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20 lipca odbyła się XLVI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Ornontowice. 
Obrady zostały przeprowadzone w sposób zdalny ze względu na nad-
zwyczajny charakter zwołania sesji. Po otwarciu i stwierdzeniu prawo-
mocności obrad radni przeszli do podjęcia bieżących uchwał, które były 
głównym powodem zwołania lipcowego posiedzenia. 

Sesja Rady Gminy

Na podstawie § 5 Statutu Rady Senio-
rów w Gminie Ornontowice stanowiącego 
załącznik do Uchwały Nr XLIV/367/22 
Rady Gminy Ornontowice z dnia 26 maja 
2022 r. w sprawie powołania Rady Senio-
rów w Gminie Ornontowice oraz nadania 
jej statutu (Dz. U. Woj. Śl. 2022, poz. 3813) 
ogłasza się nabór kandydatów do Rady Se-
niorów w Gminie Ornontowice.

1. Nabór kandydatów prowadzony jest 
w terminie od 4 lipca 2022 r. do 19 sierp-
nia 2022 r.

2. Do Rady mogą kandydować wyłącz-
nie osoby zamieszkałe na terenie Gminy 
Ornontowice.

3. Do Rady mogą kandydować:
a) przedstawiciele osób starszych, którzy 

zamieszkują na terenie Gminy Ornontowice 
oraz uzyskali poparcie co najmniej 15 osób 
zamieszkujących na terenie Gminy Ornon-
towice,

b) przedstawiciele podmiotów działają-
cych na rzecz osób starszych z terenu Gmi-
ny Ornontowice, w szczególności przed-
stawiciele organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów prowadzących uniwersytety 
trzeciego wieku, którzy uzyskali poparcie 
co najmniej 15 osób zamieszkujących na 
terenie Gminy Ornontowice.

4. Zgłoszenia kandydatów do Rady Se-
niorów należy dokonać na formularzu zgło-
szeniowym, który jest dostępny na stronie 
internetowej Gminy Ornontowice (ornonto-

14 z 15 uczestniczących w sesji radnych 
jednogłośnie podjęło dwie uchwały w spra-
wie:  

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

• zmian budżetu Gminy na 2022 rok.
Wszystkie uchwały dostępne są w BIP. 
Ponadto Zastępca Wójta – Dariusz Spy-

ra poinformował o bieżących inwestycjach. 
Więcej na ten temat na stronie 4. 

Z kolei Wójt Gminy – Marcin Kotyczka 
poinformował o zmianach organizacyjnych, 
które od 1 lipca br. zostały wprowadzone 
w Urzędzie Gminy. Szczegóły na stronie 2.

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2022 
roku nastąpiły zmiany organizacyjne 
w Urzędzie Gminy Ornontowice:

Powstał Wydział Środowiska i Go-
spodarki Odpadami, który zlokalizo-
wany jest na parterze:

• Naczelnik Wydziału – Aleksan-
dra Mendera-Fasuga: pokój 112;

• Wydział Środowiska i Gospodar-
ki Odpadami:
– sprawy dot. środowiska: po-

kój 113, tel. 32 3306237 lub 
32 3306260;

– sprawy dot. gospodarki od-
padami: pokój 114, tel. 32 
3306235 lub 32 3306236.

Powstał Referat Gospodarki Nieru-
chomościami, który zlokalizowany jest 
na III piętrze:

• Kierownik Referatu – Małgorzata 
Konarska: pokój 409;

• Referat Gospodarki Nieru-
chomościami: pokój 409,  
tel. 32 3306241.

Również od 1 lipca br. zaszły zmiany 
w Wydziale Organizacyjnym, gdzie 
p.o. Naczelnika została Justyna Sittek-
-Goj (pokój 209) , a Zastępcą Naczelnika 
Aleksandra Szołtysek (pokój 208). 

Numery telefonów do wszystkich 
Wydziałów i Referatów Urzędu Gminy, 
jak i jednostek organizacyjnych Gminy 
dostępne są na str. 14.

Ogłoszenie Wójta Gminy Ornontowice  
o naborze kandydatów do Rady Seniorów  

w Gminie Ornontowice

Zmiany 
organizacyjne 

w Urzędzie Gminy

wice.pl) w zakładce SAMORZĄD – RADA 
SENIORÓW,  w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej (www.bip.ornontowice.pl) w za-
kładce RADA SENIORÓW lub do odbioru 
w Urzędzie Gminy Ornontowice (pok. 316), 
w godzinach pracy Urzędu.

5. Zgłoszenia w zamkniętych kopertach 
z dopiskiem “Kandydat do Rady Seniorów 
w Gminie Ornontowice” należy składać 
w Urzędzie Gminy Ornontowice (pok. 316), 
w godzinach pracy Urzędu.

6.  Zgłoszenia złożone po terminie 
nie podlegają rozpatrzeniu.

7. Zgłoszenia kandydatów do Rady pod-
legają weryfikacji formalnej dokonywanej 
przez Urząd Gminy w Ornontowicach. We-
ryfikacja formalna polega na sprawdzeniu 
kompletności i poprawności formularzy 
zgłoszeniowych.

8. W przypadku zauważonych braków, 
Wójt wzywa kandydata do ich usunięcia 
w terminie 7 dni. W przypadku nieusunię-
cia braków w wyznaczonym terminie, zgło-
szenie nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

9. Wójt wzywa kandydata do usunięcia 
braków w sposób wskazany w formularzu 
zgłoszeniowym.

10. Ostateczny wynik wyborów do Rady 
ogłasza Wójt.

11. Skład osobowy Rady Seniorów 
w Gminie Ornontowice ogłasza Wójt Gmi-
ny Ornontowice w drodze Zarządzenia.

Kolejna sesja Rady Gminy zaplanowana 
jest na 25 sierpnia.

Transmisja z obrad XLVI Sesji Rady 
Gminy Ornontowice dostępna jest na stro-
nie internetowej: www.esesja.tv/transmisje-
_z_obrad/806/rada-gminy-ornontowice.htm  
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Temat budowy kanalizacji sanitarnej w centralnej i północnej części Gminy jest 
skomplikowany i  wielowątkowy.  Skanalizowanie całych Ornontowic to potężna i 
wielomilionowa inwestycja, którą nie sposób zrealizować w przeciągu kilku lat. Jed-
nakże pomimo wielu napotykanych trudności finansowych i technicznych działamy i 
podejmujemy coraz to nowsze wyzwania, aby systematycznie budować nowe odcin-
ki i umożliwić podłączenie do sieci kolejnym Mieszkańcom.

Jak już wcześniej informowaliśmy w 2021 
roku zostały rozpoczęte prace, które zapocząt-
kowały zmiany w dotychczasowym funkcjono-
waniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
Ornontowic. Budowa odcinka kanalizacji sa-
nitarnej Orzeska – Zamkowa wraz z przepom-
pownią i tłocznią została zakończona w maju 
2022 roku. Od tej pory wszystkie ścieki ze ska-
nalizowanej południowej części Ornontowic zo-
stały przekierowane w kierunku ul. Zamkowej 
i następnie do oczyszczalni ścieków znajdującej 
się przy ul. Nowej, która należy do Przedsię-
biorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji 
S.A. w Jastrzębiu Zdroju (PGWiR). Istnieją-
ca dotychczas gminna oczyszczalnia ścieków 
„Ornontowice-Południe”, działająca nieprze-
rwanie od 1996 roku, została wyłączona,  a jej 
działalność definitywnie zakończona. Wartość 
realizacji całego zadania wyniosła ponad 1,73 
mln złotych, z tego ponad 531 tys. zł pochodzi-
ło z zewnętrznego dofinansowania (Rządowy 
Fundusz Inwestycji Lokalnych).

Niestety nie wszystkie działania są zależ-
ne tylko od Gminy. Oprócz najważniejszych 
względów finansowych, czasem dochodzą nie-
uregulowane stosunki prawne nieruchomości. 
Dlatego tam, gdzie to jest tylko możliwe, ko-
lejne kolektory prowadzone są wzdłuż działek 
gminnych bądź powiatowych.

