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25 sierpnia w sali konferencyjnej Rady Gminy odbyła się XLVII Sesja 
Rady Gminy Ornontowice. Tematami przewodnimi były informacje nt. 
realizacji inwestycji gminnych w pierwszym półroczu 2022 r. oraz ochro-
na środowiska w Gminie Ornontowice.

Marcin Kotyczka

Wójt Gminy Ornontowice

Szanowni Mieszkańcy,
serdecznie zapraszam na kolejne spotka-

nie Wójta Gminy Ornontowice z mieszkań-
cami, które zaplanowane jest na 5 paździer-
nika 2022 r. o godz. 17.00 w sali ARTerii 
CkiP.

Do zobaczenia.

Spotkanie 
z mieszkańcami

Na początku Sesji Zastępca Wójta Gmi-
ny – Dariusz Spyra omówił zrealizowane 
inwestycje gminne w pierwszym półroczu 
br., w tym wspomniał m.in. o przebudowie 
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompow-
nią przy ul. Orzeskiej, budowie sięgaczy 
ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17), budowie 
boiska sportowego przy ul. Świerkowej, re-
alizacji programu „Poprawa efektywności 
kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Gminie Ornontowice”, 
wykonaniu kina plenerowego w Amfiteatrze 
Parkowym im. Stefana Owczarka oraz o do-
świetleniu ciągów komunikacyjnych przy ul. 
Karola Miarki.

O wszystkich powyższych inwestycjach 
pisaliśmy na bieżąco na łamach „Głosu Or-
nontowic”.

Następnie Naczelnik Wydziału Środowi-
ska i Gospodarki Odpadami – Aleksandra 
Mendera–Fasuga przedstawiła informację 
dotyczącą ochrony środowiska w 2022 r. 
w Gminie Ornontowice. W skrócie:

• z zakresu biosfery:
– do Wójta Gminy wpłynęło 45 zgłoszeń 
zamiaru usunięcia drzew obejmujących 
łącznie 101 sztuk drzew,
– wydano 1 decyzję o sprzeciwie wobec 
zamiaru usunięcia drzew.
• z zakresu hydrosfery:
obecnie na terenie Gminy znajduje się:
– 619 budynków podłączonych do sieci 

kanalizacyjnej,
– 761 budynków, z których nieczystości 

ciekłe gromadzone są w zbiornikach bez-
odpływowych,

– 58 budynków wyposażonych w przy-
domowe oczyszczalnie ścieków.

Przeprowadzono 21 kontroli w zakresie 
aktualizacji danych ujętych w prowadzonej 
ewidencji zbiorników bezodpływowych 
i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 
podjęto dwa zbiorcze działania kontrolne 
w zakresie uzupełnienia tej ewidencji.

• z zakresu atmosfery:
Gmina udziela dotacje celowe obejmują-

ce finansowanie inwestycji służących popra-
wie jakości powietrza tj. dotacje na zakup:

– kotłów opalanych biomasą z automa-
tycznym podawaniem paliwa w wysokości 
maks. 2.500 zł,

– kotłów gazowych kondensacyjnych, ko-
tłów olejowych, węzła cieplnego i innych 
urządzeń i systemów zasilanych energią 
elektryczną w wysokości maks. 3.000 zł,

–  pomp ciepła maks. w  wysokości 
3.500 zł

Sesja Rady Gminy

W 2022 r. (do dnia sesji):
– złożono 64 wnioski o przyznanie do-

tacji (w tym: 31 wniosków na zakup pomp 
ciepła, 23 wnioski na kocioł gazowy, 8 
wniosków na kocioł opalany biomasą oraz 
2 wnioski na urządzenia zasilane energią 
elektryczną),

– podpisano 50 umów o przyznanie dota-
cji na łączną kwotę 155 000,00 zł,

– w przypadku 8 wniosków odmówiono 
jej udzielenia (najczęściej z uwagi na to, 
że okres 10 lat od przyznania wcześniejszej 
dotacji/dofinansowania jeszcze nie upłynął),

– 6 wniosków jest w trakcie weryfikacji,
– 10 właścicieli nieruchomości złożyło 

już rozliczenia końcowe zadania, w sześciu 
przypadkach dotacja została już wypłacona 
– kwota 20.000,00 zł.

