. 
Mimo wielu starań i wielkiego wysiłku miejscowych skaciorzy puchar 
przechodni, który jest główną nagrodą turnieju, powędrował po raz ko-
lejny do Łazisk Górnych.

Raków II Częstochowa (IV liga) - GKS II 
Tychy (IV liga) 2:1

Wolne losy: Unia Turza Śląska (IV liga), 
Rekord Bielsko-Biała (III liga), GKS II Kato-
wice (klasa okręgowa), Tempo Puńców (klasa 
okręgowa).

11.05.2022 r. – Ćwierćfinał Pucharu Pol-
ski na szczeblu Śl. ZPN

GKS II Katowice - Gwarek Ornontowice
Tempo Puńców - Unia Dąbrowa Górnicza
Unia Turza Śl. - Polonia Bytom
Raków II Częstochowa - Rekord Bielsko-

-Biała
Kolejne terminy: 18.05.2022 r. – półfi-

nały oraz 08.06.2022 r. – finał.

Krystian Michalski z Bujakowa, a trzecie 
miejsce zdobył mieszkaniec Ornontowic – 
kolega Franciszek Sprus. 

Oprócz pucharów laureaci trzech pierw-
szych miejsc otrzymali również dyplomy, 

drobne upominki i książkę pt. „Dzieje Or-
nontowic”. Nagrody wręczali: Wójt Gminy 
Ornontowice – Marcin Kotyczka i Dyrektor 
ARTerii Centrum Kultury i Promocji – Alek-
sandra Malczyk. Po karcianych zmaganiach 
przyszła pora na poczęstunek golonką. 

Kończąc tę krótką notatkę zapraszam ska-
ciorzy i sympatyków skata na kolejny turniej, 
który rozpoczyna się w ostatnią środę wrze-
śnia br. w sali ARTerii. Zapraszam również 
na letni turniej skatowy w każdą trzecią środę 
miesiąca od kwietnia do sierpnia br.

Tekst: Jacek Adamczyk
Zdjęcie: ARTeria CKiP
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GMINA ORNONTOWICE 
przy wsparciu FUNDACJI JSW

zaprasza do udziału w  projekcie

BIEG  PO  ZDROWIE !

Jeśli jesteś osobą, która lubi biegać lub dopiero przymierza się do przygody z bieganiem,
mieszkasz, pracujesz lub uczysz się na terenie Gminy Ornontowice

 oraz masz ukończone 18 lat te zajęcia są dla Ciebie!!!
ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ - ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

URZĄD GMINY ORNONTOWICE - REFERAT KOMUNALNY TEL. (32) 33 06 232
 
 
 

TERMIN OD KWIETNIA DO  GRUDNIA br.

PROJEKT OBEJMUJE
BEZPŁATNY UDZIAŁ W :

BADANIACH  ZDROWOTNYCH UCZESTNIKÓW
ZAJĘCIACH BIEGOWYCH
SPOTKANIACH Z FIZJOTERAPEUTĄ I DIETETYKIEM
WYJAZDY GÓRSKIE
SPOTKANIA 1-2 RAZY W TYGODNIU

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU 
WÓJT GMINY ORNONTOWICE

 
 

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 
Apteka św. Stanisława - Ornontowice 32 237 81 41
Apteka „NOVA” - Ornontowice 32 235 59 84
Dyspozytor Wodno-Kanalizacyjny - Ornontowice (czynny całodobowo) 602 573 096
PSZOK - Ornontowice 32 723 16 41
Zespół Szkół Ponadpodstawowych 32 235 46 00
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP 694 772 917
Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła 32 235 50 21
Gwarek Ornontowice  32 330 62 89
OSP Ornontowice 32 235 50 96
Urząd Pocztowy o/Ornontowice 32 235 50 11
KWK Budryk 32 235 51 11
Bank Spółdzielczy o/Ornontowice 32 339 17 00
Komisariat Policji w Orzeszu 32 324 86 10
Starostwo Powiatowe w Mikołowie 32 324 81 00
Szalety gminne 32 336 15 23
Powiatowy Urząd Pracy 32 224 10 92
Urząd Skarbowy w Mikołowie 32 324 61 00
Nocna i świąteczna opieka medyczna poniżej 18 r.ż. 32 325 76 00
Nocna i świąteczna opieka medyczna powyżej 18 r.ż. 32 322 40 63