Z przykrością, lecz z wielką szczerością trze-
ba przyznać, że w chwili obecnej Gminy Ornon-
towice nie stać na budowę własnej oczyszczalni 
ścieków. Zgodnie z wcześniejszym projektem 
oraz aktualizacją cen rynkowych koszt budowy 
nowej oczyszczalni ścieków „Ornontowice-Pół-
noc” wyniósłby ok. 20-25 mln zł. Do tego na-
leży doliczyć  koszt budowy i doprowadzenia 
wszystkich kolektorów, którymi miałyby po-
płynąć nieczystości ciekłe nowo wybudowanej 
kanalizacji sanitarnej, a to kolejne 60-70 mln 
zł, przy obecnie galopującej inflacji.  

Wobec zaistniałej sytuacji podjęte zostały 
rozmowy z PGWIR w celu określenia możliwo-
ści przejęcia ścieków z jak największej części 
Gminy. Aby móc to wykonać, PGWIR przygo-
towuje analizy dotyczące możliwości oraz mocy 
przerobowej istniejącej oczyszczalni. Kolejnym 
krokiem jest faza zaprojektowania i rozbudowy 
oczyszczalni przy ul. Nowej. Można założyć, że 
jeżeli nie będzie żadnych trudności formalnych 
to projekt oraz wykonawstwo powinny zostać 
zakończone w przeciągu 3 lat.

Dzięki naszym staraniom, pod koniec 2021 
roku z satysfakcją odebraliśmy informację 
o przyznaniu promesy, tj. dofinansowania 

Co dalej z budową kanalizacji  
sanitarnej w Gminie Ornontowice?

z Programu Inwestycji Strategicznych „Pol-
ski Ład” w wysokości 11,4 mln zł na zadanie 
pod nazwą: Budowa infrastruktury kanaliza-
cyjnej w Ornontowicach-Centrum. Następnie 
w dniu 1 czerwca 2022 roku, po wyłonieniu 
Wykonawcy, została podpisana umowa, której 
ostateczna kwota wynosi 15,4 mln zł. Różni-
ca pomiędzy otrzymanym dofinansowaniem 
a kosztem całej inwestycji w wysokości 4 
mln zł zostanie pokryta ze środków własnych 
budżetu Gminy. Tak jak w przypadku bu-
dowy nowego domu, inwestycję rozbudowy 
kanalizacji sanitarnej w Gminie Ornontowice 
rozpoczęliśmy od fundamentów, stąd zadanie 
obejmuje w pierwszej kolejności budowę ka-
nalizacji wzdłuż ulic: Zamkowa (od Skośnej), 
Klasztorna, Zwycięstwa (do Cichej), Boczna, 
Jasna, Słoneczna, Lipowa, Nowa, Krótka, 
Spokojna, Cicha oraz Bankowa. Zakładamy, 
że prace potrwają do końca 2024 roku. W ten 
sposób w latach 2021-2024 wydamy ponad 17 
mln złotych na rozbudowę kanalizacji w cen-
tralnej części Gminy Ornontowice.

Kolejnym etapem będzie zaprojektowanie 
oraz budowa infrastruktury kanalizacyjnej 
w Ornontowicach-Północ, gdzie „Północ” 
należy rozumieć jako całą część Gminy, gdzie 
do tej pory nie będzie kanalizacji, czyli ulice 
takie jak: Zwycięstwa (od ul. Cichej w kierunku 
północnym), część Ogrodowej, część Polnej, 
Kolejowa, Pośrednia, Chudowska, Kwiatowa, 
Zachodnia, Solarnia, Myśliwska oraz Okrężna.

Aby te wszystkie elementy wykonać koniecz-
ne jest skorelowanie poszczególnych części, 
czyli rozbudowa oczyszczalni ścieków PGWiR 
przy ul. Nowej, budowa głównych ciągów ka-
nalizacyjnych (głównych kolektorów) wzdłuż 
dróg gminnych i powiatowych oraz podłączenie 
poszczególnych domostw do kanalizacji przez 
właścicieli (we własnym zakresie). Wszyst-
kie te elementy muszą odbywać się etapami 
oraz w odpowiedniej kolejności. Nie da się 
zaprojektować i wybudować całej kanalizacji 
w Gminie w jednym momencie. Nie można 
rozkopać połowy Gminy, jeśli nie ma gdzie od-
prowadzić wszystkich ścieków oraz nie posiada 
się wystarczających środków finansowych na 
jej rozbudowę. W tym celu analizujemy oraz 
szukamy wszelkich możliwości uzyskania dofi-
nansowania ze środków zewnętrznych, zarówno 
krajowych jak i unijnych.

Zdajemy sobie sprawę, że termin budowy 
kanalizacji w centralnej i północnej części 
Gminy nie będzie dla wszystkich Mieszkańców 
satysfakcjonujący, dlatego zgodnie z Uchwałą 

Rady Gminy Ornontowice z dnia 18 listopada 
2021 roku możliwe jest otrzymanie dofinanso-
wania do budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków. W tym celu w pierwszej kolejności 
należy się kontaktować z pracownikami Urzędu 
Gminy, pod nr tel. 32 33 06 237.

Z budżetem gminnym to jest podobnie jak 
z budżetem domowym. Mamy określoną pulę 
środków finansowych i trzeba zdecydować, 
gdzie i jak je rozdysponować, co jest ważniej-
sze i na ile możemy sobie pozwolić.  Dla przy-
kładu Mieszkańcy południowej części Gminy, 
którzy posiadają już sieć kanalizacyjną, mają 
inne priorytety niż Mieszkańcy centralnej i pół-
nocnej części Gminy, gdzie są problemy z od-
prowadzeniem ścieków. Część Mieszkańców 
potrzebuje nowej sieci wodociągowej, a część 
możliwości skorzystania z kanalizacji desz-
czowej lub sanitarnej. Dla jednych ważniejsza 
będzie nawierzchnia dróg publicznych bez ubyt-
ków i dziur, a dla innych różnorodne zajęcia 
artystyczne lub sportowe. Każdy, w zależności 
od m.in. miejsca zamieszkania lub osobistych 
zainteresowań, ma inne priorytety. Dlatego, 
mimo przeciwności losu oraz opozycyjnym 
sceptykom, robimy wszystko, aby stopniowo 
rozbudowywać szeroko rozumianą infrastruk-
turę czy też wzbogacać ofertę edukacyjną lub 
rekreacyjną. Nie można stać w miejscu. Aby 
Gmina Ornontowice harmonijnie się rozwijała 
należy patrzeć na wszystkie aspekty i możli-
wości działania. Te wszystkie elementy stano-
wią o sile i zrównoważonym rozwoju każdej 
miejscowości.

Reasumując: mamy sporządzony konkretny 
plan działania oraz sprecyzowane cele inwesty-
cyjne, które zamierzamy stopniowo zrealizować 
pod warunkiem, że nie wystąpią żadne nie-
sprzyjające lub nieprzewidziane okoliczności, 
które mogłyby zablokować bądź uniemożliwić 
przeprowadzenie tych inwestycji.

Na zakończenie pełni optymizmu chcieliby-
śmy życzyć sobie i Mieszkańcom Gminy Or-
nontowice, abyśmy za parę lat mogli się cieszyć 
i korzystać z nowo wybudowanej infrastruktury, 
która będzie służyć nam wszystkim, stąd dzię-
kujemy za okazaną pomoc i wsparcie wszyst-
kim zaangażowanym w budowanie przyszłości 
naszej „Małej Ojczyzny”.

Z poważaniem

Dariusz Spyra

Zastępca Wójta Gminy

Marcin Kotyczka

Wójt Gminy Ornontowice
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Dariusz Spyra

Zastępca Wójta Gminy

12 lipca w Klubie Biznesu Areny Zabrze gościli przedstawiciele 16 samorządów z gmin partnerskich uczestni-
czących w programie Górnika Zabrze – „Klub Kibiców Śląskich Miast”, w tym Zastępca Wójta Gminy Ornontowi-
ce – Dariusz Spyra i Kierownik Referatu Komunalnego Urzędu Gminy Ornontowice – Ewa Kurzik. 

Szczegółowych informacji na temat 
realizowanych zadań udziela Wydział 
Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy 
Urzędu lub pod nr tel. 32 33 06 268.

Modernizacja  
ul. Orzeskiej

Informujemy, że kontynuowane są prace 
dotyczące modernizacji drogi powiatowej ul. 
Orzeskiej. 