Przeprowadzono 14 kontroli urządzeń 
grzewczych, przy czym 2 to kontrole in-
terwencyjne, a 12 wynikało z ogłoszonych 
alarmów smogowych.

Odnośnie CEEB (Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budynków) w Gminie Ornonto-
wice złożonych zostało 1364 deklaracji (89% 
ogółu adresów – łącznie jest 1534 punktów 
adresowych), z czego pracownicy Wydziału 
wprowadzili 877 deklaracji, a pozostałych 
487 wprowadzili bezpośrednio mieszkańcy.

• z zakresu litosfery:
Na terenie Gminy Ornontowice wyko-

rzystywanych jest obecnie 47,62 ton azbe-
stu w formie płyt falistych i płyt płaskich. 
Wyroby zawierające azbest użytkowane są 
na 30 posesjach mieszkańców, stanowiąc 
pokrycia dachowe 25 budynków gospodar-
czych, 4 budynków mieszkalnych oraz na 1 
posesji magazynowane są luzem.

W dalszej części obrad radni podjęli 6 
uchwał, m.in. ws.:

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

• zmian budżetu Gminy na 2022 rok,
• zaliczenia ul. Spokojnej do kategorii 

dróg gminnych.
Ponadto Zastępca Wójta poinformował 

o realizacji bieżących inwestycji, w tym 
m.in. o tym że, trwają prace związane z bu-

dową kanalizacji deszczowej 
z odtworzeniem nawierzchni 
ul. Kolejowej, budową chod-
nika przy ul. Akacjowej, mo-
dernizacją dróg gminnych, 
przebudową zespołu szatni 
w Szkole Podstawowej oraz 
modernizacją kotłowni w bu-
dynku Gminnego Ośrodka 
Zdrowia. Więcej o bieżących 
zadaniach inwestycyjnych na 
str. 4. 

Z kolei Wójt Gminy – Mar-
cin Kotyczka powiadomił, iż 
od dnia 1 września br. nastą-

pi reorganizacja wszystkich linii MZK Ja-
strzębie–Zdrój na trasie Ornontowice–Ryb-
nik oraz powstanie jedna linia autobusowa 
nr 301 (w zamian dotychczasowych linii 
nr 309, 310, 311B). Ponadto trwają prace 
związane z geodezyjnym wydzieleniem 
terenu pod drogę w rejonie sięgacza ul. 
Leśnej, który zgodnie z deklaracją wła-
ścicieli ma zostać nieodpłatnie przekaza-
ny na własność Gminy. Przypomniał także, 
że do końca września br. można składać 
wnioski o wykup lokali gminnych z 80 % 
bonifikatą.

Pod koniec sesji Wójt oficjalnie przed-
stawił radnym nową Sekretarz Gminy Or-
nontowice – Justynę Sittek–Goj, w związku 
z przejściem na emeryturę dotychczasowej 
Sekretarz – Joanny Jeleń. Więcej na ten te-
mat na str. 3.

Transmisja z obrad XLVII Sesji Rady 
Gminy Ornontowice dostępna jest na stronie 
internetowej: www.esesja.tv/transmisje_z_
obrad/806/rada–gminy–ornontowice.htm
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Serdecznie dziękuję Pani Joannie Jeleń 
za poświęcone Gminie Ornontowice lata, 
za wytężoną, ciężką, nieraz niewdzięczną 
ale mam nadzieję satysfakcjonującą pracę 
na rzecz naszej Małej Ojczyzny.

Jako wieloletnia Sekretarz Gminy Or-
nontowice wykazywała się sumiennym wy-
konywaniem powierzonych obowiązków. 
Stanowiła źródło wiedzy i doświadczenia, 
którymi zawsze chętnie się dzieliła.

