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26 maja w sali konferencyjnej Rady Gminy odbyła się XLIV Sesja Rady Gminy Ornontowice, której tematami 
wiodącymi były Raport o Stanie Gminy za 2021 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok oraz pod-
jęcie uchwał w sprawie udzielenia wotum zaufania i absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 rok.

Wójt Gminy Ornontowice – Marcin 
Kotyczka przedstawił uczestnikom obrad 
Raport o Stanie Gminy Ornontowice za 
2021 rok, podsumowując działalność or-
ganów Gminy, w szczególności realizację 
inwestycji, polityk, programów i strategii 
oraz uchwał Rady Gminy Ornontowice. 
Pomimo kolejnego zwrotu na rzecz spółki 
górniczej kwoty 5 288 367,15 zł oraz trwa-
jącej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, 
która znacząco utrudniła realizację zadań 
na praktycznie wszystkich płaszczyznach, 
Urząd Gminy w 2021 roku nieprzerwanie 
prowadził zaplanowane inwestycje ukie-
runkowane zarówno na poprawę jakości 

dróg gminnych i przylegającego do nich 
oświetlenia, budowę sięgaczy, rozbudowę 
sieci wodociągowej, zaspokajania potrzeb 
społecznych, w tym poprawę efektywności 
kształcenia, jak i na poprawę połączeń bez-
płatnej komunikacji gminnej i komunikacji 
międzygminnej. Nieustannie kładliśmy także 
nacisk na ochronę środowiska ze szczegól-
nym wskazaniem na działania ograniczające 
niską emisję oraz pozyskiwanie dofinanso-
wań w ramach realizacji zadań z funduszy 
zewnętrznych – podsumował Wójt. 

Raport o Stanie Gminy Ornontowice za 
2021 rok dostępny jest na www.bip.ornon-
towice w zakładce Gmina Ornontowice → 
Raport o stanie Gminy.

14-stu obecnych na sesji radnych jedno-
głośnie podjęło uchwałę w sprawie udzie-
lenia wotum zaufania Wójtowi Gminy 
Ornontowice.

W dalszej części obrad radni jednogło-
śnie podjęli uchwałę ws. zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Ornontowice za 2021 rok oraz jednogło-

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium 
za 2021 rok dla Wójta Gminy Ornontowice 

– Marcina Kotyczki

śnie uchwałę ws. udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Ornontowice za 2021 rok.

W swoim wystąpieniu Wójt wyraził słowa 
wdzięczności za owocną współpracę w 2021 
roku wszystkim radnym, pracownikom 
Urzędu Gminy na czele z Zastępcą Wójta, 
panią Skarbnik. Podziękował także dyrek-
torom i pracownikom gminnych jednostek 
organizacyjnych oraz strażakom z Ochotni-
czej Straży Pożarnej. 

W trakcie majowych obrad radni pod-
jęli łącznie kolejne 13 uchwał, m.in. ws.:

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Ornontowice na lata 
2022-2032,

• zmian budżetu Gminy na 2022 rok,
• przejęcia od Powiatu Mikołowskiego 

zadania publicznego pn.: Zarządzanie 
odcinkami dróg w obrębie skrzyżo-
wania ulic Zwycięstwa i Zamkowa 
w Ornontowicach,

• przekazania środków finansowych 
na Wojewódzki Fundusz Wsparcia 
Komendy Policji w Katowicach,

• powołania Rady Seniorów w Gminie 
Ornontowice oraz nadania jej statutu,

• zmiany Statutu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ornontowi-
cach,

• trybu i sposobu powoływania i od-
woływania członków Zespołu Inter-
dyscyplinarnego oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania.

Wszystkie uchwały dostępne są w BIP.
W  części poświęconej informacjom 

Wójta Gminy Zastępca Wójta – Dariusz 
Spyra poinformował o bieżących inwesty-
cjach, w tym m.in. o trwających pracach 
związanych z budową sieci wodociągowej 
przy ul. Polnej oraz budową dwóch sięgaczy 

ul. Leśnej w rejonie nr 5 i nr 17. Trwają 
także czynności związane z przystąpieniem 
do realizacji modernizacji dróg gminnych 
oraz budowy chodnika przy ul. Akacjowej. 
Ponadto oznajmił, że Aglomeracja Ornon-
towice została wpisana do VI aktualizacji 
Krajowego Programu Oczyszczania Ście-
ków Komunalnych. Więcej nt. bieżących 
inwestycji na str. 4.

Natomiast Wójt Gminy powiadomił 
m.in. o tym, że w zakresie projektu Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Ornon-
towice wpłynęło 16 uwag, które obecnie 
są analizowane. Ponadto oznajmił, że 
w dniu 12 maja Wójt Gminy wziął udział 
w spotkaniu w sprawie CPK, gdzie gminy 
Powiatu Mikołowskiego i innych okolicz-
nych Powiatów zajęły wspólne stanowisko 
co do przebiegu linii CPK. Na zakończenie 
zaprosił radnych i mieszkańców na Dni 
Ornontowic z Dniem Dziecka (szczegóły 
na str. 5).

Wpłynęła jedna interpelacja Przewodni-
czącego Rady Gminy – Henryka Nieużyły 
ws. montażu elementów zwiększających 
bezpieczeństwo (barierek) na skrzyżowaniu 
u. Krótkiej w rejonie posesji nr 15.

Transmisja z obrad XLIV Sesji Rady 
Gminy Ornontowice dostępna jest na stro-
nie internetowej: www.esesja.tv/transmi-
sje_z_obrad/806/rada-gminy-ornontowice.
htm 

Od lewej: Sebastian Spyra, Henryk Nieużyła,  Od lewej: Sebastian Spyra, Henryk Nieużyła,  
Marcin KotyczkaMarcin Kotyczka

Od lewej: Eugeniusz Kaczor, Katarzyna Walczak, Od lewej: Eugeniusz Kaczor, Katarzyna Walczak, 
Aleksandra SewerinAleksandra Sewerin

Spotkanie 
z mieszkańcami
Szanowni Mieszkańcy,
serdecznie zapraszam na kolejne spotka-

nie Wójta Gminy Ornontowice z mieszkań-
cami, które zaplanowane jest na 8 czerwca 
2022 r. o godz. 17.00 w sali ARTerii CKiP.

Do zobaczenia.

Marcin Kotyczka

Wójt Gminy Ornontowice



GŁOS Ornontowic    nr 5 (241)    MAJ 2022 3S A M O R Z Ą D

Z okazji Dnia Dziecka 
życzymy Wam,

aby uśmiech zawsze gościł 
na Waszych twarzach,

a każdy dzień był wspaniałą przygodą 
i niósł ze sobą wiele pozytywnych emocji.

Nie bójcie się marzyć, 
bo od marzeń wszystko się zaczyna!

W uroczystej Mszy Św. w intencji Oj-
czyzny, która odbyła się 3 maja o godz. 
9.00 w naszym kościele parafialnym udział 
wzięli przedstawiciele ornontowickiego sa-
morządu, poczty sztandarowe, panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcy. Uro-
czystość uświetnił Chór Jutrzenka.

Po ceremonii, Wójt Gminy – Marcin 
Kotyczka, Przewodniczący Rady Gminy – 
Henryk Nieużyła oraz Przewodniczący Ko-
misji Spraw Społecznych – Sebastian Spyra 
złożyli kwiaty i znicze na ornontowickim 
cmentarzu.

Narodowe Święto 
Konstytucji 3 Maja

Ostatni moment 
na złożenie deklaracji
 w Centralnej Ewiden-

cji Emisyjności 
Budynków

30 czerwca 2022 r.

Dariusz Spyra
Zastępca Wójta Gminy

Dariusz Spyra
Zastępca Wójta Gminy

Ryszard Milanowski
Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy

Ryszard Milanowski
Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy

Masz profil zaufany, podpis kwalifikowany 
lub e-dowód, wejdź na www.ceeb.gov.pl 

i wypełnij deklarację przez internet.

Chcesz złożyć deklarację tradycyjnie, 
w wersji papierowej, pobierz druk 

z www.gunb.gov.pl  lub z Urzędu Gminy, 
wypełnij i złóż.

Nie narażaj się na karę grzywny, spełnij 
obowiązek złożenia deklaracji 

w wymaganym terminie.

Szczegółowe informacje w temacie znaj-
dziesz na www.gunb.gov.pl 

w zakładce CEEB.

Marcin Kotyczka
Wójt Gminy

Marcin Kotyczka
Wójt Gminy

Henryk Nieużyła
Przewodniczący 

Rady Gminy

Henryk Nieużyła
Przewodniczący Rady

Gminy

Ornontowice, 1 czerwca 2022 roku Ornontowice, 23 czerwca 2022 roku

Z okazji tego wyjątkowego dnia
wszystkim tatom składamy życzenia

zdrowia, szczęścia,
sukcesów zawodowych i osobistych 

oraz nieustającej radości ze swoich pociech. 
Niech będą one dla Was wsparciem i powodem do dumy.
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Dariusz Spyra

Zastępca Wójta Gminy

11 maja zakończono i odebrano prace 
związane z budową odcinka kanalizacji sa-
nitarnej Orzeska – Zamkowa wraz z prze-
pompowniami.

