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15 czerwca w sali ARTerii CKiP odbyło się uroczyste wręczenie Statuetek „Ornontowickie Bzy” 2022.  Była to 
już 18-sta ceremonia, na którą oprócz członków Kapituły i przedstawicieli Urzędu Gminy zaproszono także 
dotychczasowych laureatów Statuetki, która jest przyznawana nieprzerwanie od 2005 roku.

Wyboru Laureatów, spośród siedmiu 
wniosków, które zawierały siedem nomina-
cji, dokonała Kapituła w składzie: Marcin 
Kotyczka – przedstawiciel Urzędu Gminy, 
Iwona Skrzypczyk – przedstawiciel Urzę-
du Gminy,  Ryszard Milanowski – przed-
stawiciel Rady Gminy, Katarzyna Walczak 
– przedstawiciel Rady Gminy, Aleksandra 
Malczyk – przedstawiciel jednostek gmin-
nych, Tomasz Holecki – przedstawiciel jed-
nostek gminnych, Ks. Proboszcz Grzegorz 
Lech – przedstawiciel Duchowieństwa.

Wręczenie Statuetek „Ornontowickie Bzy” 2022

W bieżącym roku Kapituła przyznała 
4 wyróżnienia:
• Danuta Prasoł – w kategorii „Działal-

ność Społeczna”,
• Towarzystwo Miłośników Ornontowic 

– w kategorii „Dla Ornontowic”,
• Gminny Ośrodek Zdrowia – w katego-

rii „Dla Ornontowic”,
• ZRO GLOB-GUM Norbert Kops – 

w kategorii „Przedsiębiorczy i Opera-
tywni”.
Uroczystość prowadziła Kierownik 

Referatu Promocji i Informacji – Iwona 
Skrzypczyk, a statuetki, pamiątkowe dy-
plomy oraz kwiaty i upominki wręczali 
przedstawiciele Kapituły, Rady Gminy 
oraz Urzędu Gminy Ornontowice.

Wręczanie Statuetek przeplatane było wy-
stępami muzycznymi. Podopieczne ARTerii: 
Julia Garus i Alicja Wajszczyk zaśpiewały 
kilka utworów ze znanych bajek, filmów 
i kabaretów.

Serdecznie gratulujemy tegorocznym 
laureatom!

Od lewej: Marcin Kotyczka, Iwona Skrzypczyk, Od lewej: Marcin Kotyczka, Iwona Skrzypczyk, 
Danuta Prasoł, Ryszard MilanowskiDanuta Prasoł, Ryszard Milanowski

Od lewej:  Marcin Kotyczka, Norbert Kops, Od lewej:  Marcin Kotyczka, Norbert Kops, 
Katarzyna Walczak, Dariusz SpyraKatarzyna Walczak, Dariusz Spyra Laureaci Statuetki „Ornontowickie Bzy” 2022Laureaci Statuetki „Ornontowickie Bzy” 2022

Od lewej: Marcin Kotyczka, Ireneusz Kubicki, Andrzej Zdzieblik, Od lewej: Marcin Kotyczka, Ireneusz Kubicki, Andrzej Zdzieblik, 
Andrzej Kotyczka, Aleksandra Malczyk, Sebastian SpyraAndrzej Kotyczka, Aleksandra Malczyk, Sebastian Spyra
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Zanim jednak rozpoczęto debatę nad bez-
pieczeństwem, miłym akcentem było wręcze-
nie przedstawicielom Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Ornontowicach Statuetki „Or-
nontowickie Bzy”, którą Kapituła przyznała 
Ośrodkowi w kategorii „Dla Ornontowic”. 
Przedstawiciele GOZ-u byli nieobecni na uro-
czystości, w trakcie której nastąpiło oficjalne 
wręczenie wyróżnień (szczegóły na str. 2).  

Statuetkę, dyplom oraz kwiaty z rąk Wójta 
Gminy – Marcina Kotyczki i Przewodniczą-
cego Rady Gminy – Henryka Nieużyły ode-
brali: Dyrektor GOZ – Tomasz Holecki oraz 
Barbara Szczuka i Zofia Kot.

W dalszej części obrad jako pierwszy 
głos zabrał Komendant PSP Mikołów – st. 
bryg. Damian Krawczyk, który przedstawił 
podstawowe dane jednostki, w tym strukturę 
zatrudnienia, działalność kontrolno-rozpo-
znawczą, stan sprzętowy i lokalowy, prze-
prowadzone kampanie i działania społeczne, 
działania związane z pandemią COVID-19, 
strukturę sieci jednostek OSP w powiecie mi-
kołowskim oraz bieżące problemy jednostki 
i plany na przyszłość.

W działaniach gaśniczo-ratowniczych 
w 2021 r. odnotowano niewielki spadek ilości 
interwencji i miejscowych zagrożeń w sto-
sunku do roku 2020. 
• Na dzień 31 grudnia 2020 r. ogólna liczba 

interwencji wyniosła 1426 (191 pożarów, 

23 czerwca w sali konferencyjnej Rady Gminy odbyła się XLV Sesja Rady 
Gminy Ornontowice. Tematem przewodnim była ocena stanu porządku 
i bezpieczeństwa publicznego w naszej Gminie. 

Sesja Rady Gminy

1129 miejscowych zagrożeń oraz 106 fał-
szywych alarmów). 

• Na dzień 31 grudnia 2021 r. ogólna liczba 
interwencji wyniosła 1337 (156 pożarów, 
1062 miejscowych zagrożeń oraz 119 fał-
szywych alarmów). 
Na koniec Komendant serdecznie podzię-

kował Wójtowi Gminy za udzielone jednostce 
wsparcie i owocną współpracę.

Następnie swoje sprawozdanie z działań 
na terenie Gminy Ornontowice zreferował 
pracownik Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie 
– mł. asp. Mateusz Zadarnowski.
• W 2020 roku w Ornontowicach wystąpiły 

4 wypadki komunikacyjne oraz 48 kolizji. 
• W 2021 roku w naszej miejscowości wy-

stąpiły 2 wypadki komunikacyjne i rów-
nież 48 kolizji. 

• Do dnia sesji w roku bieżącym wystąpiło 
20 kolizji.
Najczęstszą przyczyną powyższych zda-

rzeń drogowych było niedostosowanie pręd-
kości do warunków ruchu i niezachowanie 
bezpiecznej odległości do pojazdu poprze-
dzającego.

Przedstawiciel komisariatu Policji 
w  Orzeszu – mł. asp. Łukasz Pietrek 
w pierwszej kolejności podziękował Radzie 
Gminy i Wójtowi za wsparcie finansowe, 
które przyczyniło się do zakupu nowego ra-

diowozu. 
Od początku br. w Ornontowi-

cach odnotowano 23 przestępstwa. 
Z wykroczeń: 211 osób zostało 
ukaranych mandatami karnymi, 
wystawiono 108 pouczeń oraz 
przeprowadzono ok. 400 inter-
wencji. Zwrócił również uwagę na 
problem Parku Gminnego, gdzie 
odnotowuje się coraz to częstsze 
przypadki wandalizmu, którego 
sprawcami jest głównie młodzież… 

W trakcie czerwcowych obrad radni 
podjęli łącznie 5 uchwał, m.in. ws.:
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Ornontowice na lata 2022-2032,
• zmian budżetu Gminy na 2022 rok,
• zmiany uchwały w sprawie udzielenia po-

mocy finansowej na rzecz Województwa 
Śląskiego na finansowanie zadania własne-
go na 2022 r.,

• określenia średniej ceny jednostki paliwa 
w Gminie Ornontowice w roku szkolnym 
2022/2023.
Wszystkie uchwały dostępne są w BIP.
W  części poświęconej informacjom 

Wójta Gminy Zastępca Wójta – Dariusz 

Spyra poinformował o bieżących inwesty-
cjach. Ogłoszono postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na: modernizację 
łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, 
budowę chodnika przy ul. Akacjowej i mo-
dernizację kotłowni w Gminnym Ośrodku 
Zdrowia. Dodatkowo wspomniał, że w lipcu 
rozpoczną się prace związane z modernizacją 
dróg gminnych. Więcej o bieżących inwesty-
cjach na str. 4.

Z kolei Wójt Gminy powiadomił, że w za-
kresie projektu Studium uwarunkowań 
i  kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Ornontowice koniecz-
ne jest ponowne uzgodnienie i opiniowanie 
projektu oraz ponowne wyłożenie do publicz-
nego wglądu. Wspomniał także, że bezpłatna 
komunikacja gminna w okresie wakacyj-
nym (od 27 czerwca do 31 sierpnia) zostaje 
zawieszona.  