Z okazji rozpoczęcia nowego życiowe-
go etapu w imieniu władz samorządowych 
Gminy Ornontowice składam życzenia do-
brego zdrowia, optymizmu, realizacji pasji 
i zainteresowań oraz wszelkiej pomyślności. 

29 sierpnia na zasłużoną emeryturę przeszła długoletnia Sekretarz Gmi-
ny Ornontowice – Joanna Jeleń. 

Marcin Kotyczka

Wójt Gminy Ornontowice

Justyna Sittek-Goj pracę w Urzędzie Gminy Ornontowice rozpo-
częła we wrześniu 1999 roku na stanowisku podinspektora. Przez 
następne lata stopniowo awansowała na kolejne szczeble urzędowej 
kariery. W 2003 roku została Kierownikiem Wydziału Środowi-
ska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami. Na przestrzeni lat 
Wydział ten kilkukrotnie zmieniał zakres obowiązków i nazwę. 
Finalnie w 2017 r. w wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie 
Gminy została Naczelnikiem ww. Wydziału. 

25 sierpnia br. podczas XLVII Sesji Rady Gminy Ornontowice 
Wójt Gminy – Marcin Kotyczka w towarzystwie swojego Zastęp-
cy – Dariusza Spyry, Przewodniczącego Rady Gminy – Henryka 
Nieużyły i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – Ryszarda Mi-
lanowskiego uroczyście wręczył nowej Sekretarz porozumienie 
zmieniające jej dotychczasowe warunki zatrudnienia.

Swoją przygodę z Urzędem 
Gminy rozpoczęła  1 lipca 
1991 roku, kiedy to została 
zatrudniona na stanowisko 
Inspektora w Referacie 
Organizacyjnym. Od 1 
marca 2000 roku objęła 
stanowisko Sekretarza 
Gminy Ornontowice, które 
piastowała aż do emerytury 
(29 sierpnia 2022 roku). 

Na barkach Sekretarz spoczy-
wało również zarządzanie największym 
wydziałem w Urzędzie Gminy Ornontowi-
ce – Wydziałem Organizacyjnym (od roku 
1995 – Kierownik Referatu Organizacyjnego, 
a od 2000 roku – Naczelnik Wydziału Orga-
nizacyjnego).

Biegi Przełajowe
 o Puchar Przewodniczącego 

Rady Gminy Ornontowice
oraz

Bieg Samorządowca
 
 
 
 
 
 

17 września
 
 
 
 
 
 

(sobota) w godzinach: 10.00 - 13.00
Park Gminny w Ornontowicach

 
 
 
 
 
 

DYSTANSE:
Godz. 10.00 – OPEN (5000 metrów)
Godz. 10.00 – SAMORZĄDOWCY (2500 metrów)
Godz. 11.15 – PRZEDSZKOLAKI (60 metrów)
Godz. 11.30 – KLASY I-II (150 metrów)
Godz. 11.45 – KLASY III-IV (300 metrów)
Godz. 12.00 – KLASY V-VI (600 metrów)
Godz. 12.15 – KLASY VII-VIII (900 metrów)

Biuro zawodów czynne od godz. 8.30.
Start imprezy: godz. 10.00.
Zapisy i szczegółowe informacje pod nr tel. 32 33 06 232.

Gmina Ornontowice
zaprasza na

 
 
 
 
 
 

Justyna Sittek-Goj  
nowym Sekretarzem 
Gminy Ornontowice!

Od lewej: Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Justyna Sittek-Goj,  Od lewej: Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Justyna Sittek-Goj,  
Marcin Kotyczka, Dariusz SpyraMarcin Kotyczka, Dariusz Spyra

Podziękowanie za wieloletnią 
współpracę!

To z jej inicjatywy w ramach ob-
chodów jubileuszu 700-lecia Or-

nontowic w 2005 roku został 
ogłoszony konkurs na hejnał 
Gminy Ornontowice, który 
od rozstrzygnięcia każdego 
dnia punktualnie o 12.00 
rozbrzmiewa z wieży Urzędu. 