W ramach zadania wykonano: kanaliza-
cję sanitarną grawitacyjną D160 i długości 
13,20 m; kanalizację sanitarną grawitacyjną 
D200 i długości 22,56 m; kanalizację sani-
tarną grawitacyjną D250 i długości 226,09 
m;  kanalizację sanitarną tłoczną z rur PE 
90x8,2 o długości 243,09 m; studnię beto-
nową DN 500 – 1 szt.; studnie betonowe DN 
1000  14 szt.; studnie betonowe DN 1500 
– 12 szt.; tłocznię ścieków; przepompownię 
na terenie oczyszczalni ścieków Ornontowi-
ce Południe; zbiornik retencyjny ścieków 
z rur PVC 500 na terenie tłoczni; przepust 

PVC250 pod ulicą Orzeską o długości 39 m; 
nawierzchnię z kostki betonowej (350 m2) 
wraz z ogrodzeniem o długości łącznej 34 
m na terenie tłoczni; dwa słupy oświetlenia 
terenu i monitoring terenu tłoczni; roboty 
elektryczne związane z przyłączeniem no-
wej tłoczni oraz dostarczono agregat prądo-
twórczy na przyczepie.   

Wartość realizacji całego zadania wy-
niosła ponad 1,73 mln złotych, z tego 531 
342,00 zł pochodziło z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych. 

Budowa przedmiotowego odcinka ka-
nalizacji sanitarnej wraz z tłocznią i prze-
pompownią zapoczątkowała zmiany w do-
tychczasowym funkcjonowaniu gospodarki 
wodno-ściekowej w tej części Gminy. Od 
tej pory wszystkie ścieki z południowej 
części Ornontowic zostały przekierowane 
w kierunku ul. Zamkowej i następnie do 
Oczyszczalni Ścieków znajdującej się przy 
ul. Nowej, należącej do Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. 
w Jastrzębiu Zdroju. Istniejąca Oczysz-
czalnia Ścieków „Ornontowice – Południe”, 
działająca od 1996 roku, została wyłączona 
a jej działalność zakończona.

Budowa odcinka 
sieci kanalizacji 

sanitarnej 
zakończona

6 maja grupa uczniów z klas: IV, V oraz VIII 
naszej szkoły wraz z opiekunami pojechała na 
wycieczkę edukacyjną do Krakowa. 

Pierwszym punktem była wizyta w Ogro-
dzie Doświadczeń im. Stanisława Lema 
w Krakowie. Uczestnicy samodzielnie prze-
prowadzili kilkadziesiąt doświadczeń z róż-
nych działów fizyki, takich jak: optyka, akusty-

Wycieczka edukacyjna w ramach projektu 
„Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Gminie Ornontowice” 

Dobiegają końca prace związane z reali-
zacją zadania pod nazwą „Budowa boiska 
sportowego przy ul. Świerkowej”. W ramach 
zadania powstanie boisko wielofunkcyjne o 
wymiarach 12m x 20m o nawierzchni po-
lipropylenowej przystosowane do gry w 
piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, piłkę 
ręczną bądź tenisa. Całość została ogrodzo-
na z siatki piłkochwytowej.

Boisko sportowe przy ul. Świerkowej

Choć głównym celem wycieczki był Ogród 
Doświadczeń im. Stanisława Lema, to w pro-
gramie nie mogło zabraknąć spaceru po Kra-
kowie. Przy słonecznej pogodzie dzieci podzi-
wiały Wawel, Kościół Mariacki, Stary Rynek 
i Sukiennice.

Z kolei 12 maja grupa 40 uczniów z klas 4 
i 6 wraz z opiekunami uczestniczyła w wy-

ka czy mechanika. Nie lada wyzwaniem była 
przejażdżka rowerem na linie na wysokości 
3 metrów nad ziemią, czy uruchomienie tzw. 
„koła chomika”. Kolejną atrakcją był udział 
w półgodzinnym seansie w kinie sferycznym 
planetarium, gdzie zobaczyli film w techno-
logii 3-D, pt. „Explore 3D”.

jeździe do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego 
w Chorzowie.

Uczniowie pod opieką przewodników 
zapoznali się z ideą powstawania ogrodów 
zoologicznych i warunkami pracy w zawodzie 
zoologa, hodowcy zwierząt, opiekuna zwie-
rząt oraz pracy weterynarza. Poznali historię 
zoo oraz zobaczyli wiele gatunków zwierząt, 
ich pochodzenie, cechy przystosowania się do 
warunków życia. 
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Przesunięta została jedna z kamer oraz 
wyrwane zostały deski z ławek na widow-
ni. Ponadto teren ten jest notorycznie za-
nieczyszczany niedopałkami papierosów, 
pustymi butelkami i innymi śmieciami oraz 
„przyozdabiany” wszelkiego rodzaju malun-
kami…

W związku z powyższym pragniemy 
przypomnieć że teren Gminy Ornontowi-

Wandalizm w Parku Gminnym

Szanowni mieszkańcy!
Wszystko co robimy, robimy dla Was, 

dla naszej małej społeczności, aby nam się 
dobrze tu żyło i mieszkało. Bardzo proszę 
o zwracanie uwagi na wandali oraz niesto-
sowne zachowania osób mniej odpowie-
dzialnych. Jeśli jesteście Państwo świad-
kiem wandalizmu na terenie naszej Gminy, 
to proszę się nie wahać i zadzwonić do 
Komisariatu Policji w Orzeszu (tel. 47 855 
8610) lub zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy 
(tel. 32 33 06 211). Apeluję również do ro-
dziców o zwiększenie nadzoru nad swoimi 
podopiecznymi,  aby powstrzymać ten nie-
pokojąco narastający proceder.

Z przykrością informujemy, że w maju doszło do kolejnych aktów wanda-
lizmu w Parku Gminnym, a dokładnie w rejonie Amfiteatru Parkowego im. 
Stefana Owczarka.

ce, w tym Parku Gminnego jest monito-
rowany i wszystkie akty wandalizmu będą 
zgłaszane na policję, tak aby ich sprawcy 
zostali pociągnięci do odpowiedzialności. 

Dodatkowo w rejonie Amfiteatru i jego 
zaplecza w najbliższym czasie zostaną prze-
prowadzone wzmożone kontrole odpowied-
nich służb mundurowych oraz pracowników 
Gminy.

Marcin Kotyczka

Wójt Gminy Ornontowice
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W ramach imprezy zorganizowano tor przeszkód z licznymi konkurencjami oraz atrakcjami dla najmłodszych. Biegi w kategoriach 
przedszkole oraz klasy I-II odbyły się na kompleksie sportowym, natomiast w pozostałych kategoriach trasy biegły ścieżką leśną.

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:

Biegi Przełajowe o Puchar Wójta Gminy 
Ornontowice za nami!

W zawodach uczestniczyły łącznie 174 
osoby. Najstarszym uczestnikiem był An-
drzej Borkowski, a najmłodszym Cezary 

Ozga. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim 
za udział i dobrą zabawę! Organizatorzy 
dziękują za pomoc w sprawnym przepro-

wadzeniu biegów personelowi Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego, strażakom z OSP 
Ornontowice i Policji.

PRZEDSZKOLE – DZIEWCZYNKI
I miejsce – Julia Drobiczek
II miejsce – Jagoda Łańska
III miejsce – Alicja Filla

KLASY 5-6 – DZIEWCZYNKI
I miejsce – Maja Sacawa
II miejsce – Natalia Warzecha

KLASY 1-2 – CHŁOPCY
I miejsce – Aleksander Marek
II miejsce – Wojtek Pachnik
III miejsce – Łukasz Bijak

KLASY 7-8 – CHŁOPCY
I miejsce – Robert Koziołek
II miejsce – Ruslan Chernov
III miejsce – Marcin Białas

PRZEDSZKOLE – CHŁOPCY
I miejsce – Oskar Szala
II miejsce – Konrad Szczęśniak
III miejsce – Maksym Kucza

KLASY 5-6 – CHŁOPCY
I miejsce –  Jakub Baron
II miejsce – Makary Kucza
III miejsce – Alex Biskup

KLASY 3-4 – DZIEWCZYNKI
I miejsce – Maja Duran
II miejsce – Zofia Kozyra
III miejsce – Oliwia Szczęśniak

OPEN – KOBIETY
I miejsce – Anna Biskup
II miejsce – Joanna Niedobecka 
III miejsce – Alicja Małek

KLASY 1-2 – DZIEWCZYNKI
I miejsce – Daria Duran
II miejsce – Mia Beza
III miejsce – Anastazja Koźlik

KLASY 7-8 – DZIEWCZYNKI
I miejsce – Justyna Machulik
II miejsce – Amelia Morawska
III miejsce – Oliwia Szulc