W wolnych głosach i wnioskach radny 
Eugeniusz Kaczor serdecznie podziękował 
Wójtowi za szybką i sprawną budowę boiska 
sportowego przy ul. Świerkowej. Podkreślił, 
że realizacja tej inwestycji jest bardzo waż-
na dla mieszkańców tej części Ornontowic. 
Szerzej o tym zadaniu na str. 13. 

Ze względu na przerwę wakacyjną kolejna 
sesja Rady Gminy zaplanowana jest na 25 
sierpnia. 

Transmisja z obrad XLV Sesji Rady Gmi-
ny Ornontowice dostępna jest na stronie in-
ternetowej: www.esesja.tv/transmisje_z_ob-
rad/806/rada-gminy-ornontowice.htm  

Od lewej: Marcin Kotyczka, Zofia Kot, Tomasz Holecki, Od lewej: Marcin Kotyczka, Zofia Kot, Tomasz Holecki, 
Barbara Szczuka, Henryk NieużyłaBarbara Szczuka, Henryk Nieużyła
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Dariusz Spyra

Zastępca Wójta Gminy

Umowa z najwyższą w historii Gminy Ornontowice kwotą 
na budowę kanalizacji sanitarnej

Ornontowice z dofinansowaniem w ramach 
Polskiego Ładu II

towej nr 2908S ul. Orzeskiej od ul. Dział-
kowej do ul. Leśnej na długości 848 mb. 
Zakres robót obejmuje między innymi: wy-
mianę nawierzchni z betonu asfaltowego, 
naprawę nawierzchni chodników i zjazdów 
do posesji w miejscach uszkodzeń, odtwo-
rzenie oznakowania poziomego, zabudowę 
tablicy radarowej, wyświetlającej komuni-
katy związane z prędkością jazdy. Zadanie 
realizowane jest na podstawie ugody za-
wartej pomiędzy KWK Bolesław Śmiały 
a Powiatem Mikołowskim (ze względu na 
wystąpienia szkód górniczych oraz koniecz-
ności ich napraw wynikłych z prowadzenia 
działalności górniczej). Prace powinny zo-
stać zakończone w drugiej połowie sierpnia.

Wykonanie bezpiecznego przejścia dla 
pieszych w rejonie ul. Kolejowej

W najbliższym czasie rozpoczną się prace 
związane z budową przejścia dla pieszych na 
drodze powiatowej ul. Chudowskiej w rejonie 
skrzyżowania z drogą gminną ul. Kolejową.

Zadanie obejmuje swoim zakresem bu-
dowę przejścia dla pieszych wraz z ozna-
kowaniem pionowym i poziomym, budowę 

Budowa kanalizacji deszczowej z odtwo-
rzeniem nawierzchni ul. Kolejowej

Zadanie obejmuje przebudowę odcin-
ka drogi ul. Kolejowej (przedłużenie ul. 
Pośredniej) od granicy posesji nr 68 c do 
torów kolejowych wraz z przebudową ist-
niejącego przepustu, budową nowego prze-
pustu pod ul. Kolejową w rejonie skrzy-
żowania oraz konserwację i oczyszczenie 
wraz z niezbędnymi naprawami rowów 
odwadniających. W  rejonie istniejące-
go skrzyżowania ul. Kolejowej (obok nr 
64 i 70) zostanie wykonana przebudowa 
i wyniesienie skrzyżowania. W ciągu ul. 
zostaną zabudowane dwa progi zwalnia-
jące. Prace będą prowadzone w okresie 
wakacyjnym.

Modernizacja drogi powiatowej 
nr 2908S – ul. Orzeska

Informujemy, że 20 czerwca Powiatowy 
Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łazi-
skach Górnych przekazał Wykonawcy plac 
budowy w celu realizacji modernizacji ul. 
Orzeskiej. W ramach zamierzenia inwesty-
cyjnego przewiduje się remont drogi powia-

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

chodników stanowiących dojście do reali-
zowanego przejścia dla pieszych wraz z za-
rurowaniem rowów, budowę schodów do 
istniejącego krzyża, wymianę istniejącego 
przepustu po południowej stronie skrzyżo-
wania, budowę oświetlenia hybrydowego 
oraz przygotowanie, zatwierdzenie i wpro-
wadzenie tymczasowej i docelowej organi-
zacji ruchu drogowego.

Zadanie finansowane jest z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych oraz budżetu Gminy Ornon-
towice. Całkowita wartość umowy wynosi 
blisko 15,4 mln zł.

Celem zadania jest 
wybudowanie kanali-
zacji sanitarnej umoż-
liwiającej mieszkań-
com przyłączenie 
budynków do nowo 
wybudowanej sieci. 
Nowa sieć zostanie 
przyłączona do zapro-
jektowanego odcinka 
kanalizacji sanitarnej 
tłocznej przesyłającej 
ścieki do oczyszczal-
ni „Bioblok” przy 

ul. Nowej. Zadanie jest podzielone na dwa 
etapy stanowiące jedną całość funkcjonalno-
-użytkową. Etap pierwszy obejmuje wybu-
dowanie odcinka kanalizacji tłocznej wraz 
z tłocznią na podstawie posiadanej przez 
Zamawiającego dokumentacji projektowej 
przy ul. Cichej i Spokojnej. Etap drugi re-
alizowany będzie w formule „zaprojektuj 
i wybuduj”, którego celem jest wykonanie 
projektu i budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej w obszarze aglomeracji w Ornontowi-
cach (począwszy od ul. Zamkowej w rejonie 
ul. Skośnej, poprzez ulicę Klasztorną, Zwy-
cięstwa, Jasną, Boczną, Słoneczną, Lipową, 
Nową, Bankową, Krótką do ul. Cichej).

Planowane zakończenie wszystkich prac 
to grudzień 2024 roku. Szczegółowe infor-
macje na temat realizacji i postępu prac będą 
publikowane na bieżąco.

1 czerwca została podpisana umowa po-
między Gminą Ornontowice a firmą TKS. 
Sp. z o.o. z Katowic na wykonanie zadania 
pn.: Budowa infrastruktury kanalizacyj-
nej w Ornontowicach – Centrum.

Został rozstrzygnięty nabór wniosków do 
drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
Gmina Ornontowice uzyskała dofinanso-
wanie na następujące zadania:
• Budowa budynku wielofunkcyjnego 

– etap I (sala widowiskowa) – dofinan-
sowanie w wysokości 5 400 000,00 zł.

• Modernizacja PSZOK-u – dofinanso-
wanie w wysokości 2 660 000,00 zł.

• Modernizacja dróg gminnych – dofinan-
sowanie w wysokości 1 710 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat ww. 
zadań będą przekazywane na bieżąco.
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100. urodziny Jana Kotyczki!

Boże Ciało

Spotkanie z mieszkańcami

Wyjątkowe urodziny świętował dostojny jubilat – Pan Jan Kotyczka, który 
6 czerwca br. obchodził swoją setną rocznicę urodzin!

16 czerwca o godz. 9.00 w Amfiteatrze Parkowym im. Stefana Owczarka od-
prawiono uroczystą Mszę Świętą poprzedzającą procesję Bożego Ciała. Kon-
celebrowali ją Ks. Proboszcz Grzegorz Lech, Ks. Wikary Mateusz Dziurowicz, 
Ks. Proboszcz senior Grzegorz Kotyczka, Ks. Elzear Nowak i Ks. Marek Paszek.

Z tej zacnej okazji, w dniu urodzin wie-
kowego solenizanta odwiedzili przedstawicie 
władz samorządowych Gminy Ornontowice. 

W obecności członków rodziny urodzinowe 
życzenia przede wszystkim dalszego, dobre-
go zdrowia i kolejnych lat w szczęściu Panu 

Janowi Kotyczce złożyli: 
Wójt Gminy – Marcin 
Kotyczka, Zastępca Wój-
ta Gminy – Dariusz Spy-
ra, Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy – Ryszard 
Milanowski oraz Kierow-
nik Urzędu Stanu Cywil-
nego w Ornontowicach 
– Mirosława Pietrzyba.

Dostojny Jubilat otrzy-
mał pamiątkową statuet-
kę, list gratulacyjny, kosz 
słodkości oraz kwiaty.