W 2021 roku była również 
pomysłodawczynią konkursu 

na Hymn Ornontowic, który zo-
stał ogłoszony w ramach obchodów 

30-lecia odzyskania odrębności samorządo-
wej Gminy Ornontowice.

Przepracowując w Urzędzie łącznie 31 lat, 
współpracując z ośmioma kadencjami Rady 
Gminy Ornontowice, sześcioma Przewod-
niczącymi Rady Gminy i dwoma Wójtami 

Z dniem 1 września br. nowym Sekretarzem Gminy Ornonto-
wice została Justyna Sittek-Goj, która równolegle pełni również 
funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Urzędu Gminy.

Nowej Sekretarz życzymy wiele satysfakcji i sukcesów oraz 
niesłabnącego hartu ducha przy podejmowaniu nowych wyzwań. 

Gminy Ornontowice jej wkład w rozwój 
naszej miejscowości pozostaje nieoceniony!
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Dariusz Spyra

Zastępca Wójta Gminy

Wykonanie bezpiecznego przejścia 
dla pieszych w rejonie ul. Kolejowej
Informujemy, że dobiega końca realizacja 

przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kolejo-
wej (poprzez ul. Chudowską). Zadanie obej-
muje wykonanie przejścia dla pieszych wraz 
z oznakowaniem pionowym i poziomym, 
chodników stanowiących dojście do reali-
zowanego przejścia dla pieszych wraz z za-

Modernizacja 
łazienek w Szkole 

Podstawowej
Wzorem 2021 roku również w tym roku 

przystąpiono do modernizacji kolejnej ła-
zienki w Szkole Podstawowej, tym razem na 
I piętrze (w poprzednim roku na II piętrze). 
Zakres prac obejmuje roboty demontażowe 
i rozbiórkowe, budowlano-montażowe, in-
stalacyjne, montażowe oraz elektryczne. Za-
montowane zostaną nowe urządzenia w po-
staci 3 misek ustępowych wraz z kabinami, 
4 kompletnych pisuarów wraz z przegroda-
mi, 3 umywalek porcelanowych z wyposa-
żeniem. Do kompletu zostaną zamontowane 
pojemniki na mydło, papier toaletowy oraz 
ręczniki papierowe. Koszt całego zadania 
będzie wynosić niemal 125 tysięcy złotych.

Zmiana organizacji ruchu 
drogowego przy ul. Leśnej

Przypominamy, że między innymi ze 
względu na liczne wnioski części miesz-
kańców, w kwietniu 2021 roku wprowa-
dzono nową organizację ruchu drogowego 
przy ul. Leśnej. Zgodnie z tą organizacją 
na ul. Leśnej został wprowadzony zakaz 
ruchu dla samochodów na odcinku od ul. 
Cyprysowej do ul. Tartacznej (nie dotyczył 

Apel w sprawie 
likwidacji słupków 

i kamieni  przy 
drogach

W ostatnim czasie została przeprowadzona 
kontrola dróg gminnych. Niestety stwierdza 
się, że właściciele sąsiadujący z drogą usta-
wiają przy niej różnego rodzaju kamienie lub 
paliki. W praktyce mieszkańcy twierdzą, że 
mają one uniemożliwić użytkownikom drogi 
wjazd na pobocze, w rzeczywistości mogą 
prowadzić do różnych nieprzyjemnych zda-
rzeń takich jak np. uszkodzenie pojazdu pod-
czas wymijania się. Nadchodząca jesień oraz 
wcześniej zapadający zmrok może spowodo-
wać, że przedmiotowe ograniczenia w pasie 
drogowym staną się jeszcze bardziej niewi-
doczne i niebezpieczne. W związku z po-
wyższym apelujemy o likwidację wszystkich 
punktów, zagrożeń, ponieważ takie zabezpie-
czenia własnych posesji mogą być nielegalne. 
Prosimy o rozsądek i dobrowolne usunięcie 
ich z pasa drogowego.  