KLASY 3-4 – CHŁOPCY
I miejsce – Błażej Stolarczyk
II miejsce – Mateusz Białas
III miejsce – Wojciech Niedobecki

OPEN – MĘŻCZYŹNI
I miejsce – Łukasz Pastor
II miejsce – Piotr Plewik
III miejsce – Łukasz Baranowski

21 maja na terenie oraz w okolicach kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Okrężnej w Or-
nontowicach zorganizowane zostały Biegi Przełajowe o Puchar Wójta Gminy Ornontowice.
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Oprócz standardowych ćwiczeń i biega-
nia uczestnicy mieli okazję przeprowadzić 
badania zdrowotne, które zostaną powtó-
rzone w grudniu, tak aby można było zoba-
czyć efekty cyklicznych treningów. Całość 
zarejestrowała kamera Telewizji TVT. Re-
portaż z tego wydarzenia – Fundacja JSW 
Blisko Ciebie odc. 5: W zdrowym ciele 
zdrowy duch – dostępny jest na www.te-
lewizjatvt.pl

Bieg po Zdrowie w obiektywie

W dniach  16 – 18 maja Klub Emeryta 
zorganizował wycieczkę, w trakcie której 
zwiedzano piękne parki narodowe położo-
ne na styku Czech i Niemiec. Tereny te 
rozciągają się po obu stronach rzeki Łaby. 
Wielką atrakcją był spływ łodziami gór-
ską rzeką Kamenicą, gdzie można było 
podziwiać wysokie wąwozy pomiędzy 
potężnymi skałami. Skalne miasto Ba-
stei, twierdza górska Konigstein i zamek 
Stolpen to kolejne punkty tej wycieczki. 
Równie ciekawe okazało się zwiedzanie 
Drezna – stolicy Saksonii. Historię tego 
miasta barwnie przedstawiła pani prze-
wodnik ubrana w strój księżnej cieszyń-
skiej. Zdjęcia, których nie zabrakło na 
wycieczce, będą długo przypominały te 
piękne miejsca.

Tekst i zdjęcie: Klub Emeryta

Wycieczka do czeskiej Szwajcarii i Saksonii

Gmina Ornontowice, zgodnie z wnio-
skiem złożonym 8 lutego i zaakceptowa-
nym w dniu 16 marca 2022 roku, pozyskała 
środki finansowe w kwocie 100 000,00 zł 
na realizację działań związanych z podnie-
sieniem poziomu bezpieczeństwa cyfrowego 
oraz cyfryzacji Urzędu Gminy. 12 maja zo-
stała zawarta umowa o powierzenie grantu 
w ramach projektu  „Cyfrowa Gmina” Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone 
na przeprowadzenie audytu cyberbezpie-
czeństwa infrastruktury informatycznej, 
a przede wszystkim na modernizację ist-
niejącej serwerowni Urzędu. Działania te 
znacząco wpłyną na podniesienie na jesz-
cze wyższy poziomu bezpieczeństwa danych 
przetwarzanych w systemach informatycz-
nych Urzędu Gminy Ornontowice.

Informacja o pozyskaniu 
środków w ramach projektu 

„Cyfrowa Gmina”

18 maja odbył się kolejny trening w ramach dofinansowanego przez Fundację JSW projektu Bieg po zdrowie,  
a gościem specjalnym zajęć była Telewizja TVT.

Przypomnijmy, że zajęcia Bieg po zdro-
wie odbywają się w każdą środę o godzinie 
17.30 na kompleksie sportowym „Moje Bo-
isko – Orlik 2012” przy ul. Okrężnej. Jeśli 
lubisz biegać lub dopiero przymierzasz się 
do przygody z bieganiem, mieszkasz, pra-
cujesz lub uczysz się w Ornontowicach oraz 
masz ukończone 18 lat, to Bieg po zdrowie 
jest dla Ciebie.

W  trwającym do grudnia 2022 roku 
projekcie, oprócz cotygodniowych zajęć, 
na uczestników czekają jeszcze spotkania 

z fizjoterapeutą i dietetykiem oraz wyjazdy 
górskie. 

Szczegółowe informacje – Referat Komu-
nalny Urzędu Gminy Ornontowice, tel. 32 
33 06 232.

Projekt realizowany jest przy wsparciu 
Fundacji JSW.
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26 maja w formie wideokonferencji odbyło się trzecie posiedzenie Ze-
społu porozumiewawczego dla oceny wpływów eksploatacji górniczej na 
powierzchnię terenu w granicach Gminy Ornontowice.

22 kwietnia w Katowicach odbył się Drugi Katyński Marsz Pamięci Służb 
Mundurowych Województwa Śląskiego upamiętniający ofiary mordu ka-
tyńskiego. Uroczystość ta wpisuje się w obchody 100-lecia Policji Woje-
wództwa Śląskiego, które zostały przeprowadzone w tym roku.

25 maja w  Komendzie Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej 
w  Mikołowie odbyły się uroczy-
stości z  okazji „Dnia Strażaka” 
połączone z  jubileuszem 30-lecia 
powstania Państwowej Straży Po-
żarnej. 

Organizatorami marszu byli: Zarząd 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina 
Policyjna 1939 r., Komenda Wojewódzka 
Policji, Urząd Miejski oraz Oddział Insty-
tutu Pamięci Narodowej w Katowicach. 
W uroczystości uczestniczyli również człon-
kowie Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 
1939 r. z Ornontowic oraz Wójt Gminy 
Ornontowice – Marcin Kotyczka.

Przed pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyń-
skiej na pl. Andrzeja uczestników powitała 
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Obchody rozpoczęły się od złożenia mel-
dunku bryg. Arkadiuszowi Krzemińskiemu – 
Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódz-
kiego PSP przez dowódcę uroczystości – kpt. 
Jakuba Gendarza. Po odegraniu hymnu pań-
stwowego, Komendant Powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej w Mikołowie – st. bryg. 
Damian Krawczyk powitał zaproszonych 
gości, wśród których znaleźli się przedsta-
wiciele parlamentarzystów, samorządowcy, 
w tym m.in. Wójt Gminy Ornontowice – 
Marcin Kotyczka oraz kierownicy instytucji 
współdziałających na co dzień z Państwową 
Strażą Pożarną.

W swoim przemówieniu mikołowski ko-
mendant nawiązał do jubileuszu 30-lecia 
Państwowej Straży Pożarnej oraz podzię-
kował strażakom za ich codzienną trudną 
służbę.

Kolejnym punktem uroczystości było wrę-
czenie odznaczeń, wyróżnień i awansów na 
wyższe stopnie funkcjonariuszom PSP oraz 
wyróżnienie – za udzielane straży pożarnej 
wsparcie – samorządowców Powiatu Miko-
łowskiego pamiątkowym grawerem.

Uroczysty apel był też okazją do zapre-
zentowania nowego średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego na podwoziu SCA-
NIA zakupionego dzięki wsparciu samo-
rządów Powiatu Mikołowskiego oraz gmin 
wchodzących w jego skład i WFOŚiGW 
w Katowicach.

Wszystkim odznaczonym, wyróżnionym 
i  awansowanym gratulujemy i  życzymy 
dalszych sukcesów i satysfakcji z pełnionej 
służby.

Tekst i zdjęcie: Aktualności 
Powiatu Mikołowskiego

Gminę Ornontowice reprezentowali: Wójt 
Gminy – Marcin Kotyczka, Zastępca Wójta 
Gminy – Dariusz Spyra, Dyrektor Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej – 
Arkadiusz Pamuła oraz Naczelnik Wydziału 
Środowiska i Gospodarki Nieruchomościa-
mi – Justyna Sittek-Goj. Spotkanie prowadził 
Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego 
w Gliwicach – Roman Sus. 

Przedstawiciele kopalń PGG S.A. Oddział 
KWK Bolesław Śmiały i JSW S.A. KWK 
Budryk odnieśli się do uchwał podjętych na 
poprzednim posiedzeniu po czym przedsta-
wili sprawozdanie z przebiegu eksploatacji 
górniczej dokonanej w okresie od IV kwar-
tału 2021 r. do I kwartału 2022 r. oraz eks-
ploatacji projektowanej na II i III kwartał 
br. wraz z omówieniem oddziaływania tych 
eksploatacji na powierzchnię terenu i zakre-
su usuwaniu szkód spowodowanych ruchem 
zakładu górniczego. 

Zespół porozumiewawczy  
– trzecie posiedzenie

Następnie Wójt Gminy Ornontowice po-
informował o wystąpieniu szkód górniczych 
w okresie od IV kwartału 2021 r. do I kwar-
tału 2022 r. oraz o naprawach wynikłych 
z prowadzenia działalności górniczej kopalni 
Bolesław Śmiały i Budryk. 

W trakcie spotkania Roman Sus powia-
domił o zniesieniu OUG w Gliwicach i po-
dziękował stronom za dotychczasową owocną 
współpracę. Od 4 czerwca br. Gmina Or-
nontowice – m.in. w zakresie eksploatacji 
górniczej – wejdzie w kompetencje OUG 
w Rybniku. 