Jan Kotyczka urodził się 6 czerwca 
1922 roku i pomimo sędziwego wieku czuje 
się dobrze i nadal, po przeżyciu 100 lat, oto-
czony najbliższą rodziną, cieszy się życiem. 
Gratulujemy tak zaszczytnego jubileuszu!

Jan Kotyczka z rodziną i przedstawicielami władz Jan Kotyczka z rodziną i przedstawicielami władz 
samorządowych Gminy Ornontowicesamorządowych Gminy Ornontowice Jan Kotyczka z rodzinąJan Kotyczka z rodziną

wiodącym było wykonanie budżetu Gminy 
w 2021 roku oraz sprawy bieżące. 

Po powitaniu zgromadzonych mieszkań-
ców Wójt Gminy – Marcin Kotyczka przed-
stawił w skrócie Raport o Stanie Gminy oraz 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 
Ornontowice za 2021 rok, w tym: dochody 
i wydatki budżetu Urzędu Gminy oraz jed-
nostek organizacyjnych. Następnie omówił 
stopień zaawansowania  trwających inwesty-
cji gminnych oraz pozostałe istotne sprawy 
bieżące. W drugiej części spotkania głos 
zabrali mieszkańcy zgłaszając swoje po-

mysły, sugestie i problemy, po czym Wójt 
w towarzystwie Przewodniczącego Rady 
Gminy – Henryka Nieużyły, dyrektorów 
jednostek organizacyjnych Gminy oraz na-
czelników i kierowników Urzędu Gminy 
udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania. 
Przez cały czas trwania spotkania do dys-
pozycji mieszkańców pozostawał Punkt 
Informacyjno-Konsultacyjny Programu 
Czyste Powietrze, w którym pracownicy 
Urzędu Gminy odpowiadali na wszelkie 
pytania i rozwiewali wątpliwości związane 
ze wszystkimi aspektami Programu.

Kolejne spotkanie przewidziane jest na 
pierwszą połowę października br. 

Tak jak w ubiegłych latach miejsce sprawo-
wania liturgii było również pierwszym z czte-
rech ołtarzy. Drugi znajdował się w Świątyni 
Dumania, a trzeci usytuowano przy kapliczce 
św. Jana Nepomucena. Dalej uczestnicy pro-
cesji Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
udali się pod kościół, gdzie na tylnej ścianie 
świątyni znajdował się ostatni ołtarz. Z tego 
miejsca Ks. Proboszcz serdecznie podzięko-
wał uczestnikom za świadectwo wiary i udział 
w procesji, w tym dzieciom pierwszokomu-
nijnym i ich rodzicom, siostrom służebnicz-
kom, członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich, 
niosącym baldachim strażakom i górnikom 
oraz wszystkim osobom zaangażowanym 
w budowę ołtarzy i przebieg uroczystości.

8 czerwca w sali ARTerii CKiP odbyło się 
kolejne w tym roku spotkanie Wójta Gmi-
ny Ornontowice z mieszkańcami. Tematem 
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Dni Ornontowic z Dniem Dziecka
Po dwóch latach przerwy powrócił festyn z okazji Dni Ornontowic, który odbył się 4 czerwca w Amfiteatrze 
Parkowym im. Stefana Owczarka. Tegoroczne święto Gminy połączone zostało z Dniem Dziecka. I choć pogoda 
próbowała nam płatać figle – nie daliśmy się jej.

Startowaliśmy od pokazu pierwszej po-
mocy w wykonaniu Polskiego Czerwo-
nego Krzyża, przy okazji mogliśmy także 
przyjrzeć się z bliska karetce. Następnie 
zaprezentowano wozy strażackie, w któ-
rych ochotnicy mogli usiąść i zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie. Oczywiście nie mogło 
zabraknąć wozu policyjnego. Tam dopiero 
czekały atrakcje! Każdy kto wsiadł do radio-
wozu miał pobierane odciski palców przez 
policjanta. Następnie na deskach sceny po-
jawiły się podopieczne ARTerii i wykonały 
charakterystyczne utwory ze znanych przez 
wszystkie dzieci bajek. A skoro dzień ten był 
również świętem najmłodszych mieszkań-

ców Gminy nie mogło zabraknąć również 
atrakcji dla nich. Dlatego też oprócz dmu-
chańców, animatorów, brokatowych tatuaży, 
możliwości zrobienia swojego własnego wa-
zonu lub garnuszka, zorganizowane zostało 
mini Disco. Gdy tylko skończyliśmy tańczyć 
pojawił się nie kto inny ale sam Marshall, 
wywołując swoją obecnością zachwyt wśród 
fanów Psiego Patrolu.

Kolejnym punktem programu był Fe-
stiwal Kolorów, cieszący się ogromnym 
zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, 
młodzieży jak i dorosłych. Dobra muzyka, 
uśmiechnięci ludzie i zabawa kolorami Holi 
to najlepszy przepis na udany dzień! Kiedy 

opadła już kolorowa chmura pobujaliśmy się 
do rytmów wygrywanych przez Lila Bra-
hms, The Covers oraz autorskie piosenki 
Klaudii Nocoń.

Dalszą pozycję programu artystycznego 
zajmowała dyskoteka, którą prowadził DJ 
BASS. Całe wydarzenie zakończyliśmy za-
chwycającym Fire Show. Taniec z ogniem 
dostarczył nam niezapomnianych wrażeń. 
To wyjątkowe widowisko, budziło w wi-
dzach ciekawość i zachwyt.

Dziękujemy za Waszą obecność i mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku również bę-
dziemy świętować razem!

Tekst i zdjęcia: ARTeria CKiP
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Wydarzenia sportowe

24 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornon-
towice oficjalnie zakończono rok szkolny 2021/2022. Uroczysta 
akademia była czasem podsumowania całorocznej edukacji, roz-
dania świadectw i podziękowań kierowanych pod adresem dyrek-
cji szkoły i grona pedagogicznego. 

Imprezami towarzyszącymi tegorocznym 
obchodom Dni Ornontowic połączonych 
z Dniem Dziecka były trzy wydarzenia 
sportowe, które rozegrano w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice.

3 czerwca o godzinie 17.00 odbyły się 
rozgrywki w tenisie stołowym. W zawo-
dach wzięło łącznie udział 13 zawodników.

Wyniki prezentują się następująco:
W kategorii kobiet do 18 roku życia:
I miejsce: Paulina Bieniek,
II miejsce: Aleksandra Kurzik.
W kategorii mężczyzn do 18 roku życia:
I miejsce: Szymon Kotyczka,
II miejsce: Łukasz Malczyk.
W kategorii kobiet powyżej 18 roku 

życia:

I miejsce: Alicja Małek,
II miejsce: Ewa Kurzik,
III miejsce: Wiktoria Kurzik.
W kategorii mężczyzn powy-

żej 18 roku życia:
I miejsce: Robert Tuleta,
II miejsce: Piotr Kalisz,
III miejsce: Sebastian Jasiulek.
4 czerwca o  godzinie 10.00 

przeprowadzono rozgrywki siat-
kówki mieszanej, w których udział 
wzięły 3 drużyny. 

Kolejność na podium:
I miejsce zajęła drużyna: SZYB-

CY I WŚCIEKŁE,
II miejsce zajęła drużyna: DRE-

AM TEAM,
III miejsce 

zajęła drużyna: 
HOBBICI.

4  c z e r w-
ca o  godzinie 
9.00 rozegrano 
turniej skata, 
gdzie wśród 8 
rywalizujących 
najlepsi okazali 
się:

I miejsce: Ernest Wa-
loszyński,

II miejsce: Krzysztof Profaska,
III miejsce zdobył: Mirosław Rajca.
Wszystkim uczestnikom, w szczególno-

ści zwycięzcom, serdecznie gratulujemy.Uczestnicy rozgrywek siatkówki mieszanejUczestnicy rozgrywek siatkówki mieszanej

Uczestnicy rozgrywek w tenisa stołowegoUczestnicy rozgrywek w tenisa stołowego

Uczestnicy rozgrywek w skataUczestnicy rozgrywek w skata

Podziękowania wszystkim nauczycielom na ręce Dyrektor ZS-P – Moniki Orłow-
skiej-Przybyły składali przedstawiciele ornontowickiego samorządu: Wójt Gminy – 
Marcin Kotyczka, Zastępca Wójta – Dariusz Spyra oraz Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy – Ryszard Milanowski. Pożegnano ósmoklasistów oraz uczące w szkole dwie 
siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP: odchodzącą na emeryturę  
s. Redemptę i przenoszoną do innego klasztoru s. Michaelę.  