WYDAWCA: Gmina Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice
REDAKCJA: Marek Malczyk (red. nacz.), Iwona Skrzypczyk,
     Urząd Gminy Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a,
     43-178 Ornontowice, glos@ornontowice.pl
Skład: MUZO Marcin Łęczycki, ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
Druk: Drukarnia Kolumb Krzysztof Jański, ul. Kaliny 7, 41-506 Chorzów
Data i miejsce wydania numeru 4/2022 (240): 06.05.2022 r., Ornontowice
Nakład: 1 000 egz.
Data wydania kolejnego numeru do 03.06.2022 r.
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MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 
GMINY ORNONTOWICE

CENNIK 
REKLAM

Powierzchnia Strony 
wewnętrzne

Ostatnia 
strona

Cała strona 500 zł 900 zł

1/2 strony 260 zł 500 zł

1/4 strony 140 zł 260 zł

1/8 strony 80 zł 140 zł

1/16 strony 50 zł 80 zł

glos@ornontowice.pl
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20 kwietnia w starostwie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Forum 
Seniorów, ciała doradczego  powołanego przy staroście mikołowskim, 
którego głównym celem będzie reprezentowanie seniorów powiatu mi-
kołowskiego.

O możliwość zatrudnienia, długość po-
bytu u nas i  formalności przy wizytach 
w urzędach, u lekarza i w szkole. Nasi go-
ście z Ukrainy o te sprawy pytali najczęściej 
Starostę Mikołowskiego Mirosława Dużego.

Ten na wspólnym obiedzie spotkał się 6 
kwietnia z grupą uchodźców, którzy schro-
nienie przed wojną znaleźli w Ornontowi-
cach, w internacie Zespołu Szkół Ponadpod-
stawowych. To właśnie tam zorganizowano 
dla nich jeden z Punktów Zbiorowego Za-
kwaterowania w naszym powiecie. W spo-

Forum Seniorów wybrało swoje władze

Forum tworzy piętnastu reprezen-
tantów pięciu gmin, a są to: Zofia 
Painter, Grażyna Żur, Stanisław Wa-
letko, Eugeniusz Wycisło i Marek 
Popek (Mikołów), Halina Rzytka, 
Joanna Żurek i Jolanta Chrost (Ła-
ziska Górne), Elżbieta Goralczyk, 
Beata Helbig i Stanisław Nowicki 
(Orzesze), Józef Jasiulek i Maria 
Sittek (Ornontowice) oraz Elżbieta 
Słomka i Kazimierz Cebula (Wyry).  

– Cieszę się, że państwa aktyw-
ność nie wygasła i jestem pewien, 
że macie jeszcze dużo do zaofero-
wania powiatowi i jego mieszkań-
com – powiedział Starosta Mikołowski Mi-
rosław Duży, wręczając im akty powołania 
do tego gremium. Każdy z członków Fo-
rum Seniorów złożył również ślubowanie. 
W trakcie inauguracyjnego posiedzenia 
wybrano przewodniczącego Forum Senio-
rów, którym został Eugeniusz Wycisło, zaś 
jego zastępczynią została Elżbieta Słom-
ka. Funkcję sekretarza powierzono Joannie 
Żurek.

W  obradach uczestniczyli również: 
członkini Zarządu Powiatu Grażyna Na-

zar, sekretarz powiatu Łukasz Ryguła, 
naczelnik Wydziału Rozwoju Zdrowia 
i Promocji Aleksandra Łataś-Makuch, 
specjalista ds. polityki  senioralnej  w sta-
rostwie powiatowym Sabina Grzywok 
oraz Agnieszka Ganiek z Fundacji Ga-
szo realizatora,  wspólnie ze starostwem, 
projektu „SAMOrządni Seniorzy Powiatu 
Mikołowskiego”.   