100-lecie Policji Województwa Śląskiego 1922–2022. 
Drugi Katyński Marsz Pamięci Służb Mundurowych  Województwa Śląskiego

Obchody 30-lecia 
Państwowej 

Straży Pożarnej

Rodzina Policyjna 1939 r. – Teresa Bracka. 
Następnie głos zabrał Dyrektor Oddziału IPN 
w Katowicach –  dr Andrzej Sznajder, który 
przypomniał rys historyczny policji Woje-
wództwa Śląskiego, martyrologii policjan-
tów II RP w aspekcie zbrodni katyńskiej.

Po modlitwie, złożeniu wieńców i za-
paleniu zniczy uczestnicy uroczystości, 
tworząc kolumnę marszową, przeszli ka-
towickimi ulicami do Grobu Policjanta 
Polskiego – miejsca pamięci narodowej 
na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Katowicach, gdzie odbyło się wrę-
czenie Odznaki Honorowej za Zasłu-
gi dla Województwa Śląskiego. Złotą 
odznaką zostały uhonorowane m.in. 
Katarzyna Grześkowiak i Felicja Wie-
czorek z katowickiego oddziału Stowa-
rzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. 

Tekst: Andrzej Kotyczka 
– Towarzystwo Miłośników 

Ornontowic
Zdjęcie: IPN Katowice, 

KWP Katowice
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Bardzo prosimy o rozwagę podczas udzielania pomocy dzikim 
zwierzętom, ponieważ wszystkie działania dotyczące ww. zwierząt 
finansowane są w 100% z budżetu Gminy. 

W przeciągu 3 lat Gmina  Ornontowice wydała na ten cel 12.423,00 
zł tj.:

– 2021 (2.152,50 zł, udzielenie pomocy trzem zwierzętom),
– 2020 (5.781,00 zł, udzielenie pomocy sześciu zwierzętom),
– 2019 (4.489,50 zł, udzielenie pomocy pięciu zwierzętom).

PTAKI
Natychmiastowej pomocy ze strony człowieka wymagają:
Ptaki, które padły ofiarą zwierząt domowych (psy, koty) i w wyniku 

poturbowania mogą mieć liczne obrażenia wewnętrzne niewidoczne 
na pierwszy rzut oka.

Ptaki ranne i poturbowane z licznymi widocznymi, krwawiącymi 
ranami, paraliżem lub złamaniem kończyn, ofiary zderzenia z szybą, 
ofiary wypadków samochodowych.

Ptaki – pisklęta bardzo młode, pokryte puchem lub nie, które wy-
padły z gniazda.

Ptaki – podloty, które przebywają poza gniazdem i przez dłuższy 
czas nie przychodzą do nich rodzice z pokarmem. Tu zalecamy ostroż-
ność – zanim weźmiesz takiego ptaka z jego naturalnego środowiska 
skontaktuj się z nami lub z najbliższym ośrodkiem rehabilitacyjnym 
dla dzikich zwierząt i opisz sytuację.

Ptaki – zagniazdowniki bez ewidentnej obecności rodzica, nie-
koniecznie w ich najbliższym otoczeniu. Jeżeli jesteś świadkiem, 
że np. matka zginęła pod kołami samochodu lub padła ofiarą dra-
pieżnika, to w takich wypadkach na pewno należy zaopiekować 
się pisklęciem.

SSAKI
1. Co zrobić, kiedy znajdziemy młode dzikie zwierzę, które 

straciło rodziców?
Zanim zabierzesz dzikie zwierzę z jego naturalnego środowiska 

upewnij się, czy na pewno jest opuszczone i potrzebuje naszej 
pomocy.

U każdego gatunku rozwój młodych, wychowanie przez rodzi-
ców i sposób nabywania samodzielności wygląda zupełnie ina-
czej. W pierwszych dniach życia młode np. sarenki, zające czy 
lisy rodzice pozostawiają same w ukryciu, a w tym czasie żerują 
i poszukują dla nich pokarmu. Maluchy w tym czasie cierpliwie 
czekają na ich powrót w miejscu, w którym zostały pozostawione. 
Rodzice powracają do młodych kilka razy w ciągu doby, karmią je 
i znowu odchodzą. I tak się dzieje do momentu aż maluchy będą 
na tyle duże i silne, aby mogły podążać za mamą. Zatem należy 
najpierw z ukrycia (tak żeby nie przeszkodzić w ewentualnym po-
wrocie matki) obserwować zaistniałą sytuację i jeżeli po dłuższym 
czasie matka się nie pojawia i gdy jesteśmy zupełnie pewni co do 
zasadności, że interwencja jest niezbędna, możemy przystąpić do 
udzielenia pierwszej pomocy.

Zawsze pamiętajmy, że pochopna interwencja może spowodować 
więcej szkody niż pożytku i w konsekwencji odrzucenie młodych.

2. Ranne zwierzęta
Jeżeli widzisz, że zwierzę jest ranne, ma połamane kończyny, 

paraliż kończyn, ma widoczne obrażenia zewnętrzne, krwawi, 

jego zachowanie jest nienaturalne i jesteś pewny, że zwierzę po-
trzebuje pomocy to nie zastanawiaj się: powiadom odpowiednie 
służby.

INNE ZWIERZĘTA
W Polsce wszystkie gatunki gadów i płazów są pod ścisłą 

ochroną. W dzisiejszych czasach, dzięki bogatej „ofercie” sklepów 
zoologicznych, łatwo jest nabyć gady i płazy egzotyczne, które są 
chronione oraz których handel jest ograniczony zapisami prawa 
międzynarodowego. Dość często zwierzęta te kupowane są jako 
prezenty przez nieodpowiedzialnych ludzi, a gdy zaczynają stwarzać 
problemy są brutalnie wyrzucane do lasów a nawet na śmietniki. Są 
też takie, które uciekają nieodpowiedzialnym hodowcom.

Jeżeli w swoim otoczeniu spotkasz, znajdziesz jakiegokolwiek 
gada lub płaza np. żółwia, jaszczurkę czy węża, to nie rób mu krzyw-
dy. Sam jednak nie podejmuj żadnych działań zanim nie upewnisz 
się, z jakim gatunkiem masz do czynienia. Wśród egzotycznych 
gadów są również takie, które są bardzo jadowite. Postaraj się jak 
najprędzej skontaktować z fachowcami, którzy pomogą Ci rozpo-
znać gatunek i podpowiedzieć, co dalej robić. Mało które ośrodki 
rehabilitacji zwierząt zajmują się gadami i płazami. Leśne Pogo-
towie przyjmuje płazy i gady krajowe i egzotyczne.

Znalazłeś dzikie zwierzę i nie wiesz, co zrobić?
W poniższych przypadkach skontaktuj się z Pogotowiem Leśnym Jacka Wąsińskiego w Mikołowie, tel.: 605 100 
179 (w celu telefonicznego skonsultowania przypadku – czy zwierzęciu musi zostać udzielona fachowa pomoc), 
w przypadku podjęcia interwencji zgłoś ten fakt do odpowiednich organów: Urząd Gminy Ornontowice (tel. 32 
33 06 200, 32 33 06 238) w godzinach pracy urzędu. Po godzinach pracy Urzędu Gminy: do Powiatowego Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie (tel. 32 326 04 30) lub na Policję.

Grafika: Rejonowe Stowarzyszenie Pszczelarzy z siedzibą w Ornontowicach

CYKL ŻYCIA PSZCZOŁY
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Z ARTERII CKiP

W ramach projektu Ornontowice Nowych 
Idei 2.0 z programu Dom Kultury + Inicja-
tywy Lokalne, 7 maja odbyło się Spotkanie 
Sąsiedzkie na Zielonym Wzgórzu. Poprzez 
organizację tego wydarzenia ARTeria chciała 
poznać nowych mieszkańców naszej Gminy 
oraz zaprosić ich do bezpośredniego uczest-
nictwa w życiu kulturalnym Ornontowic, a 
nawet współpracy przy tworzeniu wspólnych 

projektów na rzecz społeczności lokalnych i 
przestrzeni publicznej. 

W tym dniu spotkaliśmy się w miejscu do-
brze znanym mieszkańcom Zielonego Wzgó-
rza, co pozwoliło nam w swobodny sposób 
poznać siebie nawzajem. Przyjazna atmosfera 
przy kawie i kołoczu sprzyjała rozmowie, a 
przy tym uzyskaniu odpowiedzi na ważne dla 
nas pytania. Takim działaniem chcemy stwo-

11 maja odbyło się pierwsze z zaplano-
wanych wydarzeń w ramach projektu Na-
turalnie Aktywny Senior! - wyjazd na krę-
gle do MOSiR Łaziska Górne. Wyjazd był 
znakomitą okazją do pokonania lęku przed 
czymś nowym, spędzenia czasu w przyjem-
nym towarzystwie oraz integracji.