W tym roku w naszym Zespole Szkolno-Przedszkolnym edukację zakończyło 
102 absolwentów klas VIII oraz 69 przedszkolaków. 

Zakończenie roku szkolnego w ZS-P

Od lewej: s. Redempta, s. Michaela Od lewej: s. Redempta, s. Michaela 
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19 czerwca w Amfiteatrze Parkowym im. Stefana Owczarka odbyło się 
podsumowanie sezonu tanecznego Szkoły Tańca Team Ornontowice.

21 czerwca w sali ARTerii CKiP odby-
ły się uroczyste obchody przypadającego 
na 14 czerwca Dnia Ławnika, w których 
udział wzięli członkowie Rady Ławniczej, 
przedstawiciele Stowarzyszenia Ławników 
Polskich w Gliwicach, Sądu Rejonowego 
w Mikołowie oraz samorządowcy i ławnicy 
z Powiatu Mikołow-
skiego. Ornontowi-
ce reprezentowali: 
Wójt Gminy – Mar-
cin Kotyczka, Za-
stępca Wójta Gmi-
ny – Dariusz Spyra 
oraz gospodarz spo-
tkania – Przewodni-
czący Rady Gminy 
– Henryk Nieużyła, 
Wiceprzewodni-
czący Rady Gminy 
– Ryszard Milanow-
ski i Przewodniczą-
cy Komisji Spraw 
Społecznych – Se-
bastian Spyra.

Swoje umiejętności zaprezentowali tancerze grup tanecznych: Maluch, Junior 6/9, Junior 
10/14, Tik-Tok, tancerze grupy Turniejowej oraz Junior Sport w indywidualnych pokazach 
swoich umiejętności. Wydarzenie, które przy pięknej, słonecznej pogodzie zgromadziło 
liczną widownię zakończył pokaz taneczny Macieja i Magdaleny Nagórskich. 

Zdjęcia: Szkoła Tańca Team Ornontowice

Podczas majowej sesji Rady Gminy 
Ornontowice radni jednogłośnie podjęli 
uchwałę ws. powołania Rady Seniorów 
w Gminie Ornontowice oraz nadania jej 
statutu. Uchwała dostępna jest w BIP. 

Kolejnym etapem utworzenia ornonto-
wickiej Rady Seniorów będzie ogłoszenie 
przez Wójta Gminy naboru kandydatów do 
Rady. O szczegółach będziemy informować 
na bieżąco na www.ornontowice.pl

Rada Seniorów ma charakter konsulta-
cyjny, doradczy i inicjatywny. Ma repre-
zentować interesy i potrzeby środowiska 
seniorów wobec władz samorządowych oraz 
formułować opinie dotyczące strategicznych 
i bieżących planów rozwoju Gminy. Ponadto 
działalność Rady Seniorów w Gminie Or-
nontowice będzie wsparciem aktywnego 
rozwoju i uczestnictwa osób starszych w ży-
ciu społeczności lokalnych, a tym samym 
kreowaniem i umacnianiem społeczeństwa 
obywatelskiego.

Obchody Dnia Ławnika
W czasie wydarzenia ławnikom z po-

szczególnych gmin Powiatu Mikołowskie-
go wręczone zostały pamiątkowe dyplomy. 
W Gminie Ornontowice odznaczonymi 
ławnikami były Krystyna Bijak i Sylwia 
Machulik.

Rada Seniorów 
coraz bliżej

Wakacyjna gala tańca
Od lewej: Henryk Nieużyła, Sylwia Machulik, Krystyna Bijak, Marcin KotyczkaOd lewej: Henryk Nieużyła, Sylwia Machulik, Krystyna Bijak, Marcin Kotyczka

Maciej i Magdalena NagórscyMaciej i Magdalena Nagórscy



GŁOS Ornontowic    nr 6 (242)    CZERWIEC 2022 9A K T U A L N O Ś C I

Od 2002 roku sieć wodociągowa 
w Gminie Ornontowice jest suk-
cesywnie modernizowana i prze-
budowywana na rury PE, które 
cechują się bardzo dużą odporno-
ścią na naturalne zużycie.  Funk-
cjonujący w chwili obecnej system 

dostarczania wody pitnej dla 
mieszkańców jest oparty 

na dostawach hurtowych 
wody z  Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągowego S.A. w  Ka-
towicach, co gwarantuje 

ciągłość dostaw oraz wyso-
ką dbałość o jakość dostar-

czanej nam wody. Ciągły 
rozwój Ornontowic oraz  
prężne funkcjonowanie 

KWK Budryk powodują, 
że sieć wodociągowa sta-

ła się bardzo obciążona 
zwiększonymi rozbiorami 
wody, a szczególnie nie-
równomiernymi rozbiora-

Czy grozi nam susza w kranach?
mi. W okresie występowania wysokich temperatur oraz suszy 
zwiększa się zapotrzebowanie na wodę u wszystkich odbiorców 
na terenie Ornontowic, jak również innych odbiorców hurtowego 
dostawcy wody, co powoduje zmniejszenie wydajności systemu 
wodociągowego i spadki ciśnienia dostarczanej wody.

W związku z tym zwracam się z apelem do odbiorców usług 
– mieszkańców Gminy Ornontowice – oszczędzajmy wszyscy 
wodę oraz racjonalnie korzystajmy z systemu wodociągowego. 
Chodzi tu w szczególności o korzystanie z wody sieciowej do 
potrzeb socjalno-bytowych, a nie do nawadniania terenów zie-
lonych (magazynujmy wodę opadową do celów nawadniania) 
oraz racjonalnego i rozłożonego w czasie napełniania obiektów 
rekreacyjnych (basenów). Widzimy, że na terenie Ornontowic już 
w poprzednich latach było wiele takich obiektów, a w obecnej 
sytuacji ilość basenów może być jeszcze większa, a co za tym 
idzie problem z ciśnieniem wody w sieci. Dlatego proponujemy 
by baseny napełniać przed sezonem (rozwiązania techniczne 
pozwalają na długotrwałe użytkowanie wody w basenie – chemia 
i filtry) oraz powolny pobór w godzinach nocnych.

Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule artykułu trzeba 
powiedzieć, że susza w kranach nam grozi jeśli wszyscy nie 
będziemy odpowiedzialni i będziemy korzystać z sieci wodo-
ciągowej bez rozwagi i ograniczeń.

Tekst: Dyrektor ZGKiW
w Ornontowicach – Arkadiusz Pamuła

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA 
Przypominamy o terminach i  obowiązkach wynikających z Uchwały  Nr  V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia
7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw.

JEŻELI NA DZIEŃ 1 WRZEŚNIA 2017r.

Kocioł dostarczający ciepło do instalacji centralnego 
ogrzewania:

• był starszy niż 10 lat lub też nie posiadał tabliczki
znamionowej  powinien  zostać  wymieniony  
do 31 grudnia 2021 r., 

• był  w  wieku  od  5  do  10  lat  (wyprodukowany  
od 2007 r. do  2012 r.) powinien być wymieniony
do 31.12.2023 r.

• był  w  wieku  poniżej  5  lat  (wyprodukowany  
od  2013  r.  do  31.08.2017  r.)  powinien  być
wymieniony do 31.12.2025 r. 

• jest Klasy 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-5:2012.
powinien być wymieniony do 31.12.2027 r. 

Instalacje wydzielające ciepło lub
wydzielające ciepło i przenoszące

je do innego nośnika 
(tzw. miejscowy ogrzewacz

powietrza np.: kominek, piec) 
powinny zostać wymienione na

instalacje spełniającą wymagania

Rozporządzenia Komisji (UE)

2015/1185 z dnia 24.04.2015 r.

 do 31.12.2022 r.,
chyba że instalacja osiąga

sprawność cieplną min. 80 % lub

jest wyposażona w urządzenie 

do redukcji emisji pyłu.

 

UWAGA!

Brak wymiany kotła starszego niż 10 lat (wg stanu na 01.09.2017 r.) lub bez tabliczki znamionowej w wyznaczonym terminie
tj. do  31.12.2021  r.  oraz  brak  udokumentowanych  działań  zmierzających  do  jego  wymiany,  stwierdzony  podczas  kontroli
przeprowadzonej  przez  pracowników  Urzędu  Gminy  lub  funkcjonariuszy  Policji, traktowany  będzie  jako  wykroczenie
i właściciel powinien liczyć się z postępowaniem sądowym o jego ukaranie. 