Kadencja Forum Seniorów trwa cztery 
lata, a jego członkowie swoje funkcje spra-
wują społecznie. Termin kolejnego posie-
dzenia wyznaczono na 11 maja.  

Dzień Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej
13 kwietnia obchodzony jest jako Dzień 

Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Pod 
obeliskiem poświęconym policjantom za-
mordowanym przez NKWD, stojącym przy 
kościele św. Mikołaja w Bujakowie oraz 
pod grobami pomordowanych policjantów 
w Ornontowicach, władze powiatu oraz 
przedstawiciele policji złożyli kwiaty i za-
palili znicze. Byli to Starosta Mikołowski 
Mirosław Duży oraz członkowie Zarządu 
Powiatu: Grażyna Nazar, Janina Szołtysek 
i Henryk Stencel, a także radna powiatowa 
Mirosława Lewicka.

Na bujakowskiej tablicy widnieją na-
zwiska 16 policjantów z Mikołowa zamor-
dowanych wiosną 1940 roku w Kalininie, 
spoczywających na polskim cmentarzu woj-
skowym w Miednoje, natomiast pomnik na 
ornontowickim cmentarzu upamiętnia na-
zwiska sześciu funkcjonariuszy Policji II RP 
pochodzących z Ornontowic.

W odwiedzinach u gości z Ukrainy
tkaniu uczestniczyła również Członkini 
Zarządu Powiatu Grażyna Nazar, dyrektor 
ZSP Teresa Stasik-Szyszka oraz wicedyrek-
tor ornontowickiej szkoły Ryszard Wystemp.

– Obecnie przebywa u nas 22 uchodźców, 
od 10 miesięcznego niemowlaka do 73-let-
niej pani. Przygotowaliśmy dla nich 8 pokoi, 
dwu, trzy i czteroosobowych. Wszystkie zo-
stały wyremontowane przez naszych uczniów. 
Uchodźcy mają do dyspozycji kuchnię, świe-
tlicę dla najmłodszych oraz sanitariaty – tłu-
maczy Teresa Stasik-Szyszka, dyrektor ZSP.

Na obiad panie z Ukrainy przygo-
towały pyszne pierogi, poczęstowały 
starostę również kawą i ciastem.

Z Powiatowego Magazynu Po-
mocy Humanitarnej do ornontowic-
kiego internatu trafiły w tym czasie 
podarowane uchodźcom: pralka au-
tomatyczna, toster, frytkownica, że-
lazko, czajnik, mikser i odkurzacz. 
Wszystkie te sprzęty, także książki 
i kolorowanki oraz pampersy dla 
dzieci, zostały przekazane przez 
mieszkańców naszego powiatu, za 
co serdecznie Państwu dziękujemy.

Wojewoda  Śląski ogłosił kwalifikację 
wojskową, której w tym roku podlegają:

1) mężczyźni urodzeni w 2003 r.;
2) mężczyźni urodzeni w latach 1998 

– 2002, którzy nie posiadają określonej 
kategorii zdolności do czynnej służby woj-
skowej;

3) osoby urodzone w latach 2001 – 2002 
– pełna informacja  w obwieszczeniu woje-
wody dostępna  na mikolowski.pl.

Kwalifikacja wojskowa dla  osób za-
mieszkałych stale lub przebywających cza-
sowo ponad 3 miesiące na terenie miast: 
Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze oraz 
gmin Ornontowice i Wyry przeprowadzo-
na zostanie w Mikołowie w budynku przy 
ul. Kolejowej 2 w dniach od 16 maja do 6 
czerwca od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 14.00 do 17.00. Za organizację 
kwalifikacji odpowiada starosta mikołowski.