Podczas dwóch godzin wspólnej zabawy 
uczestnicy nie przestawali się uśmiechać i 
wymieniać poglądów na temat odpowied-
nich – ich zdaniem – technik rzucania kulą. 
Śmiechów, kibicowania i vivatów z udanego 
rzutu nie było końca! 

Przed rozpoczęciem rozgrywek uczest-
nicy zostali poinstruowani o zasadach gry, 
sposobie trzymania kuli oraz systemie zli-
czania punktów. Wszyscy szybko przyswoili 

podstawowe informacje, po czym zrobiono 
rundę próbną – co miało na celu obycie się 
z torem, wybranie najlepszej dla siebie kuli 
oraz obserwacje i doskonalenie co i kiedy 
należy robić. Turniej właściwy trwał 2 h - po 
tym czasie zliczono indywidualne wyniki 
każdego uczestnika, a wyniki w kategorii 
męskiej prezentują się następująco:

Wyniki w kategorii mężczyzn:
I miejsce i 257 pkt –  Krzysztof Profaska,
II miejsce i 241 pkt  – Józef Jasiulek,
III miejsce i 181 pkt – Jan Gołąb.
Wyniki w kategorii kobiet:
I miejsce i 180 pkt – Krystyna Wszelaki
II miejsce i 175 pkt – Teresa Jasiulek
III miejsce i 168 pkt –  Bronisława Jani-

czek i Barbara Sosna.

Zapraszamy na kolejne wyjazdy. Już 
8.06.2022 r. jedziemy na pole golfowe w 
pobliżu Sośniej Góry (szczegóły na str. 14). 
25.06.2022 r. organizujemy Piknik Strzelec-
ki, na którym wraz z emerytami i seniorami 
odwiedzimy strzelnicę. Sam punkt docelo-
wy znajduje się w malowniczo położonej 
dzielnicy Rybnika Paruszowca – las i cisza 
są tam na porządku dziennym. Poza strze-
laniem, będzie okazja do zakosztowania 
pysznej kiełbaski z ogniska oraz spaceru 
po okolicy.

Podczas każdego wyjazdu towarzyszyć 
będą pracownicy ARTerii. W celu poznania 
szczegółowych informacji lub chęci zapisu, 
prosimy o kontakt telefoniczny – 32 235 46 
98. Zapraszamy!

Tekst i zdjęcia: ARTeria CKiP

Pierwsze Spotkanie 
Sąsiedzkie za nami!

Dobra zabawa z kręglami w tle

rzyć przestrzeń, w której nastąpi integracja 
społeczna, ale także wzmocni się aktywność 
mieszkańców. 

Pogoda dopisała, miło spędziliśmy wspól-
nie czas, dla dzieci też nie zabrakło atrakcji. 
Może i Ty chcesz zorganizować takie spotka-
nie ze swoimi sąsiadami? A może masz po-
mysł na zupełnie inną inicjatywę kulturalną? 
Jeśli tak, to ten projekt jest właśnie dla Ciebie. 
Mamy 30 tysięcy złotych do rozdysponowania 
pomiędzy zgłoszone przez Was nowe pomy-
sły kulturalne. Zapoznaj się z regulaminem, 
wypełnij kartę inicjatyw (dostępna na stronie 
www.centrumarteria.pl), zgłoś do ARTerii i 
zorganizuj coś fajnego! Do 19 czerwca 2022 
roku czekamy na Wasze pomysły!
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Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

„Biblioteka – świat w jednym miejscu” 
-  to hasło, które przewodziło tegorocznej 
edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Biblio-
tek, w ramach którego Gminna Biblioteka 
Publiczna w Ornontowicach zorganizowa-
ła szereg różnych atrakcji. Staraliśmy się 
pokazać bibliotekę jako miejsce realizacji 
różnorodnych działań, by każdy miał okazję 
odwiedzić placówkę.

Tydzień rozpoczęliśmy od spotkania 
z dietetyczką kliniczną Martyną Puc, która 
przybliżyła temat żywienia w cukrzycy i in-
sulinooporności, dostarczając uczestnikom 
wiele uniwersalnych wskazówek i porad 
żywieniowych.

Kolejnego dnia gościliśmy autora ksią-
żek dla dzieci Marcina Kozioła, który wraz 

z Maksymilianem Wombatem – bohaterem 
jego książek – zapewnił dzieciom dużą daw-
kę śmiechu i emocji.

W środę, w godzinach dopołudniowych, 
odbyło się spotkanie środowiska bibliote-
karskiego pt. „Biblioteka we współcze-
snym świecie”, na które zaproszono byłych 
i obecnych pracowników bibliotek z terenu 
Gminy Ornontowice.

Po południu odbyły się Warsztaty szycia 
na maszynie. Dzieci wraz ze swoimi mama-
mi krok po kroku, pod okiem instruktorki 
z Symfonii Szycia, uszyły wiosenne torby 
na zakupy.

Pasjonaci historii mieli okazję wziąć 
udział w spotkaniu z historykiem dr Ka-
milem Kartasińskim, autorem książki 

„Chłopak z Wehrmachtu. Żołnierz Ander-
sa”. Był to wykład i panel dyskusyjny nt. 
służby Polaków w Wehrmachcie oraz pracy 
badawczej historyka.

Przedszkolaki wzięły udział w spotka-
niach czytelniczych, podczas których wysłu-
chali bajki „Co się dzieje, kiedy śpisz”, bawiły 
się z książką obrazkową „Wszyscy ziewają” 
i wykonały twórcze prace plastyczne.

Atrakcją dla najmłodszych były specjalne 
kolorowanki, które można było wydruko-
wać lub otrzymać w bibliotece. Każdy, kto 
przyniósł pokolorowany obrazek, otrzymał 
drobny upominek, a prace znalazły swoje 
miejsce na specjalnej tablicy.

Ponadto, podczas całego tygodnia trwania 
akcji, czytelnicy odwiedzający bibliotekę 
dostawali drobne upominki, a czytelnicy 
zalegający z długoterminowym zwrotem 
książek byli zwolnieni z opłat.

Uczestnikom wszystkich działań serdecz-
nie dziękujemy za udział. Zapraszamy do 
biblioteki przez cały rok!

Tekst i zdjęcia: 
GBP w Ornontowicach

XIX Ogólnopolski Tydzień 
Bibliotek  – 8-15 maja 2022 r.
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Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Z PRZEDSZKOLA IM. KUBUSIA 
PUCHATKA
Z wizytą w amatorskim teatrze
Przedszkolaki z grup „Nutki”, „Ośmior-

niczki”, „Jeżyki” poznały od kulis Teatr „Na-
umiony”. Jego aktorka - pani Karolina Sosna 
pokazała dzieciom scenę, garderobę oraz róż-
ne rekwizyty potrzebne aktorom do pracy. 
Dzieci wykonały również sylwetki postaci do 
teatrzyku „Trzy świnki” oraz improwizowały 
własne przedstawienie. Bawiły się pacynka-
mi, zobaczyły teatrzyk cieni i tworzyły różne 
prace plastyczne. Był to dzień pełen wrażeń 
dla naszych przedszkolaków. 

Czy na sali jest lekarz?
26 kwietnia grupy przedszkolne „Słonecz-

ka”, „Niezapominajki” i „Pszczółki” uczest-
niczyły w zajęciach prowadzonych przez 
lekarza. Pani doktor Natalia opowiedziała 
o różnych specjalizacjach w tym zawodzie. 
Zaprezentowała dzieciom przyrządy do bada-
nia, pokazała zdjęcie RTG oraz sprzęt AED 
ratujący życie. Wszystkie kroki pierwszej 
pomocy zostały zrealizowane przez dzieci, 
łącznie z nauką pozycji bezpiecznej i resuscy-
tacji, którą mogli poćwiczyć na fantomie. 
Przedszkolaki były zainteresowane zajęcia-
mi i chętnie uczestniczyły w scenkach, jakie 
proponowała pani doktor. Teraz już każde 
dziecko będzie wiedzieć, co robić, gdy ktoś 
będzie potrzebować pierwszej pomocy. 

Majowe święta
29 kwietnia oraz 2 maja zajęcia we wszyst-

kich grupach przedszkolnych poświęcone 
były świętom majowym: 1 maja - Święto 
Pracy, 2 maja - Dzień Flagi Narodowej oraz 
3 maja - Uchwalenie Konstytucji 3 Maja. 
Przedszkolaki wysłuchały nie tylko legend 
związanych z historią Polski, ale również 
zobaczyły filmik edukacyjny o powstaniu 
państwa polskiego oraz utrwaliły symbole 
narodowe. Na zakończenie dzieci wykonały 
piękne prace plastyczne z wykorzystaniem 
różnych technik.