Ustawa o  drogach publicznych jasno 
określa, że zajęcie pasa drogowego na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remon-
tem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga 
zezwolenia zarządcy drogi, a ponadto po-
bierane są za to stosowne opłaty. Zajęciem 
pasa jest również ustawianie w jego obrębie 
na przykład głazów i kamieni, czy sadzenie 
drzew i krzewów.

Zebranie wyborcze 
kandydatów do 
Rady Seniorów 

Zgodnie z § 9 Uchwały Nr XLIV/367/22 
Rady Gminy Ornontowice z dnia 26 maja 
2022 r. w sprawie powołania Rady Seniorów 
w Gminie Ornontowice oraz nadania jej sta-
tutu (Dz. U. Woj. Śl. 2022 r., poz. 3813), Wójt 
Gminy Ornontowice informuje, że w dniu 15 
września br. o godz. 12.00 w sali 301 Urzędu 
Gminy Ornontowice odbędzie się zebranie 
wyborcze, na którym zostanie dokonany 
wybór kandydatów do Rady Seniorów 
w Gminie Ornontowice. 

Marcin Kotyczka

Wójt Gminy Ornontowice

rurowaniem rowów, budowę schodów, wy-
mianę istniejącego przepustu po południowej 
stronie skrzyżowania (ul. Kolejowa) oraz 
budowę oświetlenia hybrydowego przejścia 
dla pieszych. Realizacja całego zadania wraz 
z projektem oraz nadzorem inwestorskim 
będzie kosztowała 175 tysięcy złotych. 

mieszkańców ul. Leśnej, wjazdów docelo-
wych, zaopatrzenia oraz służb miejskich). 
W rzeczywistości nowy zakaz, który miał 
uniemożliwić ruch ponadlokalny, tranzyto-
wy, przysporzył mieszkańcom wiele trudno-
ści (miał zarówno zwolenników jak i liczne 
grono przeciwników). Wobec powyższego 
w bieżącym roku przystąpiono do aktualiza-
cji docelowej organizacji ruchu drogowego 
przy ul. Leśnej. Mianowicie we wrześniu 
zostaną zamontowane nowe tablice oraz zo-
stanie wprowadzona nowa organizacja ruchu 
drogowego. Na nowych tablicach pojawi się 
następujący zapis: „Nie dotyczy mieszkań-
ców Ornontowic, wjazdów docelowych, 
zaopatrzenia oraz służb miejskich”.

Kolejnym działaniem w celu poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób 
poruszających się po ul. Leśnej będzie wy-
konanie 4 nowych progów zwalniających. 
Nowe elementy uspokojenia ruchu mają 
zostać wykonane w ramach tegorocznej 
modernizacji dróg gminnych. Reasumując 
można powiedzieć, iż mamy nadzieję, że 
nowe zasady korzystania z ul. Leśnej będą 
kompromisem dla wszystkich mieszkańców, 
którzy bez żadnego problemu będą mogli 
przejeżdżać naszą drogą gminną. Z kolei 
przejeżdżający przez Ornontowice kierowcy 
z zewnątrz powinni poruszać się głównymi 
drogami powiatowymi. Wszystkie prace po-
winny zostać wykonane do końca września 
br. 
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Nasi dzielni strażacy jak zawsze stanęli 
na wysokości zadania i przygotowali różno-
rodne atrakcje zarówno dla dzieci jak i dla 
dorosłych. Wśród nich znalazły się m.in. 
strażackie zabawy dla najmłodszych, gdzie 
pokonując  tor wyzwań dzieci miały okazję 
zdobyć odznakę i certyfikat „Dzielnego Stra-
żaka”. W międzyczasie można było przybić 
piątkę i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie 
z Sierżantem Hektorem czy Minionkiem.  
Sporym zainteresowaniem cieszyła się tak-
że loteria fantowa z cennymi nagrodami. 
Dochód ze sprzedaży losów został przezna-

Zakończenie wakacji z OSP Ornontowice
27 sierpnia na terenie parkingu za budynkiem Urzędu Gminy odbył się festyn z okazji zakończenia wakacji. Organizato-
rem, przy wsparciu Urzędu Gminy, była OSP Ornontowice.

czony na bieżące potrzeby naszej jednostki 
OSP.