WYMIEŃ STARY KOCIOŁ 
W WYMAGANYM 

TERMINIE

SKORZYSTAJ 
Z DOTACJI 
GMINNEJ, 

PROGRAMU 
CZYSTE 

POWIETRZE, 
ULG 

PODATKOWYCH
OD 1 WRZEŚNIA 2017 r. OBOWIĄZUJE ZAKAZ SPALANIA  

węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów 
i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, 

paliwa, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej 
niż 15 %, biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 % oraz wszelkiego 

rodzaju odpadów i pozostałości roślinnych (trawy, gałęzie itp.) na powierzchni ziemi.
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Z ARTERII CKiP

8 czerwca w ramach projektu Naturalnie 
Aktywny Senior! seniorzy i emeryci z Or-
nontowic mieli okazję sprawdzić czy gra 
w golfa jest tym, co o nim myśleli. Pojęcia 
takie jak pattern green, par czy swing już 
nie są obce. Uczestnicy mieli możliwość 
ćwiczyć celność, uczyli się wybijać pił-

Pole golfowe – mity obalone!

Wiadomości 
z Klubu

Emeryta

kę golfową, a także zwiedzali melekasmi 
56 ha pola golfowego w Golf Park Mi-
kołów. Oczywiście przed wyruszeniem 
na przygodę z golfem, odbyła się prelek-
cja na jego temat, którą wygłosił Prezes 
– Bogdan Uliasz, a wszystko to przy kawie 
i ciastku. Ponieważ tego dnia pogoda nas 
nie rozpieszczała, po próbach gry na polu 
golfowym, wszyscy zostali poczęstowani 
gorącym barszczem ukraińskim. Uczest-
nicy jednogłośnie stwierdzili, że wszystko 
co zwykło się mówić na temat tego spor-
tu, to nieprawda. Każdy uczestnik wrócił 
z uśmiechem na ustach, a rozmów o golfie 
i technikach odpowiedniego wybijania pił-
ki golfowej nie było końca.

Jeśli ktoś ma ochotę spróbować gry 
w  golfa, polecamy Golf Park Mikołów 
w Mokrem. Można tam spotkać osoby, 
które zarażają pasją do tego sportu, dzielą 
się wiedzą i doświadczeniem.

Tekst i zdjęcie: ARTeria CKiP

W  ubiegłym roku Koło Emerytów 
nr  23  przekształciło się w  niezależny 
Klub Emeryta. Członkowie Klubu mogą 
uczestniczyć w różnych imprezach, wy-
cieczkach  krajowych i  zagranicznych 
oraz korzystać z bogatej oferty wczasów 
wypoczynkowych czy rehabilitacyjnych. 
2 sierpnia planowana jest wycieczka do 
Opola. W programie zwiedzanie ZOO, 
Starego Miasta z przewodnikiem i Amfi-
teatru. Zapraszamy również na wycieczki 
spacerowe. W październiku zorganizo-
wany będzie Dzień Seniora, a w grudniu 
Spotkanie Opłatkowe. Dla wszystkich 
chętnych członków Klubu w każdy pierw-
szy poniedziałek miesiąca w sali ARTerii 
o godzinie 10.00 odbywają się spotkania 
przy kawie. 15 czerwca przedstawiciele 
Klubu Emeryta spotkali się z jubilatami 
– osiemdziesięciolatkami.

Spotkania organizacyjne zarządu Klubu 
odbywają się w pierwszą i trzecią środę 
miesiąca o godzinie 10.00 w Izbie Regio-
nalnej.

Zapraszamy wszystkich chętnych do nas.
Tekst: Klub Emeryta

Z czym kojarzy się gra w golfa? Nuda, wysoka cena, brak ruchu czy trud-
na dostępność to tylko niektóre z często wymienianych powodów braku 
uprawiania tego sportu. Nic bardziej mylnego!
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Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

„Blisko natury” to projekt dla dzieci 
i młodzieży, który był realizowany przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Ornonto-
wicach ze środków Fundacji ORLEN w ter-
minie od listopada 2021 r. do czerwca 2022 r.

Na przestrzeni tych kilku miesięcy odbyło 
się 8 warsztatów przygodowo-ekologicz-
nych z Firmą Outdoorową „Dzika Droga”, 
podczas których dzieci nie tylko świetnie 
się bawiły, ale także rozwijały samodziel-
ność, kreatywność, umiejętność pracy w ze-
spole. Nauczyły się również robić np. las 
w szkle, kompozycje z herbat i ziół, domki 
dla pszczół czy przedmioty codziennego 
użytku ze śmieci. Przy sprzyjającej pogo-
dzie warsztaty odbywały się w plenerze.

W kwietniu odbyła się wycieczka do 
Zagrody Ekologicznej „Niezłe Ziółka” 
w Mikołowie Mokrem, gdzie dzieci sa-
dziły własne zioła i kwiaty, dowiedziały 
się, w jaki sposób dbać o rośliny, a także 
poznały zwierzęta żyjące w Zagrodzie.

W maju i kwietniu 2022 r. trwał Kon-
kurs „Czas w las”, który miał na celu 

zachęcić dzieci wraz z rodzicami do wy-
poczynku na świeżym powietrzu i odkry-
wania ciekawych, leśnych zakątków woje-
wództwa śląskiego. W Konkursie wzięło 
udział kilkanaście osób, które wykonały 
kreatywne prace przedstawiające warte od-
wiedzenia zielone 
miejsca. Wszystkie 
prace można oglą-
dać w  bibliotece 
oraz na stronie in-
ternetowej www.
bibliotekaornonto-
wice.pl, skąd można 
je pobrać w formie 
Leśnego Przewod-
nika i zainspirować 
się do wakacyjnych 
wypraw. Laure-
aci oraz pozostali 
uczestnicy otrzyma-
li nagrody w postaci 
akcesoriów biwako-
wych.

Na zakończenie projektu Biblioteka 
wraz „Dziką Drogą” zorganizowała kil-
kugodzinny biwak w Parku Gminnym, 
który obfitował w liczne atrakcje. Dzieci 
rozkładały namioty, pomagały w rozpala-
niu ogniska, odpoczywały w hamakach, 
brały udział w różnych zabawach i warsz-
tatach oraz piekły kiełbaski. Było to pięk-
ne podsumowanie całego projektu, a dla 
uczestników z pewnością niezapomniana 
przygoda.

Tekst i zdjęcia: GBP w Ornontowicach

Blisko natury – koniec projektu!

Narodowy Dzień Powstań Śląskich
20 czerwca 2022 roku, po raz pierwszy 

w historii, Polska obchodziła Narodowy 
Dzień Powstań Śląskich.

To nowe święto państwowe reguluje usta-
wa z 12 maja 2022 r. o ustanowieniu Na-
rodowego Dnia Powstań Śląskich i zostało 

ustanowione ku czci 
bohaterów – uczest-
ników trzech Po-
wstań Śląskich, któ-
rzy w  latach 1919 
-1921 wywalczyli 
przyłączenie części 
Górnego Śląska do 
odrodzonej Rzeczy-
pospolitej.

Z  tej okazji na 
naszym cmentarzu 
parafialnym przed-
stawiciele władz 
samorządowych 

Gminy Ornontowice z Wójtem – Marcinem 
Kotyczką na czele złożyli wieńce i zapa-
lili znicze na grobach dwóch ornontowic-
kich powstańców, które 13 października 
2021 roku zostały oznaczone znakiem pa-
mięci „Tobie Polsko” oraz plakietą „grobu 
weterana walk o wolność i niepodległość 
Polski”.

Oddajmy hołd śp. Janowi Widuchowi, 
który był członkiem Polskiej Organizacji 
Wojskowej i uczestniczył w II i III Powsta-
niu Śląskim oraz śp. Józefowi Swobodzie, 
który również uczestniczył w II i III Powsta-
niu Śląskim – mówił Wójt Gminy – Marcin 
Kotyczka.

W uroczystości udział wzięli również 
przedstawiciele Towarzystwa Miłośników 
Ornontowic (Andrzej Kotyczka, Bolesław 
Piątek i Jan Gołąb) oraz uczniowie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego wraz z opiekunką 
– Katarzyną Walczak.
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ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KAROLA MIARKI
Wyniki w Międzynarodowym Konkur-

sie Matematycznym „Kangur” 2022
17 marca kolejny raz Szkoła Podstawo-

wa im. Karola Miarki wzięła udział w Mię-
dzynarodowym Konkursie Matematycznym 
„Kangur”. Jak co roku do konkursu przystą-
pili uczniowie młodszych i starszych klas. 
Na wyniki trzeba było długo czekać, ale 
miło nam poinformować, że w konkursie na-
stępujący uczniowie otrzymali wyróżnienia:

Spyra Maksymilian z klasy 3, Spyra  Ra-
fał z klasy 5 oraz Dydo Wojciech z klasy 7. 
Do udziału w konkursie uczniów przygoto-
wały: Sandra Szwiec, Anna Profaska oraz 
Gabriela Smorz. Gratulujemy!