Odwiedziny u strażaków
10 maja przedszkolaki odwiedziły Jed-

nostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Or-
nontowicach. Dzieci zapoznały się z wypo-
sażeniem wozów strażackich oraz sprzętem, 
jaki używany jest podczas akcji ratunkowych. 
Oprócz poznania tajników pracy strażaka 
przedszkolaki zdobyły bardzo cenną wiedzę 
na temat zasad bezpieczeństwa, dowiedziały 
się, jak należy zachować się w trakcie zagro-
żenia i utrwaliły numery alarmowe. To była 
bardzo ciekawa i ważna lekcja. Składamy 
serdeczne podziękowania Panu Prezesowi 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornonto-
wicach oraz strażakom za miłe przyjęcie i 
umożliwienie bliższego poznania niezwykle 
istotnej i niebezpiecznej pracy strażaków.

II miejsce na XXX Jubileuszowym Re-
jonowym Festiwalu Twórczości Dzieci i 
Młodzieży w Tychach

Szkolny zespół taneczny „New Wave” li-
czący 15 uczennic zdobył II miejsce na XXX 
Jubileuszowym Rejonowym Festiwalu Twór-
czości Dzieci i Młodzieży w Tychach.

Osiągnięcie to 20 kwietnia 2022r . wywal-
czyły: Paulina Filipczyk, Paulina Szala, Pola 
Palenta, Karolina Filipczyk, Laura, Milena 
Golec, Ewa Horoba, Marlena, Julia Kubik, 
Roksana Pakura, Małgorzata Papierok, Emi-
lia Soblik, Nadia Solga, Monika Adamczyk 
oraz Emilia Szołtysek. Roztańczonym dziew-
czynom gratulujemy!

Sukcesy w konkursach powiatowych
Gratulacje kierujemy do uczennic klasy 

8 d: Magdaleny Blachy, Dominiki Kułagi, 
Karoliny Filipczyk, które zdobyły I miejsce 
w XV Powiatowym Konkursie Literackim 
„Nastolatek w świecie, czyli całkiem dorosłe 
problemy młodych bohaterów”. Dziewczy-
ny zrobiły również fantastycznego lapbooka, 
który uzyskał maksymalną liczbę punktów.

Wyrazy uznania składamy Karolinie Wa-
rzesze z klasy 8 d za zdobycie I miejsca, a 
Poli Palencie z 7 d – za zdobycie III miejsca 
w XVIII Powiatowym Konkursie Recytator-
skim „Kraina Poezji”.

Serdecznie gratulujemy również naszej 
uczennicy Paulinie Szali z klasy 8 c zwycię-
stwa w II Powiatowym Konkursie Tanecznym 
on-line zorganizowanym przez Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej w Mikołowie dla szkół i placó-
wek z powiatu mikołowskiego.

Tydzień Ziemi
Tegoroczny XXIX „Tydzień Ziemi” re-

alizowany był pod hasłem: „Mniej znaczy 
więcej”. W ramach Tygodnia Ziemi zostały 
przeprowadzone liczne konkursy, takie jak:

• Konkurs na plakat XXIX „Tygodnia 
Ziemi” - zwyciężczyni Maja Nowak,

• Konkurs fotograficzny „Tu zaszła 
zmiana” - zwyciężczyni Maja Nowak,

• Konkurs plastyczny na projekt znacz-
ka pocztowego „Mniej znaczy więcej” 
- zwyciężczyni Aleksandra Dyrcz,

• Konkurs Ekologiczny - zwyciężczyni 
Karolina Warzecha,

• Konkurs plastyczny na mema „Jestem 
eko” – zwycięzca Jakub Szala.

Autorom wyróżnionych prac gratulujemy.
Powiatowy Turniej Piłki Nożnej #fun-

dacjajsw
W dniach 16-17 maja 2022 r. w Orzeszu, 

odbył się Powiatowy Turniej Piłki Nożnej 
dla uczniów szkół podstawowych. W im-
prezie mogły wziąć udział drużyny, które 
pomyślnie przeszły wcześniejsze kwalifika-
cje (po dwa zespoły z każdej grupy szkół). 
W zawodach wzięły udział reprezentacje 
roczników młodszych i starszych Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornon-
towice – zarówno dziewcząt, jak i chłopców.

Nasze szkolne drużyny walczyły dziel-
nie, a na szczególne wyróżnienie zasłużyły 
dziewczęta roczników młodszych, które 
zdobyły II miejsce w powiecie.

Oto skład wicemistrzyń powiatu miko-
łowskiego: Justyna Machulik, Zuzanna Sza-
la, Amelia Morawska, Aleksandra Sekman, 
Amelia Morawska, Jagoda Zopołka, Oliwia 
Adamczyk, Hanna Mesjasz, Aleksandra Ka-
pica, Alicja Kalabis.

O nawodnienie i stroje naszych zawodni-
ków zadbała Fundacja JSW w ramach projek-
tu: „Przestrzeń, która bawi, uczy, relaksuje”.

Wszystkim uczestnikom turnieju serdecz-
nie gratulujemy.

ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 
KAROLA MIARKI

Tekst i zdjęcia: 
ZS-P w Ornontowicach
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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

23 30.04.2022 MKS Myszków Gwarek Ornontowice 2 : 0 –

24 07.05.2022 Gwarek Ornontowice Szombierki Bytom 3 : 1 Boczar, Majeranowski, 
Gogita

25 14.05.2022 Gwarek Ornontowice Przemsza Siewierz 5 : 1 Miłek - 2, Kowalik, 
Boczar, Lewandowski

26 21.05.2022 Rozwój Katowice Gwarek Ornontowice 2 : 1 Lewandowski

27 25.05.2022 Gwarek Ornontowice Unia Kosztowy 2 : 2 Kowalik, Kasprzyk

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

23 30.04.2022 Gwarek Zabrze Gwarek II Ornontowice 2 : 0 _

24 08.05.2022 Gwarek II Ornontowice GKS Walka Zabrze 2 : 1 Raczyński, Szarański

19 11.05.2022 Naprzód Świbie Gwarek II Ornontowice 5 : 1 Pakura R.

25 15.05.2022 Zryw Radonia Gwarek II Ornontowice 1 : 9
Bryzhenko - 3, Jezier-
ski, Kląskała, Dziedzic, 

Musioł, Tomecki G., 
Kaczor

26 22.05.2022 Gwarek II Ornontowice Naprzód Żernica 7 : 4
Metelski – 3, Bry-

zhenko,Tomecki N., 
Raczyński, Sikora P.

Puchar Polski 2021/2022, grupa: Śląski ZPN – 1/4 finału

1/4 
finału 11.05.2022 GKS II Katowice Gwarek Ornontowice

1 : 1 
(karne: 
4 : 2)

Lewandowski

W ostatnim z ćwierćfinałowych spotkań Pucharu Polski na szczeblu Ślą-
skiego Związku Piłki Nożnej zanotowaliśmy trzecią niespodziankę. Tak 
bowiem należy nazwać awans grającego w klasie okręgowej zespołu 
GKS GieKSa II Katowice, który w rzutach karnych wygrał z IV-ligowym 
Gwarkiem Ornontowice.

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi odbyła się wycieczka edukacyjna 
grupy elektryków z kl. III technikum Zespołu Szkół Ponadpodstawo-
wych w Ornontowicach do zakładu przemysłowego AIUT w Gliwicach. 

To ornontowiczanie, którzy w finale Pu-
charu Polski w Podokręgu Zabrze pokonali 
III-ligowe rezerwy Górnika Zabrze, a cztery 
tygodnie temu rozgromili 10:0 MLKS Woź-
niki uznawani byli za faworytów. Udowodnili 
nawet swoją przewagę w 60. minucie strze-
lając pierwszego gola. Po dośrodkowaniu 
Jakuba Zdrzałka z prawego skrzydła, Kamil 
Lewandowski zamknął akcję z bliska wpy-
chając piłkę do siatki.

To jednak nie wystarczyło do pokonania 
katowiczan, którzy odpowiedzieli w 70. 
minucie. Wtedy to 17-letni Alan Bród zde-
cydował się na strzał z dystansu i zaskoczył 
Tomasza Spałka. Ba, w ostatnich sekundach 
spotkania mógł jeszcze „dobić” ornontowi-
czan, ale swoją akcję zakończył trafieniem 
w słupek i o awansie musiały zadecydować 
rzuty karne.

W nich na miano ojca zwycięstwa zasłu-
żył kolejny 17-latek z katowickiej drużyny 
– Patryk Kukulski, który obronił dwa strzały 
rywali. Uderzenia z „wapna” zaczął Robert 
Nowak, który tak samo jak Robert Majera-
nowski był skuteczny. W drugiej serii trafili 
Kamil Komandera i Dominik Miłek. Ale na 
tym dobre wiadomości dla kibiców Gwar-
ka się kończą. W trzeciej kolejce bowiem 
Dawid Partyka ulokował piłkę w siatce, a 
Denys Prytykovskyi musiał uznać wyższość 
bramkarza GieKSy. Kiedy więc Mirek Że-
browski jako czwarty z katowiczan okazał 
się skuteczny, goście stanęli nad przepaścią. 
Zepchnął ich do niej Patryk Kukulski bro-
niąc strzał Kamila Lewandowskiego i nic 
dziwnego, że po tej interwencji utonął w 
ramionach kolegów.