Ponadto przez cały czas trwania impre-
zy do dyspozycji milusińskich pozostawały 
dmuchańce, z których mogli korzystać bez-
płatnie. Na głodnych – nie tylko festyno-
wych – emocji czekała wata cukrowa, pop-
corn, lody tajskie i stoiska gastronomiczne z 
grochówką, żurkiem i grillowaną kiełbaską 
na czele.

Pogoda i frekwencja dopisały, a licznie 
zgromadzeni pożegnali wakacje w rytmach 
disco-polo. O oprawę muzyczną zadbali wo-

kaliści: „ONE WINNER” i Mateusz Mijal.  
Bardzo dziękujemy sponsorom, którzy 
ufundowali główne nagrody jak i również 
wszystkim licznym darczyńcom za pomoc fi-
nansową w organizacji festynu. Dziękujemy 
również naszym lokalnym przedsiębiorcom 
za przekazanie voucherów i nagród rzeczo-
wych na loterię fantową. Mam nadzieję, że 
z Waszą pomocą na kolejnym zakończeniu 
wakacji spotkamy się za rok – podsumo-
wuje Prezes OSP Ornontowice – Damian 
Leks.
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Urząd Gminy Ornontowice informuje wszystkich zainteresowanych uczniów i studen-
tów, że wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Ornontowice za osiągnięcia 
uzyskane w roku szkolnym/akademickim 2021/2022 przyjmowane będą od 15 wrze-
śnia 2022 r. do 15 października 2022 r.

Szczegóły na stronie internetowej: www.ornontowice.pl

Informacja o terminie składania wniosków o przyznanie 
stypendium Wójta Gminy Ornontowice

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Z tego tytułu nasza szkoła otrzymała do-
finansowanie w kwocie 164 700 zł na zakup 
wyposażenia nowoczesnych pracowni. „La-
boratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyj-
na realizowana przez Ministerstwo Edukacji 
i Nauki we współpracy z Centrum GovTech 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jej 

Akademię otwierającą nowy rok szkolny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice rozpoczął przewod-
niczący samorządu uczniowskiego Mateusz Mrozek, który w obecności pocztu sztandarowego powitał przybyłych go-
ści, grono pedagogiczne i uczniów, po czym oddał głos Dyrektor Szkoły – Monice Orłowskiej-Przybyle.

Kierująca placówką skierowała kilka słów 
do obecnych na sali uczniów, odnosząc się do 
rozpoczęcia II wojny światowej, wydarzeń 
na Ukrainie, o których młodzież powinna pa-
miętać, by właściwie docenić to, co posiada. 
Następnie przywitała w gronie nauczycieli 
nowych pracowników: siostrę Katarzynę – 
nauczyciela religii, Adama Szwedkę – na-
uczyciela wiedzy o społeczeństwie, Marzenę 
Fiszer - nauczyciela biologii, Sylwię Kanię, 
Żanetę Urban oraz Sabinę Golec – nauczy-
cieli edukacji wczesnoszkolnej.

Następnie pani Dyrektor pogratulowała 
nadania funkcji Sekretarza Gminy Justynie 
Sittek-Goj.

Dalsza część akademii poświęcona była 
pożegnaniu odchodzącego na emeryturę wie-
loletniego nauczyciela wychowania fizyczne-
go w naszej szkole – Karola Zubra. Słowa 
pożegnania wygłosiła najpierw Dyrektor 
wraz z paniami Wicedyrektor, następnie głos 
zabrali przedstawiciele grona pedagogicz-
nego, również wuefiści – Elżbieta Lewicka, 