W lipcu br. została wykonana m.in. nowa 
nawierzchnia na odcinku od ul. Działkowej 
do ul. Leśnej oraz zamontowano tablicę 
z pomiarem prędkości. Z kolei w sierpniu 
br. będą prowadzone prace przy przekłada-
niu nawierzchni chodników oraz wykonaniu 
oznakowania poziomego drogi. W związku 
z powyższym, w dalszym ciągu mogą wystę-
pować utrudnienia w ruchu drogowym, stąd 
prosimy o zachowanie szczególnej ostroż-
ności w trakcie poruszania się w rejonie 
objętym robotami drogowymi. Przewidywa-
ne zakończenie prac to II połowa sierpnia. 
Zadanie prowadzone jest przez Powiatowy 
Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Ła-
ziskach Górnych.

Budowa chodnika 
przy ul. Akacjowej
W drugiej połowie sierpnia rozpoczną 

się prace związane z wykonaniem chod-
nika przy ul. Akacjowej od wjazdu (drogi 
w kierunku garaży), wzdłuż budynków 27, 
9, 10, 11, 12, 13 do połączenia z istniejącym 
chodnikiem przed ul. Grabową.

Przedsezonowe spotkanie, które rozpo-
częła Prezydent Miasta Zabrze – Małgo-
rzata Mańka-Szulik było dobrą okazją do 
przedstawienia działań, które w ostatnim 
czasie dzieją się wokół klubu 14-krotnych 
Mistrzów Polski oraz podzięko-
wania gminom partnerskim za do-
tychczasową, owocną współpracę. 

Podsumowanie minionego 
sezonu wraz z planami dalszej 
współpracy omówił członek za-
rządu Górnika Zabrze – Tomasz 
Masoń. Radość zgromadzonych 
wzbudziła informacja, że po 
przerwie pandemicznej wraca 
możliwość realizacji wszystkich 
umownych zobowiązań, w tym 
dziecięcej eskorty. 

Najbardziej ekscytującym mo-
mentem spotkania było jednak 

Wobec powyższego zwracamy się z proś-
bą do wszystkich mieszkańców o zacho-
wanie szczególnej ostrożności podczas 
poruszania się w rejonie objętym pracami. 
Ponadto prosimy aby nie parkować samo-
chodów w miejscach, które mogłyby utrud-
nić Wykonawcy sprawną realizację zadania.

Budowa wodociągu 
przy ul. Polnej  

– przerwana
Informujemy, że Wykonawca zadania 

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przy-
łączami przy ul. Polnej” opuścił placu bu-
dowy i odstąpił od dalszej realizacji zadania 
z przyczyn niezależnych od Zamawiające-
go (Gminy Ornontowice). Jako przyczynę 
rezygnacji z kontynuacji zadania Wyko-
nawca podał utratę płynności finansowej 
i zdolności do kontynuowania robót. Do 
dnia odstąpienia od umowy wykonano 90% 
planowanych robót do wybudowania sieci 
wodociągowych. Obecnie Urząd Gminy pro-
wadzi rozmowy z innymi podmiotami, któ-
re podjęłyby się zabezpieczenia terenu oraz 
dokończenia zadania w części dotyczącej 
budowy sieci wodociągowych. Na część za-
dania obejmującą wykonanie nowych przy-
łączy wodociągowych do budynków przy ul. 
Polnej zostanie ogłoszone nowe postępowa-

nie o udzielenie zamówienia publicznego 
z planowanym terminem wykonania zadania 
do końca bieżącego roku.

Modernizacja dróg 
gminnych

Wzorem poprzednich lat również w bie-
żącym roku będą kontynuowane prace zwią-
zane z wykonaniem modernizacji odcinków 
dróg gminnych. Od II połowy sierpnia będą 
modernizowane następujące odcinki: ul. Ko-
lejowa (330 mb oraz zatoka mijankowa); ul. 
Pośrednia (140 mb); ul. Solarnia (150 mb 
oraz 1 próg zwalniający); ul. Leśna (50 mb 
oraz 4 progi zwalniające); sięgacz ul. Leśnej 
w rejonie nr 29 (185 mb). 

Górnik Zabrze – przedsezonowe spotkanie  
z gminami partnerskimi

cław, który zostanie rozegrany w Zabrzu w 
drugiej połowie kwietnia 2023 r.

Przypomnijmy, że „Klub Kibiców Ślą-
skich Miast” to program skierowany do jed-
nostek samorządu terytorialnego, których 

mieszkańcami są kibice Górni-
ka Zabrze. Inicjatywa zakłada 
określone i konkretne działania, 
obejmujące współpracę pomię-
dzy Klubem, a gminami. Idea to 
przede wszystkim działania mar-
ketingowe skierowane do miesz-
kańców gmin, które mają na celu 
wzbudzić zainteresowanie Klu-
bem i wydarzeniami organizowa-
nymi przez Górnik. Gmina Ornon-
towice dołączyła do programu w 
2019 r. z inicjatywy Wójta Gminy 
– Marcina Kotyczki.

Zdjęcie: www.gornikzabrze.pl

losowanie Partnerów Społecznych poszcze-
gólnych meczów. I tak w nadchodzącym 
sezonie Gmina Ornontowice, wspólnie z 
Piekarami Śląskimi będzie partnerem spo-
łecznym meczu Górnik Zabrze - Śląsk Wro-
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bergaj, gra w duckę, rąbnięty haziel czy 
skokanie przez sznura. Wisienką na tor-
cie dla młodych uczestników Taboru był 
spektakl Teatru Gry i Ludzie „Opowieści 
Wagantów”, który rozbawił wszystkich 
widzów, zarówno małych, jak i dużych.

Zwieńczeniem odbytych warszta-
tów było widowisko „Światłocienie”, 
gdzie uczestnicy prezentowali zdobyte 

umiejętności przed szerszą publicznością 
zgromadzoną w Parkowym Amfiteatrze 
w Ornontowicach. Poprzez pieśni ludowe, 
grę światłami, a także ciekawe płócienne 
dekoracje, stworzono cudowny klimat, dzię-
ki którym reżyserowana przez Wojciecha 
Chowańca historia miała jeszcze większą 
magię, której doświadczyli jedyni ci, którzy 
byli z nami tego dnia.

Kto jeszcze przyczynił się do podniesie-
nia kompetencji uczestników Taboru?

• Iga Fedak – warsztaty taneczne,
• Jakub Fedak – warsztaty instrumentalne,
• Kapela z Pobaby – Kacper Legierski, Ra-

fał Mikołajek, Łukasz Juroszek – warsz-
taty śpiewu męskiego,

• Karolina i Paulina Kupczyk – warsztaty 
śpiewu damskiego,

• Kamil Wójcik – warsztaty muzyki wi-
dowiskowej,

• Barbara Kmietjan – warsztaty improwi-
zacji teatralnej dla dzieci,

• Agnieszka Matejuk – zabawy śląskie dla 
dzieci.
Zapraszamy do wzięcia udziału w kolej-

nych edycjach Śląskiego Taboru w przy-
szłych latach! 

Projekt dofinansowano ze środków finan-
sowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego pochodzących z Funduszu Pro-
mocji i Kultury.

Tekst i zdjęcia: ARTeria CKiP

V Śląski Tabor w Ornontowicach
We współczesnym świecie żyjemy w ciągłym pędzie. Nie ma czasu na relaks czy refleksję. V Śląski Tabor w Ornonto-
wicach to przykład wydarzenia, w którym ludzie żyją tu i teraz, rozwijając swoją pasję do tańca, śpiewu, instrumentów, 
a w tym roku także aktorstwa po to, by podczas widowiska zaprezentować je w całej okazałości, świetnie się przy tym 
bawiąc. W tegorocznej edycji Śląskiego Taboru warsztaty odbywały się w weekend 22-23 lipca.

W  piątek uczestnicy wzięli udział 
w warsztatach teatralnych oraz instrumen-
talnych dla zaawansowanych, następnie 
w warsztatach tanecznych, zakończonych 
potańcówką. Isto-
tą Śląskiego Ta-
boru jest komuni-
kowanie młodych 
adeptów muzyki 
dawnej i  mate-
riału muzyczne-
go dotyczącego 
zawsze konkret-
nego regionu 
i czasu. Efektem 
tych spotkań jest 
ochrona niesty-
lizowanych me-
lodii, tekstów, 
tańców, zwycza-
jów i obrzędów 
i przekazanie ich 
w  użytkowanie 
młodszym pokoleniom muzyków.

Dla wielu powrót do korzeni w takiej 

formie to często jedna z pierwszych przy-
gód poznawania kultury tego regionu, lecz 
zdarzają się również stali bywalcy, którzy 
na Tabor przyjeżdżają już od 5 lat.