Puchar nie dla Gwarka

– To był mecz, który powinniśmy wygrać 
– ocenia Łukasz Biliński. Pierwsza połowa 
była pod nasze dyktando, ale zabrakło gola, 
bo po dobrych wrzutkach Bartosza Ściślaka 
najpierw Robert Majeranowski, a następnie 
Gogita Gogatischvili nie zdołali oddać cel-
nego strzału. Po przerwie kontynuowaliśmy 
swoją grę, ale po straconej bramce zabrakło 
trafienia zamykającego spotkanie albo więk-
szej koncentracji. Szkoda, bo liczyliśmy, że za-
gramy w półfinale, ale przekonaliśmy się na 
własnej skórze, co znaczą słowa, że „puchar 
rządzi się swoimi prawami”.

GKS GieKSa II Katowice – Gwarek 
Ornontowice 1:1 (0:0) w karnych 4:2

0:1 – Lewandowski 60 min, 1:1 – Bród 
70 min.

Karne: 1:0 – Nowak, 1:1 – Majeranowski, 
2:1 – Komandera, 2:2 – Miłek, 3:2 – Partyka, 
Prytykovskyi (Kukulski obronił), 4:2 – Że-
browski, Lewandowski (Kukulski obronił).

Sędziował Sławomir Smaczny (Bytom).
GKS II: Kukulski – Żebrowski, Chole-

rzyński, Nowak, Komandera – Krawczyk (60. 
Zając), Warmuz (55. Filipiak), Bród, Partyka, 
Pietrzyk (83. Król) – Ślusarczyk (75. Pułto-
rak). Trener Robert Góralczyk.

GWAREK: Spałek – Błaszczyk (46. Ma-
zur), Majeranowski, Prytykovskyi, Zdrzałek 
– Kowalik (58. Wawoczny), Ściślak (46. 
Kasprzyk), Kryvych, Boczar (80. Racyński), 
Lewandowski – Gogatischvili (58. Miłek). 
Trener Łukasz Biliński. Żółte kartki: Pie-
trzyk, Krawczyk – Błaszczyk.

Tekst: GKS Gwarek Ornontowice

Wycieczka przedmiotowa elektryków ZSP wie. AIUT specjalizuje się w automatyce 
przemysłowej, produkcji systemów dla prze-
mysłu, automatyzacji i robotyzacji procesów 
produkcyjnych, budowie zrobotyzowanych 
linii i stanowisk produkcyjnych, systemów 
sterowania, zautomatyzowanych systemów 
intralogistycznych oraz inteligentnych eko-
systemów IoT do zdalnego opomiarowania 
paliw i mediów. 

Nasi technicy elektrycy zostali oprowa-
dzeni po halach produkcyjnych zakładu, 
mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem 
i aparaturą elektryczną, szafami sterowniczy-
mi oraz aktualnie montowanymi maszynami.

Przyjemne doświadczenie i edukujące 
spotkanie.

Tekst i zdjęcie: ZSP w Ornontowicach

Zakład AIUT jest du-
żym zakładem przemy-
słowym mającym swoje 
siedziby w USA, Kana-
dzie, Indiach, Chinach, 
Niemczech, Rumunii 
i w Polsce. Polskie hale 
produkcyjne znajdują się 
w Gliwicach, dokąd wła-
śnie udali się nasi ucznio-
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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 
Apteka św. Stanisława - Ornontowice 32 237 81 41
Apteka „NOVA” - Ornontowice 32 235 59 84
Dyspozytor Wodno-Kanalizacyjny - Ornontowice (czynny całodobowo) 602 573 096
PSZOK - Ornontowice 32 723 16 41
Zespół Szkół Ponadpodstawowych 32 235 46 00
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP 694 772 917
Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła 32 235 50 21
Gwarek Ornontowice  32 330 62 89
OSP Ornontowice 32 235 50 96
Urząd Pocztowy o/Ornontowice 32 235 50 11
KWK Budryk 32 235 51 11
Bank Spółdzielczy o/Ornontowice 32 339 17 00
Komisariat Policji w Orzeszu 32 324 86 10
Starostwo Powiatowe w Mikołowie 32 324 81 00
Szalety gminne 32 336 15 23
Powiatowy Urząd Pracy 32 224 10 92
Urząd Skarbowy w Mikołowie 32 324 61 00
Nocna i świąteczna opieka medyczna poniżej 18 r.ż. 32 325 76 00
Nocna i świąteczna opieka medyczna powyżej 18 r.ż. 32 322 40 63

WYDAWCA: Gmina Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice
REDAKCJA: Marek Malczyk (red. nacz.), Iwona Skrzypczyk,
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Skład: MUZO Marcin Łęczycki, ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
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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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CENTRUM INFORMACJI O POWIECIE

zję zobaczyć, jak w praktyce funkcjonują 
szkoły powiatowe. Jako pierwszą odwiedzili  
Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikoło-
wie, w której uczestniczyli w obchodach 
dnia patrona – Marii Grzegorzewskiej, 
twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce. 
Brali także udział w warsztatach z dziećmi 
i zobaczyli w jaki sposób prowadzone są 
lekcje dla uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych.

W mikołowskim ZST, poza prezentacją 
odnoszącą się do kształcenia zawodowego, 
zobaczyli pięć wybranych pracowni m.in. 
reklamy i informatyczną.

20 maja odwiedzili ZSEiU w Łaziskach 
Górnych oraz ZSP w  Ornontowicach, 
w których również zapoznali się z profila-
mi kształcenia,  bazą edukacyjną i ofertą 
szkoleniową.   

Pobyt delegacji z Reńskiego Powiatu 
Neuss został dofinansowany ze środków 
Polsko-Niemieckiej Współpracy Mło-
dzieży.

Od 18 do 22 maja w naszym po-
wiecie przebywała jedenastoosobowa 
delegacja Komisji Edukacji Reńskie-
go Powiatu Neuss, z którym Powiat  
Mikołowski łączy niemal 30-letnie 
partnerstwo.

Celem wizyty było zapoznanie się 
z systemem edukacji w powiecie mi-
kołowskim oraz porównanie go z re-
alizowanym u naszych zachodnich 
sąsiadów, w szczególności dotyczy 
to dualnego systemu kształcenia za-
wodowego w Niemczech i w Polsce.  

Pierwszą okazją do przybliże-
nia tych zagadnień była konferen-
cja pt. „System edukacji w Polsce 
i w Niemczech. Szkoły prowadzone 
przez Reński Powiat Neuss i Powiat 
Mikołowski”, która odbyła się w Ślą-
skim Ogrodzie Botanicznym w Mi-
kołowie. Uczestniczyli w niej goście 
z Neuss, radni Komisji Oświaty, Kul-
tury, Sportu i Promocji Rady Powiatu 
Mikołowskiego, członkowie Zarządu 
Powiatu i naczelnicy poszczególnych 
wydziałów starostwa. Przez dwa ko-
lejne dni goście z Neuss mieli oka-

Dualne kształcenie w Polsce i Niemczech 

W pierwszym rzędzie siedzą członkinie Komisji Edukacji W pierwszym rzędzie siedzą członkinie Komisji Edukacji 
Reńskiego Powiatu Neuss wraz ze Starostą Mikołowskim Reńskiego Powiatu Neuss wraz ze Starostą Mikołowskim 
Mirosławem Dużym oraz Angelą Stein-Urlich wicestarostą Mirosławem Dużym oraz Angelą Stein-Urlich wicestarostą 
Reńskiego Powiatu NeussReńskiego Powiatu Neuss

W trakcie wizyty w ZSP Ornontowice goście  W trakcie wizyty w ZSP Ornontowice goście  
z Neuss mieli okazję zobaczyć szkołę, tu w pra-z Neuss mieli okazję zobaczyć szkołę, tu w pra-
cowni gastronomicznejcowni gastronomicznej

Dwie nowe pracownie

Kwalifikacja wojskowa 
rocznika 2003

Kwalifikacja wojskowa odbywa się w budynku Kwalifikacja wojskowa odbywa się w budynku 
przy Kolejowej 2, a za jej organizację odpowiada przy Kolejowej 2, a za jej organizację odpowiada 
Starosta Mikołowski  Starosta Mikołowski  

16 maja był pierwszym dniem kwalifi-
kacji wojskowej dla mieszkańców powiatu 
mikołowskiego. Na pierwszy ogień poszli 
mikołowianie, których przez sześć dni, do 
23 maja, winno zgłosić się 191.

Od 24 do 26 maja trwała kwalifikacja dla 
mieszkańców Orzesza (94 osoby), od 27 do 
31 maja mieszkańców Łazisk (89 osób). 
Z kolei 1 i 2 czerwca mieli stawić się pobo-
rowi z Wyr i Ornontowic, 3 zarezerwowano 
dla pań, a 6 jest dniem dodatkowym.