Grzegorz Zuber i Łukasz 
Hauke, którzy przygotowali 
na tę okazję „Odę do Ka-
rola” i słodki upominek od 
grona – „Tyta Emeryta”. Na 
koniec głos zabrał również 
Wójt Gminy Ornontowice 
Marcin Kotyczka, który 
żegnając doświadczonego 
pedagoga, wspominał swo-
ją obecność na praktykach 
studenckich w szkole pod 
okiem pana Karola.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 
była również okazją do wręczenia listów gra-
tulacyjnych nauczycielom, którzy osiągnęli 
kolejny poziom awansu zawodowego. Wójt 
i Dyrektor ZS-P gratulowali awansu na sto-
pień nauczyciela dyplomowanego  – Agniesz-
ce Bugli,  Agnieszce Gorzawskiej, Sandrze 
Szwiec, a Beacie Rydzewskiej, Magdalenie 
Zmarzlik i Malwinie Swiaczny – awansu na 
stopień nauczyciela mianowanego.

Laboratoria Przyszłości
1 września br. w ZS-P nastąpiło uroczyste otwarcie dwóch nowych pracowni, 
które powstały dzięki przystąpieniu szkoły do rządowego projektu “Laborato-
ria Przyszłości”. 

Nie był to jednak koniec uroczystości 
w tym dniu. Zaproszeni goście mieli bo-
wiem okazję uczestniczyć jeszcze w otwar-
ciu dwóch nowych pracowni z ministerial-
nego projektu „Laboratoria Przyszłości”.

główną misją jest stworzenie nowoczesnej 
szkoły, w której zajęcia będą prowadzone 
w sposób ciekawy, angażujący uczniów do 
kreatywności oraz sprzyjający odkrywaniu 
ich talentów, rozwijaniu zainteresowań i pasji.

Pierwsza z nich, to pracownia STEAM. 
Pojęcie STEAM z ang. oznacza Science - 
nauka, Technology - technologia, Robotics 
- robotyka, Engineering - inżynieria, Arts - 
sztuka, Mathematics - matematyka, a proces 
uczenia się odpowiada najbardziej aktual-
nym potrzebom wszechstronnej edukacji 
opartej na kreatywności, pracy grupowej 
i metodzie projektu.

W ramach dofinansowania sala została 
wyposażona m.in. w zestawy interaktywnych 
klocków Lego, tablety, drukarkę 3D, klocki 

magnetyczne-Magformers, zestawy klocków 
Korbo, zestawy BeCreo, meble, stoliki oraz 
krzesła. W sali znajduje się przestrzeń MA-
KERSPACE - czyli miejsce, gdzie ucznio-
wie będą mogli zrobić coś z niczego. Z kolei 
w strefie do programowania jest miejsce na 
maty edukacyjne i pracę z robotami.

Druga z pracowni powstała na poddaszu 
segmentu B i zawiera 3 rodzaje sprzętów. 
Pierwszy służy do tworzenia fotografii i są to: 
aparat fotograficzny, gimbal, statyw do apara-
tu, dwie lampy studyjne i green screen (zielo-
ne tło). Drugi to mikser dźwięków, dwa kom-
plety mikrofonów i mikroporty. Trzeci zestaw 
to elementy pracowni krawieckiej - maszyna 
do szycia, miary krawieckie, nożyczki, szpil-
ki, igły, szydełka, druty, włóczki, kanwy do 
wyszywania, kordonki, muliny i krosna do 
tkania. W ramach projektu pracownia została 
również doposażona w nowe meble.

Nowoczesny sprzęt na pewno uatrakcyjni 
zajęcia lekcyjne w naszej szkole, a także po-
zwoli uczniom lepiej i atrakcyjniej przyswa-
jać wiedzę, rozwijać umiejętności manualne 
oraz kształtować umiejętności praktyczne.