Tegorocznym motywem przewodnim 
Śląskiego Taboru były światło i cień jako 

zjawiska, które z jednej 
strony wykluczają się, 
jednak w  połączeniu 
tworzą nową jakość. 
Poprzez finałowe wi-
dowisko połączyliśmy 
kulturę tradycyjną ze 
współczesnym spojrze-
niem w celu stworzenia 
nowego utworu oraz 
nowej atrakcyjności 
dla szerokiego grona 
odbiorców. Korzystając 
z przestrzeni parkowej, 
w której miało miejsce 
wydarzenie, zamienili-
śmy ją przed zmrokiem 
w krainę rodem ze ślą-
skich baśni.

Śląski Tabor to także 
okazja do świetnej za-
bawy dla dzieci. W te-
gorocznej edycji Małe-
go Taboru dzieci mogły 
uczyć się improwizacji 
teatralnej, śląskich tań-
ców i piosenek, a także 
miały możliwość zagra-
nia w  typowo śląskie 
gry – m.in. śląski cym-
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Ornontowicach przypomina o możliwo-
ści składania wniosku o wypłatę dodatku 
osłonowego. Termin składania wniosku 
upływa 31 października 2022 r.

O dodatek osłonowy ubiegać się mogą 
osoby prowadzące gospodarstwo domo-
we* (osoba ta nie musi być właścicielem 
lokalu, ale musi w nim zamieszkiwać), któ-
rych dochód w 2020 roku wynosił:

– 2100,00 zł gospodarstwo jednoosobo-
we,

– 1500,00 zł na osobę w gospodarstwie 
wieloosobowym.

W przypadku gdy wysokość przeciętne-
go miesięcznego dochodu przekracza kwotę 
2 100,00 zł lub 1500,00 zł na osobę, kwotę 
dodatku ustala się w wysokości różnicy mię-
dzy kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, 
o którą został przekroczony przeciętny do-
chód. W przypadku gdy wysokość dodatku 
osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek 
osłonowy nie przysługuje.

*Gospodarstwo domowe tworzą:
1. osoba fizyczna samotnie zamieszku-

jąca i gospodarująca (gospodarstwo 
domowe jednoosobowe);

2. osoba fizyczna oraz osoby z  nią 
spokrewnione lub niespokrewnione 
pozostające w faktycznym związku, 
wspólnie z nią zamieszkujące i go-
spodarujące (gospodarstwo domowe 
wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę 
dodatku osłonowego dla gospodarstwa do-
mowego wieloosobowego złożyła więcej 
niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany 
jest wnioskodawcy, który jako pierwszy 
złożył taki wniosek. Na potrzeby składania 
wniosków o wypłatę dodatku osłonowego 
przyjmuje się, że jedna osoba może wcho-
dzić w skład tylko jednego gospodarstwa 
domowego.

Tekst: GOPS w Ornontowicach

Już ponad 1000 mieszkańców Ornonto-
wic korzysta z mobilnej aplikacji EcoHar-
monogram, która przypomina o terminach 
wywozu odpadów oraz zawiera różnego 
rodzaju treści związane z  gospodarką 
odpadami. Aplikacja stanowi również li-
nię kontaktu pomiędzy Urzędem Gminy 
a mieszkańcami, dzięki możliwości wy-
syłania krótkich wiadomości. Dodatkowo 
zawiera wiele treści edukacyjnych, 
jak np. wskazówki w zakresie pra-
widłowej segregacji odpadów (wy-
szukiwarka Gdzie wrzucić), praktyki 
proekologiczne, a dla najmłodszych 
– interesujące gry.

W ubiegłym roku aplikacja Eco-
Harmonogram została rozszerzo-
na o moduł GOZ, który umożliwia 
współpracę lokalnej społeczności na 
rzecz rozwoju Gospodarki w Obiegu 
Zamkniętym, poprzez bezpłatne pu-
blikowanie ogłoszeń o przedmiotach, 
które mieszkańcy chcieliby oddać lub 
wymienić. Podjęcie takiej inicjatywy 
przynosi podwójne korzyści. Z jednej 
strony ogranicza ilość powstających 
odpadów, z drugiej przedłuża życie 

W ostatnich latach kompostowanie cie-
szy się coraz większym zainteresowaniem, 
również wśród mieszkańców Ornontowic. 
Nic dziwnego, bowiem powstający w wy-
niku tego procesu kompost, zwany również 
„czarnym złotem”, jest bogatym w skład-
niki odżywcze naturalnym nawozem popra-
wiającym wartość gleby pod uprawę roślin. 
Kompost stosowany w ogrodzie wzbogaca 
glebę w próchnicę, która sprawia, że ta sta-
je się przewiewna i pulchna. Jest nie tylko 
cennym źródłem materii organicznej, ale 
też najtańszym i naturalnym materiałem 
do użyźniania gleby. Ponadto, decydując 
się na kompostowanie bioodpadów, ogra-
niczamy ilość przekazywanych odpadów 
(których koszty odbioru i zagospodaro-
wania stale rosną!). Stosowanie kompostu 
eliminuje zagrożenie przenawożenia lub za-
trucia środowiska. Pamiętajmy jednak, że 
nie wszystkie odpady kuchenne czy zielone 
podlegają kompostowaniu. Niektóre z nich 
mogą zakłócać proces lub znacznie pogar-
szać jakość kompostu.

Kompostowaniu podlegają, m.in.: trawa, 
liście, kwiaty, miękkie części uprawianych 

Pobierz EcoHarmonogram  
i bądź na bieżąco

przedmiotów, które – dla jednych są bez-
użyteczne, a dla innych mogą okazać się 
przydatne. 

Zachęcamy kolejnych mieszkańców do 
zainstalowania darmowej aplikacji na 
swoje smartfony oraz zaangażowania się 
w naszą lokalną Gospodarkę w Obiegu 
Zamkniętym!

Kompostowanie – recykling u źródła
roślin, odpadki warzywne i owocowe (obier-
ki), rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, 
trociny z obróbki i cięcia drewna, pozosta-
łości jedzenia (resztki produktów mleczar-
skich, stary chleb, fusy po herbacie i kawie 
z filtrem jeśli jest papierowy, herbata eks-
presowa, skorupki jajek). 

Kompostowaniu nie poddaje się od-
padów takich jak: kości, mięso, owoce cy-
trusowe, zepsuta żywność, płynne resztki 
jedzenia, oleje jadalne, odchody zwierzę-
ce, drewno impregnowane, płyty wiórowe 
i pilśniowe MDF, tkaniny, papier, papierosy, 
popiół z węgla kamiennego, ziemia i kamie-
nie, materiały i substancje zanieczyszczone 
zawierające metale ciężkie lub toksyczne 
związki organiczne, resztki roślin porażo-
ne chorobami.

Zachęcamy do założenia kompostowni-
ka i prowadzenia recyklingu we własnym 
ogródku. Przypominamy, że z tytułu po-
siadania przydomowego kompostownika 
i  kompostowania w  nim bioodpadów 
przysługuje zniżka w kwocie 3,00 zł/oso-
ba/miesiąc.

Wnioski 
o dodatek 
osłonowy
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13 lipca odbyła się pierwsza wycieczka 
w ramach projektu finansowanego przez 
Fundację JSW oraz Gminę Ornontowice – 
„Dobrze być razem” . Uczestnicy projektu 
brali udział w warsztatach wyrobu sera w 
Koziej Zagrodzie w Brennej oraz poznali 
piękne i niepowtarzalne tradycje kultury 
mieszkańców Beskidu Śląskiego. 

Tekst i zdjęcie: GOPS w Ornontowicach

„Bezpieczne wakacje  
z aplikacją - Moja komenda”

29 czerwca w punkcie konsultacyjnym 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
została zorganizowana  akcja profilaktycz-
na „Bezpieczne wakacje z aplikacją - Moja 
komenda”.

Dzielnicowy Ornontowic zapoznał 
uczestników spotkania z mobilnym prze-
wodnikiem po polskich jednostkach Policji. 
Przedstawiciel policji przypomniał również 

o czym warto pamiętać, żeby móc spokoj-
nie wypoczywać – MÓJ DOM – MOJA 
TWIERDZA.

Wakacje są czasem, w którym w więk-
szym stopniu niż zwykle narażeni jesteśmy 
na różnego rodzaju zagrożenia. Pamiętajmy, 
że to przede wszystkim od nas zależy, czy 
wakacje będą bezpieczne.