Egzaminy ósmoklasisty
W dniach 24-26 maja uczniowie ósmych 

klas zmagali się z zadaniami egzaminacyj-
nymi z trzech przedmiotów: j. polskiego, 
matematyki i j. angielskiego. Wyniki tych 
egzaminów oraz oceny na świadectwie 
ukończenia szkoły będą kluczowe w proce-
sie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 

Sukcesy naszych uczniów
Naszym uczennicom Paulinie i Karolinie 

Filipczyk z klasy 8 d gratulujemy sukcesów 
w konkursie plastycznym „Fascynujący 
Świat Roślin” organizowanym przez Śląski 
Ogród Botaniczny w Mikołowie. 21 maja, 
podczas obchodów Dnia Roślin dziewczyny 
otrzymały dyplomy i nagrody. Paulina zaję-
ła w tym konkursie II miejsce, a Karolina 
otrzymała wyróżnienie.

pracownikom przedszkola, rodzicom, spon-
sorom oraz wszystkim, którzy przyczynili się 
do uświetnienia i zorganizowania imprezy. 

Fundusze zebrane podczas 
Festynu zostaną przezna-
czone na zakup zabawek 
i sprzętu na plac zabaw. 

Dzień Dziecka
Dzień Dziecka to niewąt-

pliwe jeden z wyjątkowych 
dni w roku, na który cze-
kają zarówno te młodsze, 
jak i starsze przedszkolaki. 
Pierwszy dzień czerwca 
w naszym przedszkolu był 
dniem pełnym uśmiechów, 
radości i  wielu niezapo-
mnianych wrażeń! W każdej 

grupie dzieci tańczyły do swoich ulubionych 
piosenek, niektóre bawiły się z kolorowymi 
balonami, inne z chustą animacyjną. Mogły 
przynieść również swoją ulubioną zabawkę. 
Najmłodsze grupy bawiły się w suchym ba-
senie i pokonywały tor przeszkód. Nie zabra-
kło również zajęć kreatywnych z kolorowymi 
masami plastycznymi. Po wspaniałym dniu 
dzieci w każdej grupie usiadły do stołów i ze 
smakiem zjadły pyszne lody.

z uczestników rodzinnego festynu mógł od-
począć i zamówić coś pysznego. Na gości 
czekały: stacja słodkości z domowymi wypie-
kami, lemoniadą, kawą i herbatą oraz stacja 
małej gastronomii z dobrymi i domowymi 
potrawami: żurkiem, bigosem, grochówką 
i kiełbaskami z grilla.

Festyn był doskonałą okazją na integrację 
całej społeczności przedszkolnej. W tym 
miejscu składamy gorące podziękowania 
Radzie Rodziców, dyrekcji, nauczycielom, 

O Ś W I A T A

Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Z PRZEDSZKOLA IM. KUBUSIA 

Festyn Rodzinny
27 maja w naszym przedszkolu odbył 

się Festyn Rodzinny pod hasłem: „Razem 
z mamą, razem z tatą”. Z uwagi na deszczową 
pogodę impreza odbyła się na terenie Zespołu.

Festyn rozpoczął się od powitania wszyst-
kich gości przez Dyrektor ZS-P – Monikę 
Orłowską-Przybyłę oraz Przewodniczącą 
Rady Rodziców Przedszkola – Alinę Cy-
prys. Każda grupa przedszkolna pod czujnym 
okiem swojej wychowawczyni przygotowała 
i zaprezentowała dla swoich rodziców krót-
ki występ artystyczny, m.in.: piosenki, tańce 
i wierszyki. Po występach przedszkolaków na 
gości i dzieci czekały liczne atrakcje: warsz-
taty plastyczne, taneczne, sportowe, zabawy 
z chustą animacyjną, malowanie twarzy, tatu-
aże, balony, loteria fantowa, lody i popcorn. 
Festynowe popołudnie upłynęło w fantastycz-
nej i rodzinnej atmosferze.

Dzięki uprzejmości miejscowych firm 
oraz „Przyjaciołom przedszkola” odbyła się 
licytacja ciekawych przedmiotów. Każdy 

31 maja Zespół Szkół Ponadpodstawo-
wych w Ornontowicach organizował kon-
kurs wiedzy turystyczno - hotelarsko 
- gastronomicznej. Zgłaszać mogli się 
uczniowie klas ósmych zainteresowani za-
gadnieniami geograficzno-turystycznymi, 
a przede wszystkim ci, którzy chcieliby 
związać swoją najbliższą przyszłość z branżą 
hotelarską, wybierając technikum hotelarskie 
jako kolejny etap kształcenia. W konkursie 
wzięły udział uczennice naszej 
szkoły, które zajęły poszczególne 
miejsca: I miejsce – Anna Kapica, 
II miejsce – Paulina Filipczyk, III 
miejsce  Roksana Pakura.

Natomiast nasza uczennica 
Emilia Kruszecka zajęła I miejsce 
w powiatowym konkursie pla-
stycznym „Malowane muzyką”.

Gratulujemy serdecznie i cie-
szymy się z kolejnych sukcesów 
uczennic naszej szkoły!

Festyn integracyjny
6 czerwca był w naszej szkole 

dniem integracji z naszymi nowy-
mi koleżankami i kolegami z Ukra-
iny. To właśnie tego dnia odbył się 
festyn, podczas którego zarówno 
uczniowie naszej szkoły, jak i nasi 
wschodni sąsiedzi mogli podzielić 
się z publicznością swoimi talen-
tami. Nie zabrakło zatem poka-
zów tanecznych, akrobatycznych, 
wokalnych, sztuk walki, a nawet 
pokazów sztuczek magicznych. 

W czasie wspólnej zabawy uczestnicy fe-
stynu mogli skosztować pysznego tortu, zro-
bić sobie pamiątkowe zdjęcie na specjalnie 
przygotowanej ściance, pomalować twarze, 
a przede wszystkim zatańczyć belgijkę, która 
w naszej szkole cieszy się ogromną popu-
larnością. Podczas festynu zostały również 
rozdane drobne upominki dla naszych gości 
oraz odbyła się loteria z nagrodami.

Tekst i zdjęcia: ZS-P Ornontowice

Festyn rodzinnyFestyn rodzinny

Festyn integracyjnyFestyn integracyjny

Festyn integracyjnyFestyn integracyjny
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9 czerwca dokonano symbolicznego 
przecięcia wstęgi i tym samym oficjalnego 
otwarcia boiska sportowego przy ul. Świer-
kowej. Honory, w towarzystwie Wójta Gminy 
– Marcina Kotyczki, Zastępcy Wójta Gmi-
ny – Dariusza Spyry, Kierownika Referatu 
Komunalnego – Ewy Kurzik oraz inspektora 
Wydziału Rozwoju i Inwestycji – Magdaleny 
Ołowskiej, czynił radny – Eugeniusz Kaczor.

Przypomnijmy, że w ramach zadania pod 
nazwą „Budowa boiska sportowego przy ul. 
Świerkowej” powstało boisko wielofunkcyj-
ne o wymiarach 12 m x 20 m o nawierzchni 

z płytek polipropylenowych przystosowane 
do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszyków-
kę, piłkę ręczną bądź tenisa. Całość została 
ogrodzona z siatki piłkochwytowej. Łącznie 
całe zadanie kosztowało 152 520,00 zł.

Żeby nie zaśmiecać boiska żwirkiem 
i ziemią Urząd Gminy przygotowuje się 
jeszcze do wykonania chodnika (placyku 
przed boiskiem), aby łatwiej i wygodniej 
można było dojść do furtki. Jest to jednak 
odrębne zadanie, które zostanie zrealizowa-
ne w niedalekiej przyszłości.

Boisko jest ogólnodostępne!