Powiatowa Komisja Lekarska dla na-
szego powiatu pracować będzie do 6 
czerwca od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 14.00 do 17.00 w  budyn-
ku przy ul. Kolejowej 2 w  Mikołowie. 
Zgodnie z obwieszczeniem wojewody ślą-
skiego, kwalifikacji wojskowej w tym roku 
podlegają przede wszystkim mężczyźni 
urodzeni w 2003 r. oraz urodzeni w latach 
1998—2002, którzy nie posiadają określo-
nej kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej (pełna informacja w obwieszcze-
niu wojewody dostępna na mikolowski.pl).

Od 2006 roku w Zespole Szkół nr 2 
Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej 
w Mikołowie istnieje Szkoła Przysposabia-
jąca do Pracy. Z myślą o uczącej się w niej 
młodzieży, dawne mieszkanie znajdujące 
się w budynku szkoły zostało zaadaptowane 
na pracownie. 17 maja odbyła się oficjalna 
prezentacja wyremontowanych i w pełni 
wyposażonych pomieszczeń, na którą za-
proszono władze powiatu. Goście przybyli 
z prezentami niezbędnymi w każdej kuchni, 
zaś gospodarze – uczniowie i nauczyciele: 
dyrektor Tadeusz Śliwa, Katarzyna Bigaj 
(pracownia kuchenna), Anna Mikołowicz 
(rękodzieło) oraz Beata Lipińska (pomoc 
nauczyciela), poczęstowali ich tortem i ka-
napkami.

– Mamy tu w pełni wyposażoną kuchnię 
oraz pracownię rękodzielniczą. Dodatkowo 
uczniowie mają do dyspozycji łazienkę i gar-
derobę. Są one połączone ze szkołą, ale do 
tych pomieszczeń posiadamy osobne wejście 
z zewnątrz – informuje Tadeusz Śliwa dy-
rektor ZS nr 2 Specjalnych.

Obecnie w ZS nr 2 Specjalnych działa-
ją trzy klasy Szkoły Przysposabiającej do 
Pracy, do których uczęszczają absolwenci 
szkół podstawowych z niepełnosprawno-
ścią intelektualną stopnia umiarkowanego 

lub znacznego oraz uczniowie z niepełno-
sprawnością sprzężoną. Kształcenie odbywa 
się w cyklu 3-letnim.

– Nasi uczniowie w pierwszej kolejności 
nabywają umiejętności, które mają pomóc 
im w samodzielnym życiu. W kuchni uczymy 
ich przygotowywania posiłków, właściwego 
doboru składników, bezpiecznego korzysta-
nia z kuchenek, piekarników itp. Z kolei 
w sąsiednim pomieszczeniu działa pracow-
nia rękodzielnicza, w której uczymy naszą 
młodzież wykonywania różnego rodzaju 
ozdób i dekoracji, korzystania z maszyny 
do szycia – wymienia jedna z nauczycie-
lek. Nowe pomieszczenia mają ponad 50 
metrów powierzchni, ich adaptacja kosz-
towała ponad 160 tysięcy złotych i została 
sfinansowana z budżetu powiatu.
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– Początki pielgrzymowania na Górę Świętej Anny, część II –

Początki pielgrzymowania na Górę Świętej Anny, część II
Ledwie skończyła się zawierucha II wojny światowej, wśród miesz-

kańców Ornontowic pojawiła się inicjatywa organizowania piel-
grzymek na Górę Świętej Anny. Z taką propozycją wystąpił w 1947 
roku śpiewok Wiktor Gołąb, który już przed wojną organizował 
pielgrzymki. Oto relacja autora, który uczestniczył w organizacji 
powrotu pątników z Góry św. Anny: Pątnicy planowali powrócić 
pociągiem do Gliwic, zaś do Ornontowic trzeba było zorganizować 
transport. Podstawowym zadaniem było przygotować furmanki, zwane 
drabiniokami, które miały gumowe koła, tzw. balonioki oraz ławki 
po obu bokach. Z tyłu wozu była specjalna drabinka do wsiadania. 
Każdy wóz ciągnęła para silnych koni, a powoziło 2 furmanów. Takich 
furmanek było co najmniej cztery. W pierwszej furmance powoziło 
dwoje Cyprysów – Maria i Franciszek, zaś w drugiej Józef Hopek 
oraz piszący te słowa. Miałem wtedy 7 lat i moim zadaniem było 
pomagać wsiadającym kobietom. Przyjechaliśmy do Gliwic przez 
Gierałtowice i Bojków, by na ulicy Pszczyńskiej za kopalnią czekać 
na pielgrzymów. Pielgrzymi z dworca doszli na ulicę Pszczyńską 
w procesji z krzyżem na czele i pieśnią na ustach. Zanim ruszyliśmy 
w drogę, kobiety nazbierały w przydrożnych rowach pęki kwiatów 
i ziół, którymi udekorowały śpiewoka i furmanki. Po załadowaniu 
wszystkich na drabinioki ruszyliśmy do Ornontowic. Należy zazna-
czyć, że większość trasy to drogi utwardzone tłuczniem i trzeba kilku 
godzin na powrót do domu.

Kolejny opis to relacja au-
tora, który w 1950 roku był 
pierwszy raz na Górze Świę-
tej Anny: Podczas tej piel-
grzymki doszło do zdarze-
nia, które na długo utkwiło 
w mojej pamięci. Pielgrzymi 
siedzieli na skarpie przy ka-
plicy Płaczących Niewiast, 
słuchając kazania francisz-
kanina. Gdy na koniec ka-
zania padło słowo „Amen”, 
grupa chłystków zaczęła bie-
gać między siedzącymi piel-
grzymami i wołać: „Bomba!, 
pali się!”. Powstała panika 
i tłum ruszył w dół skarpy. 
Mój ojciec szybko wziął mnie 
za rękę i zaciągnął pod drze-
wo. Kiedy tłum zbiegł w dół, 
to skarpa, na której przed 

chwilą siedzieliśmy, była jak po burzy. Na skarpie leżały gazety, 
chusteczki, torebki i wszędzie było pełno kurzu. Po opanowaniu 
paniki idziemy dalej, by kolejne nabożeństwa odprawić w Porę-
bie. Tam też podczas kazania franciszkanina chciano powtórzyć 
zamęt, ale tym razem udało się tłum uspokoić. Z tej pielgrzymki 
mam ciupagę, na której wygrawerowana jest „Góra św. Anny”. 
Ta ciupaga będzie mi towarzyszyć w następnych pielgrzymkach.

Jak wcześniej zaznaczono, tę pielgrzymkę prowadził Wiktor 
Gołąb, ale już kolejne organizował Bernard Madeja, który wpro-
wadził pewną dyscyplinę. Pielgrzymka rozpoczynała się od mszy 
św. o godz. 6.00, a potem szybkie śniadanie obok kościoła, bo 
komunia św. musiała być przyjęta na czczo. Następnie formowała 
się procesja z krzyżem na czele, potem ks. prob. Juliusz Kwa-
puliński udzielał błogosławieństwa i pątnicy ruszali na ornonto-
wicki dworzec. Odprowadzała ich liczna grupa parafian. Każdy 
posiadał zakupiony wcześniej bilet. Pociąg jechał do Gliwic, gdzie 
była przesiadka na pociąg do Zdzieszowic. Po drodze na stacji 
w Przyszowicach pielgrzymów witały tłumy ludzi na czele z or-
kiestrą i śpiewokiem Wilhelmem Krzyszteczką. W Gliwicach 
do tego pociągu dołączali pielgrzymi z Gierałtowic i Knurowa 
oraz normalni pasażerowie. W tej sytuacji pociąg był wyjątkowo 
przepełniony.

Ze stacji Zdzieszowice pątnicy musieli przejść pieszo 6 km 
na Górę Świętej Anny, gdzie przed Rajskim Placem nastąpiło 
powitanie przez ojców franciszkanów i wprowadzenie do bazyliki 
na krótkie nabożeństwo. Po nabożeństwie franciszkanie zaprowa-
dzili pątników do Domu Pielgrzyma, gdzie zostały przydzielone 
miejsca noclegowe. Były to dwie sale: jedna większa na parterze 
i druga mniejsza na strychu, gdzie na podłodze ułożono sienniki 
wypchane słomą. Ludzie spali jak śledzie, ale nikt nie narzekał. 
Wczesnym popołudniem pierwszego dnia odprawiono nabożeń-
stwo Dróżek Maryjnych wzdłuż 40 kaplic kalwaryjskich, które 
oplatają zbocze góry.

Drugi dzień zaczynał się od mszy św. i przyjęcia komunii św., 
potem śniadanie z własnego prowiantu i z czarną kawą, którą 
serwowała klasztorna kuchnia. Po śniadaniu pielgrzymi ruszyli na 
kolejne procesje dróżkami kalwaryjskimi. W przypadku spotkania 
się na trasie dwóch procesji następowało symboliczne pozdrowie-
nie poprzez stuknięcie się krzyżami.

Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu.
Jan Gołąb

Towarzystwo Miłośników Ornontowic

Wiktor GołąbWiktor Gołąb Bernard MadejaBernard Madeja
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