Tekst i zdjęcie: GOPS w Ornontowicach

Projekt JSW 
„Dobrze być razem”

pięcioosobowa rodzina zużywa średnio 
14 m3 wody na miesiąc*

* w 2019 roku przeciętny Polak zużywał 
średnio rocznie 33,7 m 3 wody ,  

tj. 2,8 m3/m-c

Aktualny wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania i transportu nieczystości 
ciekłych na terenie Gminy Ornontowice znajdziesz na www.ornontowice.pl/środowisko/gospodraka ściekowa

ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY 10 m3 USŁUGI ASENIZACYJNE

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

● Mieszkasz na terenach nieskanalizowanych ● Użytkujesz zbiornik bezodpływowy na 
nieczystości ciekłe ● Obowiązkowo podpisz umowę na wywóz nieczystości ciekłych 

z podmiotem posiadającym zezwolenie na terenie Gminy Ornontowice ●
Regularnie zlecaj opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych z częstotliwością adekwatną 

do ilości zużytej wody i pojemności zbiornika,  
jednak nie rzadziej niż raz na kwartał ●

o pojemności 10 m3 wypełnia się 
w ciągu miesiąca*

usługa wywozu 10 m3 nieczystości ciekłych 
powinna być realizowana co miesiąc

* z uwzględnieniem bezzwrotnego zużycia 
wody w wysokości 30% dla terenów wiej-

skich

* dowód wywozu powinien zawierać infor-
macje o ilości odebranych nieczystości
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Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy 
Ornontowice na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ornontowice

PRZEDSIĘBIORCA TELEFON

FHU Kamil Musiałowicz 666 110 716

FHU SOLARNIA Dawid Władyka 577 446 323

Firma Usługowa Bogusław Koperwas 603 895 701

Leszek Rudziński Przedsiębiorstwo Usługowe Słonik Felix 531 531 560

MANUFAKTURA Tadeusz Wyleżoł 666 912 266

UNIMARK Sp. z o.o. 32/223 00 14

Usługi Transportowe Michał Szpik 513 037 988

Usługi Transportowe Wiesław Szpik 604 235 694

REMONDIS GLIWICE Sp. z o.o. 32/231 08 58

Wywóz Nieczystości Ciekłych Transkop Bracia S.C. Dawid Bendkowski i Marcin Bendkowski 693 983 213

Zbigniew Reguła 604 389 972

USŁUGI ASENIZACYJNE

Stan na dzień 01.08.2022 r.

Po udanym zakończeniu sezonu 2021/2022 rozgrywek IV ligi trener Łu-
kasz Biliński zrezygnował z pracy w naszym klubie i przyjął propozycję 
pracy w sztabie szkoleniowym I-ligowej drużyny GKS Tychy.

Nowym trenerem Gwarka został Marcin 
Wroński. Absolwent AWF w Katowicach. 
Aktualny stopień trenerski - UEFA A - kurs 
ukończony w szkole trenerów PZPN w Białej 
Podlaskiej.

Ostatni klub, Start Sierakowice (liga okrę-
gowa) - awans z drużyną o 2 klasy rozgryw-
kowe (od Klasy B do Ligi Okręgowej). Przed 
podjęciem pracy w Starcie pierwszy trener 
seniorskich drużyn - Jedność Jejkowice (se-
zon 2013/2014 klasa okręgowa) oraz drużyny 
Fortuna Gliwice (sezon 2014/2015 4 liga - 
Śląsk). W latach 2010 - 2018 - trener grup 
młodzieżowych w Akademii Piast Gliwice 
(w 2018 roku Mistrz Śląska z rocznikiem 
2001). Jako zawodnik i wychowanek Piasta 
Gliwice, poprzednie kluby: Jedność 32 Przy-

24 czerwca grupa turystyczna z Klubu 
Emeryta pojechała zwiedzić piękne tereny 
położone wzdłuż rzeki Wapienicy i potoku 
Barbara.  Pogoda dopisała, więc spacero-
wało się bardzo przyjemnie. Każdy uczest-
nik wycieczki dostosował długość trasy do 
swoich możliwości. Do przejścia było od 
kilku do kilkunastu kilometrów. W czasie 
przerwy, w małej restauracji nad Zaporą 
można było napić się kawy i podziwiać z ta-
rasu piękno Beskidów. W drodze powrotnej 
niestrudzeni emeryci zwiedzili jeszcze Za-
bytkowy Park w Jaworzu.

Tekst i zdjęcie: Klub Emeryta

Zmiany w Gwarku

szowice, Gwarek Ornontowice, Gazobudo-
wa Zabrze, Włókniarz Kietrz, Unia Kunice 
(Żary), Carbo Gliwice, Tempo Paniówki, KS 
94 Rachowice, Jedność Jejkowice, Fortuna 
Gliwice. Najwyższy poziom rozgrywkowy, 
na którym udało się wystąpić nowemu tre-
nerowi to stara 3 liga w drużynie Unii Żary. 
Życzymy powodzenia!

Od sezonu 2022/23 nasza drużyna będzie 
brała udział w rozgrywkach IV ligi Grupa II.

Oprócz naszej drużyny w Grupie II wy-
stąpią: GKS II Tychy, LKS Decor Bełk, Unia 
Turza Śląska, MRKS Czechowice-Dziedzice, 
Kuźnia Ustroń, LKS Czaniec, Orzeł Łęka-
wica, Spójnia Landek, Drzewiarz Jasienica, 
ROW 1964 Rybnik, TS Podbeskidzie II Biel-
sko-Biała, Polonia Łaziska Górne, Unia Ra-
cibórz, Błyskawica Drogomyśl i przesunięty 
z Grupy I MKS Lędziny. 

Ponadto w dniu 6 sierpnia br. drużyny 
Gwarka rozpoczynają rozgrywki w I rundzie 
Jatta Puchar Polski 2022/2023, grupa Śląski 
ZPN - Zabrze:

Ruch Kozłów - Gwarek Ornontowice
MOSiR Sparta Zabrze - Gwarek II Ornon-

towice
Tekst i zdjęcie: 

GKS Gwarek Ornontowice
Marcin WrońskiMarcin Wroński

Spacer Doliną 
Wapienicy
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Czy wiesz, że…?

Ornontowice w 
podsumowaniu II 
kwartału 2022 r. Urzędu 
Stanu Cywilnego  
i Ewidencji Ludności

Statystyka urodzeń i zgonów w II 
kwartale 2022 roku w naszej Gminie 
to:

• 14 urodzeń (3 w  kwietniu, 5 
w maju i 6 w czerwcu);

• 8 zgonów (3 w kwietniu, 3 w maju 
i 2 w czerwcu).

Stałe i czasowe zameldowania:
• na dzień 31.03.2022 r. stałych 

mieszkańców było 5887, czaso-
wych 136 co razem daje 6023 
mieszkańców naszej Gminy;

• na dzień 30.06.2022 r. stałych 
mieszkańców było 5887, czaso-
wych 129 co razem daje 6016 
mieszkańców naszej Gminy.

W zakresie ewidencji ludności:
• wydano 1 decyzję w sprawach 

meldunkowych;
• wykonano 56 czynności dotyczą-

cych zameldowań i wymeldowań;
• nadano 3 numery PESEL; 
• nadano 72 numery PESEL dla 

obywateli Ukrainy w  związku 
z konfliktem na Ukrainie oraz do-
konano 5 zmian statusu obywateli 
Ukrainy na UKR.

Z zakresu czynności o dowodach 
osobistych:

• złożono 184 wnioski o wydanie 
nowego dowodu osobistego;

• nowy dowód osobisty odebrały 
202 osoby;

• przyjęto 10 zgłoszeń o jego utra-
cie.

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego 
zarejestrowano 12 aktów stanu cywil-
nego w tym:

• 1 akt urodzenia (zagraniczny wpi-
sany do Rejestru Stanu Cywilne-
go);

• 7 aktów małżeństw (2 śluby cywil-
ne, 5 konkordatowych);

• 4 akty zgonu.
Ponadto wydano:
• 8 zaświadczeń, 1 zezwolenie, 153 

odpisów z akt stanu cywilnego.

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

Jubileusz 60 lat małżeństwa, czyli 
Diamentowe Gody, świętowali w lipcu 
br. Państwo Irena i Rufin Zuber!

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

Gratulujemy tak zaszczytnego Jubi-
leuszu!