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

28 28.05.2022 Jedność 32 Przyszowice Gwarek Ornontowice 0 : 3 Kowalik-2, Gogita

29 04.06.2022 Gwarek Ornontowice Warta Zawiercie 3 : 0 Miłek, samobójcza, 
Kryvych

30 11.06.2022 JSP Szczakowianka Gwarek Ornontowice 1 : 4 Miłek, Kowalik, Le-
wandowski, Kasprzyk

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

27 29.05.2022 Młodość Rudno Gwarek II Ornontowice 1 : 7
Metelski R.-2, 

Kląskała, Tomecki N., 
Raczyński-2, Nieużyła

28 31.05.2022 Gwarek II Ornontowice MKS Zaborze 1 : 0 Raczyński

29 04.06.2022 Zamkowiec Toszek Gwarek II Ornontowice 7 : 0
30 11.06.2022 Gwarek II Ornontowice Ruch Kozłów 1 : 2 Tomecki G.

Klasa A „Majer” 2021/2022, grupa: 
Zabrze

L.p. Nazwa Pkt. Bramki

1 Concordia Knurów 75 98-31

2 Tempo Paniówki 67 116-34

3 Gwarek Zabrze 61 102-48

4 KS 94 Rachowice 54 79-54

5 Tęcza Wielowieś 54 73-50

6 Naprzód Żernica 53 82-66

7 Sokół Łany Wielkie 46 78-48

8 Gwarek II Ornontowice 43 72-65

9 Ruch Kozłów 40 86-75

10 Carbo Gliwice 39 71-71

11 Naprzód Świbie 38 69-69

12 Zamkowiec Toszek 36 52-60

13 Zaborze Zabrze 35 71-66

14 Młodość Rudno 29 70-74

15 Walka Zabrze 18 61-129

16 Zryw Radonia 0 21-261

„Zina” IV liga 2021/2022, grupa: 
śląska I

L.p. Nazwa Pkt. Bramki

1 Raków II Częstochowa 80 99-20

2 Ruch Radzionków 70 69-27

3 Rozwój Katowice 63 76-27

4 MKS Myszków 50 56-46

5 Szczakowianka 
Jaworzno 49 66-50

6 Unia Dąbrowa Górnicza 47 57-57

7 Podlesianka Katowice 45 62-65

8 Warta Zawiercie 45 62-65

9 Unia Kosztowy 44 53-41

10 Gwarek Ornontowice 40 47-52

11 Śląsk Świętochłowice 38 45-66

12 Szombierki Bytom 37 43-49

13 Polonia Łaziska Górne 31 42-52

14 Przemsza Siewierz 31 34-60

15 Unia Rędziny 13 39-82

16 Jedność 32 Przyszowice 6 28-119

W dniach 4-5 czerwca trampkarze Gwarka Ornontowice rocznik 2007 spę-
dzili w oddalonej o ponad 1400 km od Ornontowic miejscowości Camon we 
Francji, gdzie rywalizowali w 36. Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim U15. 

W turnieju oprócz naszej drużyny wzięły 
udział: US Camon, AS Nancy, US Quevilly, 
SC Abbeville, Amiens Sc, US Boulogne CO, 
Etoile Matoury, Watford, Stinta Craiova.

Zawodnicy Gwarka ukończyli turniej na 

8 miejscu. Dla naszych zawodników była to 
doskonała lekcja futbolu oraz nagroda za kil-
kanaście lat treningów.

Warty podkreślenia jest fakt, że nasza dru-
żyna była mocno dopingowana przez przy-

byłych do Camon najwierniejszych kibiców. 
Chwała im za to!

Oprócz udziału w turnieju zawodnicy mo-
gli zobaczyć malownicze miasteczko Amiens 
gdzie znajduje się największy kościół we 
Francji Cathédrale Notre-Dame d’Amiens 
oraz odwiedzić słynny Disneyland.

Tekst i zdjęcia:
GKS Gwarek Ornontowice

Trampkarze Gwarka rywalizowali we Francji

Boisko sportowe przy ul. Świerkowej otwarte!

Od lewej: Marcin Kotyczka, Eugeniusz KaczorOd lewej: Marcin Kotyczka, Eugeniusz Kaczor
Od lewej: Marcin Kotyczka, Ewa Kurzik, Eugeniusz Od lewej: Marcin Kotyczka, Ewa Kurzik, Eugeniusz 
Kaczor, Magdalena Ołowska, Dariusz SpyraKaczor, Magdalena Ołowska, Dariusz Spyra
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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
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  32 235 45 03
Gminny Ośrodek Zdrowia  32 336 19 97
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INNE 
Apteka św. Stanisława - Ornontowice 32 237 81 41
Apteka „NOVA” - Ornontowice 32 235 59 84
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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 6/2022 (242): 01.07.2022 r., Ornontowice
Nakład: 1 000 egz.
Data wydania kolejnego numeru do 05.08.2022 r.
ISSN 1425-2252

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

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 
GMINY ORNONTOWICE

CENNIK 
REKLAM

Powierzchnia Strony 
wewnętrzne

Ostatnia 
strona

Cała strona 500 zł 900 zł

1/2 strony 260 zł 500 zł

1/4 strony 140 zł 260 zł

1/8 strony 80 zł 140 zł

1/16 strony 50 zł 80 zł

glos@ornontowice.pl



GŁOS Ornontowic    nr 6 (242)    CZERWIEC 2022 15
CENTRUM INFORMACJI O POWIECIE

Inteligencja emocjonalna  
na koniec roku akademickiego

Wykład prof. Grażyny 
Markiewicz-Łoskot pt. „In-
teligencja emocjonalna- suk-
ces w  życiu czy porażka” 
był ostatnim, którego mogli 
wysłuchać słuchacze Powia-
towego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Mikołowie 
w  tym roku akademickim. 
Profesor Śląskiego Uniwer-
sytetu Medycznego wygłosiła 
go 15 czerwca w auli I LO. 
Tego dnia zakończył się ko-
lejny rok funkcjonowania tej 
uczelni, która dziś ma ponad 
800 słuchaczy, dzięki czemu 
jest jedną z największych tego 
rodzaju uczelni w kraju.

– W trakcie minionego już roku akade-
mickiego pomimo obostrzeń pandemicznych 
odbyło się 25 wykładów, w których średnio 
uczestniczyło 60-80 osób. Uczelnia ofero-
wała również lektoraty języków obcych, 
kursy komputerowe oraz dietetyczne i zie-
larskie, warsztaty fotograficzne, zajęcia 
z tańca liniowego i ćwiczenia ruchowe, 
w tym gimnastykę relaksacyjną, nordic wal-
king i zajęcia na basenie. W tym roku grupa 
teatralna „Pawie Pióra” wraz ze zmianą 
reżysera zmieniła także nazwę na „Frajda” 
i przygotowała nowy spektakl – wymieniała 
Maria Beczała, kierująca Powiatowym Uni-
wersytetem Trzeciego Wieku.

Na zakończenie roku akademickiego 
przybyli samorządowcy, w imieniu których 
podziękowania i życzenia dalszych sukce-
sów złożyli starosta mikołowski Mirosław 
Duży oraz członkini Zarządu Powiatu Gra-
żyna Nazar. Obecni byli także włodarze 
gmin naszego powiatu, przedstawiciel in-
stytucji, z którymi uczelnia stale współpra-
cuje, wykładowcy, wśród nich nauczyciele 
akademiccy Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego, uczelni, która sprawuje patronat 
na mikołowskim PUTW.

Koniec roku akademickiego był również 
okazją do podziękowań dla samorządów 
i  instytucji wspierających te uczelnię,  
wykładowców i członków Rady Senioral-
nej.

Ekopracownie 
w  ZSP  i II LO

Dwie szkoły 
ponadpodstawo-
we z naszego po-
wiatu otrzymały 
dofinansowanie 
z organizowane-
go przez   Woje-
wódzki Fundusz 
Ochrony Środo-
wiska i  Gospo-
darki  Wodnej 
w  Katowicach  
konkursu „Zielo-
na Pracownia 2022”. Są to ZSP w Ornonto-
wicach oraz II LO w Mikołowie za projekt 
"Ekozakątek Pileckiego".

7 czerwca w Ogrodzieńcu podsumowano 
siódmy  finał tego konkursu. Modernizację 
sal oraz zakup pomocy dydaktycznych 
i  sprzętu multimedialnego dofinansuje 
także Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Obie mają być gotowe przed nowym rokiem 
szkolnym.   