W kamasze

Władze powiatu oraz funkcjonariusze policji przed pomni-Władze powiatu oraz funkcjonariusze policji przed pomni-
kiem na cmentarzu w Ornontowicachkiem na cmentarzu w Ornontowicach



T o w a r z y s t w o  M i ł o ś n i k ó w  O r n o n t o w i c
Zeszyty Historyczne nr 4/2022 (19)

– Początki pielgrzymowania na Górę Świętej Anny, część I –

Początki pielgrzymowania na Górę Świętej Anny, część I
Góra Świętej Anny była ulubionym celem pielgrzymek Ślą-

zaków już od XV wieku, kiedy to wybudowano pierwszy kościół 
pw. św. Anny. Obecnie jest tam bazylika z figurką św. Anny z jej 
relikwiami, franciszkański zespół klasztorny z Rajskim Placem 
oraz 40 kaplic kalwaryjnych.

Na podstawie wspomnień starszych mieszkańców ustalono, że 
pierwsze pielgrzymki pątników z Ornontowic na Górę Świętej 
Anny (do 1945 roku Sankt Annaberg) rozpoczęły się na przełomie 
XIX i XX wieku, a ich inicjatorką była pochodząca z Zimnej Wód-
ki (wtedy Kaltwasser) Anastazja Labisch, która wyszła w 1893 
roku za Józefa Cyprysa z Ornontowic.

Miejscowość Zimna Wódka znajdowała się niedaleko Sankt 
Annabergu i tam kult św. Anny był bardzo rozpowszechniony. Mło-
da pani Cyprysowa, już po zadomowieniu się w Ornontowicach, 
rozpoczęła starania, by zachęcić mieszkańców do pielgrzymowania 
na Górę Świętej Anny. Główną trudnością była znaczna odległość 
między Ornontowicami a sanktuarium. Wprawdzie istniało już 
połączenie kolejowe, ale bilety były drogie.

Dużym ułatwieniem zaś było to, że Sankt Annaberg i Ornonto-
wice znajdowały się w tym czasie na obszarze tego samego państwa, 
czyli Niemiec, i nie trzeba było przekraczać granicy. Prawdopo-
dobnie pątnicy z Ornontowic pielgrzymowali na wozach konnych, 
a nieliczni może też pieszo. Jednymi z pierwszych byli synowie 
Cyprysów: Antoni i Franciszek, którzy udali się na Annaberg 
już jako chłopcy. Zapewne w czasie I wojny światowej i później 
w okresie powstań śląskich pielgrzymek nie organizowano. Dopie-

ro po 1922 roku, kiedy proboszczem był ks. Teofil Bromboszcz, 
nastąpiło ożywienie ruchu pątniczego. Zachował się m.in. zapis 
pozdrowień z Góry Świętej Anny z 13 sierpnia 1925 roku wysłany 
do mieszkańca Ornontowic.

Po III powstaniu śląskim Ornontowice zostały przyznane Pol-
sce, zaś Annaberg pozostał niemiecki aż do 1945 roku. Do tego 
z chwilą dojścia w 1933 roku do władzy Hitlera nastąpiło stopniowe 
ograniczanie pielgrzymowania, aż II wojna światowa całkowicie 
je przerwała. Władze hitlerowskie zabroniły franciszkanom orga-
nizować życie pątnicze, a nowo powstały dom pielgrzyma stał się 
szpitalem wojskowym.

Kolejne zdjęcie z 1930 roku przedstawia grupę pątników na 
schodach Rajskiego Placu przed wejściem do bazyliki. Widać na 
nim Alojzego Adamczyka (w drugim rzędzie pierwszy z prawej, 

trzyma krzyż) i Pawła Kotyczkę (w pierwszym rzędzie czwarty 
z prawej). Trzeba dodać, że w tym czasie pielgrzymi nocowali 
głównie w domach okolicznych mieszkańców albo w kaplicach.

Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu.

Jan Gołąb
Towarzystwo Miłośników Ornontowic
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