Od 4 do 16 lipca w Ośrodku Wczasowym 
Azalia w Węgierskiej Górce odbywał się co-
roczny Obóz Szkoleniowy Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych Powiatu Mikołowskie-
go i Gminy Goleszów im. druha Sławomira 
Bijaka. Uczestniczyły w nim młode druhny 
i druhowie z Powiatu Mikołowskiego, któ-
rych było 51 oraz 31 z Goleszowa. W jego 
trakcie zorganizowano szkolenia  praktyczne 
i teoretyczne dotyczące pożarnictwa prowa-
dzone przez strażaków z OSP i PSP oraz 
zajęcia z pierwszej pomocy. To szkolenie 
prowadziła m.in. mł. kpt. Jolanta Towarek 
(Wojewódzki Koordynator Ratownictwa 
Medycznego PSP). Odbyły się wycieczki 
w Beskidy, zwiedzano forty w Węgier-
skiej Górce, prowadzono wykłady na temat 
ochrony przyrody spacerując po ścieżkach 
przyrodniczych Nadleśnictwa Węgierska 
Górka. Zorganizowano także Spartakiadę 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Obóz 
zakończył się egzaminem teoretycznym oraz 
z musztry. Dzięki niemu obozowicze mogą 

Obóz szkoleniowy MDP im. druha 
Sławomira Bijaka

zdobyć stopień Członka MDP, Dowódcy lub 
Instruktora. Podczas zakończenia dokonano 
uroczystego rozdania świadectw ukończenia 
szkolenia oraz dyplomów za współzawodnic-
two w sporcie i organizowanych konkursach. 
Następnie Prezes ZOSP RP Mikołów Dariusz 
Gaschi odznaczył okolicznościowymi meda-
lami osoby zasłużone i przychylne corocznej 
inicjatywie, a Śląski Komendant Wojewódzki 
PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski, wyróżnił 
osoby zaangażowane w organizację obozu 
okolicznościowymi statuetkami i albumami. 
Na uroczystość kończącą obóz przybyli m.in.: 
Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Ze-
społu Strażaków Waldemar Andzel, Prezes 
WFOŚiGW Tomasz Bednarek, przedstawi-
ciele władz gminnych oraz samorządowych 
powiatów żywieckiego, cieszyńskiego oraz 
mikołowskiego na czele z Wicestarostą Ta-
deuszem Marszolikiem oraz Zastępcą Wójta 
Gminy Ornontowice Dariuszem Spyrą.

Tekst: Katarzyna Galej-Ciwiś
Zdjęcie: Mirosław Cichy
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Z ARTERII CKiP

Pod koniec czerwca w ARTerii zakończył 
się I etap projektu Ornontowice Nowych 
Idei 2.0 w ramach programu Dom Kultury 
+ Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022.

Podczas trwania projektu poprzez ankie-
ty, wywiady i warsztaty zdobyliśmy mate-
riały, które posłużyły nam do stworzenia 
diagnozy, zorganizowaliśmy Spotkania 
Sąsiedzkie oraz spotkania i szkolenia dla 
zainteresowanych. Owocem tej pracy są 
wnioski złożone przez mieszkańców, które 
będą  realizowane już niebawem, w drugim 
etapie projektu. Oto one:

1. Znamy się NIE tylko z widzenia. Są-
siedzkie spotkanie przy winylu.

2. Piknik na Borowcu – szukanie korzeni 
nazwy Borowiec

3. NOCNIK – czyli wieczorna gra tere-
nowa dla dorosłych

4. Terenowo-planszówkowo
5. Muzykoterapia głosem
6. Spacerem przez historię Ornontowic
7. Bajtel i Starka – to super parka!
Obserwujcie nas! Wkrótce więcej szcze-

gółów!
Tekst i zdjęcia: ARTeria CKiP

Strzelać każdy może
W ramach projektu Naturalnie Aktywny 

Senior!  ARTeria wraz z ornontowickimi se-
niorami i emerytami wybrała się na strzelnicę 
do Rybnika-Paruszowca, gdzie każdy mógł 
spróbować swoich sił w strzelaniu - zarówno 
z pistoletu, jak i z karabinu. W międzyczasie, 
czekając na swoją kolej, osoby chętne miały 
możliwość pozwiedzania leśnej okolicy, na-
picia się kawy czy też zjedzenia kiełbaski z 
grilla. 

Po treningu strzeleckim odbył się turniej. 
Każda osoba miała możliwość oddania 5 
strzałów z karabinu i 5 z pistoletu. Wyniki 
rywalizacji prezentują się następująco:

W kategorii kobiet: 
• I miejsce – Maria Wolnik - Cwynar – 52 

pkt,
• II miejsce – Magdalena Owczarek – 47 

pkt,
• III miejsce –  Teresa Sutkowska – 42 pkt.

W kategorii mężczyzn:
• I miejsce – Piotr Gabor – 65 pkt, 

1 lipca  seniorzy i emeryci z Ornonto-
wic wybrali się na wycieczkę. Na początku 
uczestnicy zawitali do Paczkowa – na miej-
scu przywitał ich przewodnik, z którym 
zwiedzali okoliczne obiekty. Na trasie spa-
cerowej były m.in. Muzeum Gazownictwa, 
zwiedzanie murów obronnych wraz z przy-
ległymi parkami, zwiedzanie Kościoła św. 
Jana Ewangelisty, wieża Wrocławska oraz 
wieża Ratuszowa. Na końcu paczkowskiej 
trasy zwiedzania było Metamuzeum Samo-
chodowe – chętni mogli pooglądać stare 
pojazdy, porozmawiać, a także dowiedzieć 
się skąd wziął się pomysł na taką atrakcję.

Po kilku intensywnych godzinach uczest-
nicy pojechali do Otmuchowa, gdzie rów-
nież pod okiem przewodnika wyruszyli na 
spacer po okolicy.

Wycieczka stanowiła jedną z atrakcji za-
planowaną w realizowanym przez ARTerię 
projekcie Naturalnie Aktywny Senior! dofi-
nansowanym przed Fundację JSW. 

Jak wakacje to tylko PAKA!
PAKA, czyli Parkowa Akademia Kre-

atywna ARTerii, wycieczki, spektakle, gra 
terenowa i kino plenerowe. To już kolejny 
raz, kiedy zapraszamy dzieci, by wspólnie 
z nami spędziły swój wolny czas, a to dzię-
ki programowi #WakacjezFundacjaJSW, 
z którego otrzymaliśmy dofinansowanie na 
zorganizowanie tegorocznych zajęć.

Numerem jeden w naszej tegorocznej 
ofercie był wyjazd do JuraParku w Kra-
siejowie. Przygodę w krainie dinozaurów 
rozpoczęliśmy 6 lipca od Prehistorycznego 
Oceanarium, gdzie zobaczyliśmy z bliska 
jak wygląda podwodne życie oraz pozna-
liśmy gatunki, które żyły na Ziemi tysiące 
lat temu. Następnie wsiedliśmy do pocią-
gu, którym udaliśmy się w podróż przez 
miliardy lat istnienia Wszechświata, 300 
metrowym tunelem czasu.

Kolejnym etapem była przechadzka 
ścieżką (ok. 1 500 m) wśród 70 gatunków 
dinozaurów – co ciekawe wszystkie natural-
nych rozmiarów. Będąc w parku nie mogli-
śmy nie skorzystać z placu zabaw, a przede 

Ornontowice Nowych Idei 2.0  
– zakończenie I etapu

• II miejsce – Józef Jasiulek – 59 pkt, 
• III miejsce – Henryk Sodzawiczny – 54 

pkt.
Nagrodę specjalną, która wywołała okrzy-

ki zachwytu, otrzymała Anna Kowalska - był 
to Puchar za I miejsce od końca. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy! 

Całość wydarzenia odbyła się pod czujnym 
okiem instruktorów Miejskiego Klubu Sporto-
wego Ligi Obrony Kraju z Rybnika.

Projekt dofinansowany ze środków Fun-
dacji JSW.

Seniorzy i emeryci 
z Ornontowic  

zwiedzają Polskę

wszystkim z Parku rozrywki. Wróciliśmy 
trochę zmęczeni ale bardzo usatysfakcjono-
wani przebiegiem dnia.

W drugim tygodniu lipca odbył się Ple-
ner Malarski, podczas którego przy pomocy 
farb akrylowych, płótna i oczywiście naszej 
niczym nie ograniczonej wyobraźni tworzy-
liśmy arcydzieła. Tym razem tematem zajęć 
był wybrany przez nas fragment naszego 
pięknego Parku Gminnego.  