Zakończenie roku akademickiego PUTW odbyło się w auli I LOZakończenie roku akademickiego PUTW odbyło się w auli I LO

Przedstawicielki ZSP  Przedstawicielki ZSP  
w Ornontowicach ze zdo-w Ornontowicach ze zdo-
bytą nagrodą w konkursie bytą nagrodą w konkursie 
„Zielona Pracownia 2022”„Zielona Pracownia 2022”

22 czerwca w  mikołowskim Białym 
Domku odbyło się spotkanie G-6, czyli 
rozmowy burmistrzów i wójtów gmin po-
wiatu mikołowskiego z władzami starostwa. 

Samorządowcy 
o przyszłości szpitala

Tematyka koncentrowała się głównie wokół 
sytuacji Centrum Zdrowia, którą przedstawił 
jego prezes dr Cezary Tomiczek. Jak zazna-
czył sytuacja finansowa jest bardzo trud-

na, a jako główne 
przyczyny wskazał 
m.in. rażąco niską 
wycenę procedur 
medycznych, ocze-
kiwania finansowe 
pracowników służ-
by zdrowia, wzrost 
cen leków, środków 
medycznych, ener-
gii, a  także dwa 
lata pandemii, które 
skutkują wzrostem 
kosztów leczenia 
pacjentów. Wszyst-

ko to nie pozostało bez wpływu na kondycję 
prowadzonego przez spółkę Centrum Zdro-
wia szpitala powiatowego.

 Z danych przygotowanych przez przed-
stawicieli spółki wynika, że straty Centrum 
Zdrowia od 2018 roku wynoszą 7,8 mln 
złotych, zaś od stycznia do kwietnia tego 
roku wynoszą już 2 mln złotych, a na cały 
rok szacowane są na poziomie 6 mln zło-
tych. 

W  tej sytuacji pojawiło się pytanie 
o przyszłość Centrum Zdrowia jak i moż-
liwości wsparcia, którego mogą udzielić 
mu samorządy. Już w tym roku starostwo 
powiatowe przekazało lecznicy wsparcie 
w  wysokości 3 milionów złotych, zaś 
w przyszłym roku jak zaznaczył prezes 
Tomiczek dla zachowania płynności 
finansowej potrzebne będzie 9 milionów 
złotych.

Wątek pomocy finansowej pojawił się 
również w kwestii budowy przyszłej sie-
dziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mi-
kołowie. Jak wyjaśnił wicestarosta Tade-
usz Marszolik na realizacje tego zadania 
z Polskiego Ładu powiat otrzymał kwotę 
16 mln 150 tys. złotych, zaś sama realizacja 
przedsięwzięcia po przetargu ma wynieść 
około 25 milionów złotych.

– Nie oczekuje dziś deklaracji – przy-
znał wicestarosta Marszolik, zapewniając 
jednak, że jest to fantastyczny projekt, na 
miarę XXII wieku, który stanie się wizy-
tówką Mikołowa, a będzie służył dzieciom 
i młodzieży całego powiatu.

Jako powiat będziemy dalej finansować nasz Szpital Powiatowy, bowiem zależy Jako powiat będziemy dalej finansować nasz Szpital Powiatowy, bowiem zależy 
nam na jego dalszej pracy dla mieszkańców powiatu, a nie jego zamknięciu - nam na jego dalszej pracy dla mieszkańców powiatu, a nie jego zamknięciu - 
zaznaczył prowadzący spotkanie  Starosta Mikołowski Mirosław Dużyzaznaczył prowadzący spotkanie  Starosta Mikołowski Mirosław Duży
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– Początki pielgrzymowania na Górę Świętej Anny, część III –

Początki pielgrzymowania na Górę Świętej Anny, część III
Obchody główne zaczynały się w sobotę, w drugim dniu piel-

grzymki, o godz. 13.00, najpierw przy kaplicy Trzech Krzyży 
z kazaniami i modlitwami, a później przy Domku Maryi z orkiestrą.

W tym okresie nie było jeszcze nagłośnienia i modlitwy pro-
wadził śpiewok o donośnym głosie. Wieczorem pielgrzymi przy-
gotowywali się do powrotu, zaś śpiewok Madeja wysyłał kilku 
młodzieńców na dworzec, by zakupili bilety powrotne. W niedzielę, 
w trzecim dniu pobytu na Górze Świętej Anny pielgrzymi udawali 
się już o godz. 7.30 do kościoła w Porębie na uroczystości Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po mszy św. spod kościoła 
wyruszała procesja z figurą Maryi Panny z powrotem w kierunku 
sanktuarium. Ponieważ trasa biegała po skarpach i zajmowała około 
2 godzin, to niosącym figurę dziewczętom pomagali mężczyźni 
w mundurach. Przy każdej kaplicy odbywały się modlitwy, a do 
marszu przygrywała 100-osobowa orkiestra. Po dotarciu do Gro-
ty Lurdzkiej odprawiana była msza św. odpustowa w obecności 
niezliczonego tłumu pielgrzymów. Około godz. 13.00 następowało 
zakończenie uroczystości i pielgrzymi wyruszali na dworzec do 
Zdzieszowic.

Należy jeszcze wspomnieć o trudnościach podczas powrotu po-
ciągiem do Gliwic. Niespodzianki były różne – a to przyjechał za 

krótki skład, a to podstawiono 
wagony do przewozu bydła, 
tzw. krowioki, a  to w  Kę-
dzierzynie-Koźlu pociąg na-
gle kończył bieg i trzeba było 
czekać na pociąg dalekobież-
ny, który często przyjeżdżał 
już przepełniony. Mimo tych 
trudności wśród pielgrzymów 
panowała radosna atmosfera. 
Bywało, że na przystanku 
Chudów (tzw. chudowskiej 
budce) do wracających piel-
grzymów dosiadały się osoby, 
by uczestniczyć w powitaniu 
przez ks. prob. Juliusza Kwa-
pulińskiego.

Trzeba wspomnieć, że były też osoby, które przeżywały uczest-
nictwo w pielgrzymkach dość nietypowo. Jeden z mieszkańców 
Ornontowic, Antoni Jercha na własną rękę docierał na Górę Świę-
tej Anny, by tam przeżyć ten czas nie jako pielgrzym, ale jako 
pustelnik. Spał pod drzewami, a w razie niepogody w kaplicach 
lub konfesjonałach.

W 1959 roku ruch pielgrzymkowy zakłóciła epidemia pryszczy-
cy, która pojawiła się na Opolszczyźnie. Wtedy przewodnicy, Wil-
helm Krzysteczko i Bernard Madeja, zorganizowali pielgrzymkę 
do Wambierzyc, która cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Należy też wspomnieć, że pielgrzymki na Górę Świętej Anny nie 
zostały całkowicie przerwane. Panie Helena Siedlaczek i Halina 
Chmurczyk zaopatrzyły się w odpowiednie dokumenty i dotarły na 
Górę św. Anny. Z kolei Bernard Madeja zorganizował pielgrzym-
ki mężczyzn do Piekar Śląskich i do Częstochowy na Jasną Górę.  

Z biegiem czasu ruch pielgrzymkowy był tak popularny, że liczba 
uczestników przekraczała 200 osób. Prowadzenie tak dużej grupy 
było dla naszego przewodnika wielkim wezwaniem, tym bardziej 

że Bernard Madeja prowadził pielgrzymki już ponad 30 lat i za-
częło brakować mu sił. Nastąpiło gorączkowe szukanie następcy. 
Ostatecznie Stanisław Kozielski podjął się tej funkcji. Był to jednak 
przewodnik bez doświadczenia w organizowaniu pielgrzymek. Na 
szczęście znalazły się osoby, które mu pomogły, i Kozielski szybko 
wdrożył się w nowe obowiązki.

 
Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu.

Jan Gołąb
Towarzystwo Miłośników Ornontowic

Przed domem pielgrzyma na Górze św. Anny w 1956 rokuPrzed domem pielgrzyma na Górze św. Anny w 1956 roku

Od lewej: Antoni Jercha, Antoni Cyprys Od lewej: Antoni Jercha, Antoni Cyprys 
i Franciszek Siwek. Poniżej: Helena i Franciszek Siwek. Poniżej: Helena 
Cyprys (Gołąb) i Helena LiszkaCyprys (Gołąb) i Helena Liszka

Pielgrzymi z Ornontowic i Przyszowic przed bazyliką w Wambierzycach Pielgrzymi z Ornontowic i Przyszowic przed bazyliką w Wambierzycach 
w 1959 rokuw 1959 roku

Pielgrzymi z Ornontowic na Rajskim Placu. Góra św. Anny w 1962 rokuPielgrzymi z Ornontowic na Rajskim Placu. Góra św. Anny w 1962 roku