Przed nami jeszcze wiele warsztatów, wy-
cieczek a nawet kino plenerowe! Do zoba-
czenia, czekamy na Was z niecierpliwością!
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Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Wakacje to niezwykły czas, kiedy na 
każdego z nas w różnych miejscach czekają 
fascynujące przygody. Najmłodsi mogą je 
znaleźć również w ornontowickiej biblio-
tece. Dlatego przygotowaliśmy dla nich 
ofertę bezpłatnych spotkań, warsztatów i 
animacji.

Na początku lipca Biblioteka zamieniła 
się w piracką przystań. Dzieci wraz z Ciocią 
Asią poznały liczne ciekawostki z historii 
piratów, a także wykonały pirackie wyspy 
pełne ukrytych skarbów.

Przygodowe Wakacje  
z Biblioteką 2022 cz. 1

Warsztaty „Etnozakątki” rozpoczęliśmy 
przygotowaną przez bibliotekarki prezen-
tacją, w której poznaliśmy domy z różnych 
zakątków świata. Dzieci, przy użyciu spe-
cjalnej farby, malowały na kafelkach wzory 
inspirowane tradycyjną, portugalską cerami-
ką – azulejos. Potem wyruszyły w plener, 
by zbudować i ozdobić indiański wigwam.

Co znajdziemy pod wodą, a co pod zie-
mią? - odpowiedzi na te pytania poszuki-
waliśmy podczas kolejnego spotkania pt. 
„Podróż do wnętrza Ziemi”. W części arty- Godziny pracy  

Biblioteki w wakacje
W okresie wakacyjnym, tj. od 27 czerwca 

do 26 sierpnia br., Biblioteka jest czynna 
od poniedziałku do piątku, w godzinach 
8:00-16:00. Wypożyczać można książki, 
czasopisma, audiobooki oraz gry planszowe, 
a w czytelni komputerowej udostępniamy 
5 stanowisk komputerowych z bezpłatnym 
dostępem do internetu i możliwością wyko-
nania wydruku. Zapraszamy!

Tekst i zdjęcia: GBP w Ornontowicach

stycznej dzieci wydrążyły papierowe tunele 
i wypełniły je tym, co można znaleźć pod 
ziemią. Podwodny świat zilustrowały farba-
mi na ogromnej planszy papieru.
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Urząd Gminy Ornontowice in-
formuje, że w  roku szkolnym 
2022/2023 pomoc w  formie do-
finansowania zakupu podręczni-
ków do kształcenia ogólnego i do 
kształcenia w zawodach, materiałów 
edukacyjnych do kształcenia ogól-
nego i do kształcenia zawodowego 
oraz materiałów ćwiczeniowych jest 
udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelek-

tualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością ruchową, 

w tym z afazją,
6) z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera,
7) z niepełnosprawnościami sprzę-

żonymi, w przypadku gdy są to 
niepełnosprawności spośród 
niepełnosprawności, o których 
mowa odpowiednio w pkt 1–6,

8) z niepełnosprawnością intelek-
tualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym,

9) z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi, w przypadku gdy są to 
niepełnosprawności spośród 
niepełnosprawności, o których 
mowa odpowiednio w pkt 1–6 
i 8

– uczęszczającym do szkół po-
nadpodstawowych posiadającym 
orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego.

Wnioski należy pobierać i skła-
dać u dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Ornon-
towicach, do którego uczeń bę-
dzie uczęszczał w roku szkolnym 
2022/2023.

Termin składania wniosków 
zostanie określony Zarządzeniem 
Wójta Gminy Ornontowice w II 
połowie sierpnia 2022 r.

Rządowy program 
pomocy 
uczniom 

niepełnospraw- 
nym w roku 

szkolnym 
2022/2023

str. 13
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Nowe przepisy od 1 lipca 2022 r. :
Obniżenie PIT z 17 do 12 proc. dla podatników na skali po-

datkowej
• Rozliczenie części składek zdrowotnych w podatku docho-

dowym dla przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie 
i karcie podatkowej

• Likwidacja ulgi dla klasy średniej
• Bez zmian pozostaje: wyższa kwota wolna (30 000 zł) i 

wyższy próg podatkowy (120 000 zł)
• Pakiet rozwiązań prorodzinnych m.in.:
– preferencyjne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci
– zwiększony limit (z 3 089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r.) docho-

dów dziecka, który pozwala skorzystać z preferencji podatkowych 
przez rodziców

• Od 1 stycznia 2023 r. możliwość stosowania kwoty wolnej 
u 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS)

• Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT dla 
wszystkich formularzy do 30 kwietnia.

Więcej informacji na stronie: podatki.gov.pl/niskiepodatki

Tekst: Urząd Skarbowy w Mikołowie

„Niskie podatki” – Korzyść na lata
Zdjęcia: Justyna Dworaczek GOLDIEPHOTO

Więcej informacji na temat ww. 
programu można uzyskać:

• z Rozporządzenia Rady 
Ministrów z  dnia 26 
czerwca 2020 r. w spra-
wie  szczegółowych 
warunków udzielania 
pomocy uczniom niepeł-
nosprawnym w  formie 
dofinansowania zakupu 
podręczników, materia-
łów edukacyjnych i ma-
teriałów ćwiczeniowych 
w latach 2020–2022 (Dz. 
U. z 2020 r., poz. 1227);

• na stronie internetowej Ku-
ratorium Oświaty w Kato-
wicach (www.kuratorium.
katowice.pl), w zakładce: 
Kuratorium/Zadania pu-
bliczne/Wsparcie uczniów 
niepełnosprawnych;

• w  Urzędzie Gminy Or-
nontowice (pok. 207, tel. 
323306216), na stronie 
internetowej Gminy Or-
nontowice (www.ornon-
towice.pl), w  zakładce: 
Dla mieszkańców/Edu-
kacja/Wsparcie uczniów 
niepełnosprawnych oraz 
w  Biuletynie Informa-
cji Publicznej (www.bip.
ornontowice.pl), w  za-
kładce: Tablica ogłoszeń/
Wsparcie uczniów niepeł-
nosprawnych.

• w sekretariacie Zespołu 
Szkół Ponadpodstawo-
wych w Ornontowicach 
(32 2354600) oraz na 
stronie internetowej (www.
zspornontowice.edupage.
org). 

str. 12
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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 Odpadami – środowisko  32 330 62 37
Wydział Środowiska i Gospodarki Odpadami – gospodarka odpadami  32 330 62 35
Referat Gospodarki Nieruchomościami  32 330 62 41
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
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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

m +48 695 712 980 D 43-190 Mikołów 
El biuro@dolina-skrzatow.pl ul. Rybnicka 62 

' <�·: ł 
Dolina Skrzatów 

KLUB MALUCHA 

Placówka naszego nowo otwartego 
Klubu Malucha „Dolina Skrzatów" 

to miejsce wyjątkowe dla maluszków 
w wieku od 1 do 3 lat. 

łJ Całodzienna opieka nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat 
łJ Cotygodniowe zajęcia z logopedą 

łJ Zabawy z językiem angielskim 

łJ Czytanie globalne metodą Glenn Domana 

łJ Zajęcia muzyczno-ruchowe 

łJ Logorytmika 
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30-lecia Niezależnego Samorządnego Związ-
ku Zawodowego Policjantów. Z ramienia Po-
wiatu Mikołowskiego otrzymali je: starosta 
mikołowski Mirosław Duży, wicestarosta 
Tadeusz Marszolik oraz naczelnik Wydzia-
łu Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa 
Powiatowego Bartłomiej Depta.

W  części artystycznej zagrała jedyna 
w kraju orkiestra dudziarska „Częstochowa 
Pipes & Drums” grająca tradycyjną muzykę 
szkocką. Ciekawostką jest fakt, że w jej sze-
regach na co dzień występuje z-ca Naczelnika 
Wydz. Kryminalnego KPP w Mikołowie asp. 
szt. Adrian Górski, który również zaprezen-
tował gościom próbkę swoich umiejętności.

Informujemy, że od 1 lipca 2022 r. sala 
Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego 
w Mikołowie jest otwarta dla Interesantów 
od 8.00 do 17.00 w poniedziałki, od 8.00 
do 15.00 we wtorki, środy i czwartki oraz 
od 8.00 do 14.00 w piątki.

Rusza budowa Ogniska 
W sierpniu rozpoczną się pierwsze prace 

związane z budową nowej siedziby powia-
towego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, która 
znajdować się będzie w bezpośrednim są-
siedztwie budynku starostwa. Realizacja 
tej inwestycji wiąże się z utrudnieniami 
w korzystaniu z parkingu znajdującego się 
pomiędzy starostwem a Białym Domkiem. 
Za utrudnienia przepraszamy, zaś bieżące 

Święto Policji
8 lipca w  Sali Widowiskowej MOK 

w Orzeszu odbyła się uroczystość z oka-
zji Święta Policji, które przypada 24 lipca. 
W tegorocznej akademii uczestniczyli za-
stępca Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Katowicach insp. Artur Bednarek oraz ko-
mendant KPP w Mikołowie nadkom. Dariusz 
Klimczak.

Obecni byli również m.in. przedstawicie-
le władz samorządowych naszego powiatu, 
komendant powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej brygadier Damian Krawczyk, kon-
sul Honorowy Republiki Austrii Mirosław 
Bienioszek, wiceprezes Sądu Rejonowego 
w Mikołowie Katarzyna Klisz oraz zastępca 
Prokuratora Rejonowego w Mikołowie Alicja 
Domańska. Powiat Mikołowski był reprezen-
towany przez starostę mikołowskiego Miro-
sława Dużego, przewodniczącą Rady Powiatu 
Mikołowskiego Barbarę Pepke, wicestarostę 

Komunikat

Projekt przyszłej siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej  Projekt przyszłej siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej  
w Mikołowiew Mikołowie

Tadeusza Marszolika, członkini Zarządu Po-
wiatu Grażynę Nazar oraz sekretarza Powiatu 
Łukasza Rygułę.

 – Wasza praca na rzecz mieszkańców każ-
dego dnia jest niezwykle niebezpieczna. Przez 
ostatnich 25 lat polskich policjantów zginęło 
na służbie dwa razy więcej niż żołnierzy na 
wszystkich misjach razem wziętych, włącznie 
z wojnami w Iraku i Afganistanie. Corocz-
nie ponad pięć tysięcy funkcjonariuszy odnosi 
rany i obrażenia. Ci wszyscy policjanci ślu-
bowali strzec naszego bezpieczeństwa nawet 
z narażeniem życia i wypełnili ten obowią-
zek do końca. Z okazji Waszego święta życzę 
Wam, abyście każdego dnia szczęśliwie wra-
cali do domu – mówił w trakcie tej uroczy-
stości starosta mikołowski Mirosław Duży.

Wyrazem podziękowań dla stróżów pra-
wa były awanse na kolejne stopnie służbowe. 
Ośmiu osobom zostały przyznane medale 

Wręczenie medali 30-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego PolicjantówWręczenie medali 30-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów

informacje na ten temat zamieszczane będą 
na stronie mikolowski.pl oraz FB Aktualno-
ści Powiatu Mikołowskiego.

Przypomnijmy, że Powiat Mikołowski 
otrzymał na realizację tego przedsięwzięcia 
z Polskiego Ładu kwotę 16 mln 150 tys. zło-
tych, a  po przetargu budowa ma kosztować 
około 25 milionów złotych. 

– Ten nowoczesny budynek będzie nie 
tylko jedną z wizytówek Mikoło-
wa ale też całego powiatu i słu-
żyć będzie dzieciom i młodzieży 
z wszystkich gmin powiatu. Od 
września z oferty ogniska, jesz-
cze w starej siedzibie, skorzysta 
ponad 1200 z 1400 zgłoszonych 
uczestników – informuje Starosta 
Mikołowski Mirosław Duży.

Grupa uczniów i uczennic ZSP w Ornon-
towicach z kierunku technik ekonomista za-
kończyła w lipcu 4-tygodniowy płatny staż 
w Starostwie Powiatowym. Taką możliwość 
otrzymali w ramach projektu „Efektywne 
Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju 
Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu 
Mikołowskiego”.

Odbywali go m.in. w wydziałach geo-
dezji, edukacji, rozwoju i architektury oraz 
biurze ds. pracowniczych mikołowskiego 
starostwa. 27 lipca z rąk Starosty Miko-
łowskiego Mirosława Dużego otrzymali za-
świadczenie o jego ukończeniu (na zdjęciu).

Projekt „Efektywne Funkcjonalne Szkoły 
II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych 
i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” 
dofinansowany został ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach 
RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020.

Staże  
w starostwie
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– Początki pielgrzymowania na Górę Świętej Anny, część IV –

Początki pielgrzymowania na Górę Świętej Anny, część IV

Zaczynając prowadzenie pielgrzymek, Stanisław Kozielski otrzy-
mał duże wsparcie od ks. Jana Śleziony i kościelnego Bernarda 
Grabarczyka. Dużym atutem Kozielskiego był jego donośny głos. 
Niestety, zmiany polityczne oraz niespodziewana śmierć ks. Śleziony 
zakłóciły ruch pielgrzymkowy. Nowy proboszcz ks. Jerzy Kiełbasa, 
który objął parafię w 1990 roku, bardzo szybko włączył się w or-
ganizację pielgrzymek. Podczas jednej z nich szedł pieszo razem 
z pielgrzymami z dworca w Zdzieszowicach na Górę Świętej Anny. 
Po powrocie postanowił usprawnić dojazd na Annaberg, na początek 
organizując dwa autobusy, które znacznie ułatwiły dotarcie pielgrzy-
mów do sanktuarium. 

Po pewnym czasie jednak ruch pielgrzymkowy stopniowo zaczął 
zanikać, zmniejszała się liczba pątników, a śpiewok Kozielski po 20 
latach aktywności zrezygnował. Sytuację próbował ratować Roman 
Liszka, który gitarą i śpiewem wspomagał pielgrzymów, zaś organi-
zacyjnie udzielała się Bronisława Ulbrich. 

Wspólnie zorganizowali kilka pielgrzymek, zaś od 2006 roku 
Bronisława Ulbrich zdecydowała się sama prowadzić pielgrzy-
mów. Równocześnie założyła kronikę, gdzie opisywała kolejne hi-
storie z pielgrzymek. Uczestniczyła też w dwudniowych szkoleniach 
przewodników. Przy organizacji pielgrzymek aktywnie pomagała też 
Danuta Prasoł.

Warto wspomnieć również, jak pogoda zaskakiwała pielgrzymów. 
Podczas jednej z pielgrzymek, kiedy w piątkowy ranek pątnicy doje-
chali na dworzec w Zdzieszowicach, przyszła potężna ulewa i nie było 
wyboru, jak tylko w strugach deszczu maszerować do góry. Większość 
pielgrzymów była przemoknięta do suchej nitki, a ubrań na zmianę nie 
było. Innym razem, gdy pątnicy byli w dolinie Jozafata na głównych 
obchodach, nagle rozpętała się burza. Procesja zbliżała się do bramy 
wschodniej w kierunku kościoła w Porębie, gdy zaczęła się ulewa. 
Pielgrzymi ratowali się ucieczką do kaplic, niektórzy wspinali się na 
Górę Oliwną, szukając tam schronienia. Dopiero po przejściu burzy 
dało się zejść na dół. Stoki jednak były mokre i łatwo można było się 
pośliznąć, a do pokonania zostało ok. 3,5 km. Zdarzało się też, że 
z powodu intensywnych opadów trzeba było zrezygnować z niektórych 
uroczystości. Wszystkie te zdarzenia jednak nie zniechęcały parafian 
do pielgrzymowania.

Piszący te wspomnienia ma wielką nadzieję, że pielgrzymki na 
Górę Świętej Anny będą kontynuowane. 

Wszystkim osobom zaangażowanym w ruch pielgrzymkowy, tj. 
księżom, przewodnikom oraz pątnikom należą się słowa podziękowa-
nia. Mam osobiście wielką satysfakcję, że było mi dane uczestniczyć 

w pielgrzymkach razem z lokalną społecznością. Członkom Towarzy-
stwa Miłośników Ornontowic dziękuję za pomoc przy opracowaniu 
Zeszytów Historycznych opisujących dzieje pielgrzymek. Artykuły 
powstały na podstawie moich przeżyć i rozmów z osobami, które 
wiele razy uczestniczyły w pielgrzymkach, również w tych przed  
II wojną światową. 

Szczęść Boże!
Jan Gołąb

Towarzystwo Miłośników Ornontowic
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