Tekst: ZS-P w Ornontowicach
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Kiedy byłam mała, to bardzo się lubiłam ba-
wić z kotkami. Zamiast lalek to miałam same 
kotki… żywe koty.
Moje największe marzenie to było to, co mi 
się kiedyś podobało robić najbardziej. Bo 
mi się bardzo podobało być fryzjerem. Ale 
moja starsza siostra była fryzjerką i mama 
powiedziała: „dwie fryzjerki w domu to za 
dużo”, no i poszłam na co innego... na ma-
szyno-pisarstwo.
A teraz marzenie to spokój, bardzo dużo 
spokoju, bo to już jest ten wiek, że potrze-
buję jakiegoś takiego spokoju, jakiejś pora-
dy i dobrego słowa. Więcej czasu dla siebie. 
Wyjazdy mi się bardzo podobają, na przykład 
do ogrodów zoologicznych, czy palmiarni... 
bo lubię ogrody bardzo! W swoim ogródku 
też mam sporo kwiatków posadzonych. Jest 
na co popatrzeć.
Naumiony dla mnie to kiedyś była praca, ale 
teraz to dla mnie jest rozrywka. Bo wcześniej 
to żeśmy się musieli starać o wszystko sami, 
a teraz jest nasza reżyserka i więcej ludzi, 
którzy się starają o to wszystko, co potrzeba 
do teatru. Teraz to jest fajnie, jest luz! Bardzo 
mi się podoba, bo i spotykamy się z kole-
żankami i z kolegami. Jeszcze nasze dzieci 
grają. To taki rodzinny teatr. Do tej pory jest 
mi bardzo przyjemnie i działam i jestem!
W teatrze najbardziej lubię komedie! Bo ja 
już teraz gram za babcię i mi się to bardzo po-
doba. Bo ja jestem prawdziwą babcią. I wła-
śnie takie role mi się podobają i jeszcze żeby 
były takie śmieszne, a nie takie płaczące... bo 
szkoda życia na płacz!

Tekst i zdjęcie: Teatr Naumiony

Wójt Gminy Ornontowice przypomina 
o zapłacie III raty podatku od nieruchomo-
ści, rolnego, leśnego oraz o zapłacie II raty 
podatku od środków transportowych. Ter-
min płatności upływa 15 września 2022 r.

Wójt Gminy 
informuje

Z tej okazji dostojnym Jubilatom przedsta-
wiciele władz samorządowych Gminy Ornon-
towice w osobach Wójta Gminy – Marcina 
Kotyczki, Zastępcy Wójta Gminy – Dariusza 
Spyry, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
– Ryszarda Milanowskiego oraz Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego – Mirosławy Pie-
trzyby przekazali gratulacje z życzeniami 

Ta miłość trwa od 70-ciu lat
– Kamienne Gody Państwa Kotyczka

kolejnych lat pełnych zdrowia i radości, jak 
również tego, by cieszyć się życiem w każ-
dym jego momencie. 

Państwo Helena i Jan Kotyczka są obec-
nie małżeństwem z najdłuższym stażem w 
Gminie Ornontowice, a Pan Jan świętował 
w czerwcu br. swoje setne urodziny!

Gratulujemy tak zaszczytnego Jubileuszu.

Państwo Helena i Jan KotyczkaPaństwo Helena i Jan Kotyczka

Państwo Helena i Jan Kotyczka z rodziną i przedstawicielami władz samorządowychPaństwo Helena i Jan Kotyczka z rodziną i przedstawicielami władz samorządowych

Jubileusz 70 lat małżeństwa, czyli Kamienne Gody, świętowali w sierpniu br. 
Państwo Helena i Jan Kotyczka. 

Zastanawialiśmy się komu pierwszemu 
dać głos w naszym nowym cyklu „Aktorzy 
i twórcy Naumionego”, ale nie mogło być 
inaczej, ponieważ nasza wspaniała aktorka 
Bronisława Porembska jest jedną ze współ-
założycieli Teatru Naumionego. O tym jak 
zaczęła się jej przygoda z teatrem, czym dla 

Aktorzy i twórcy Naumionego 
– Bronisława Porembska

niej jest teatr i jakie ma marzenia, przeczy-
tacie poniżej!

BRONISŁAWA POREMBSKA
Moja przygoda z teatrem zaczęła się bardzo 
wcześnie, bo ja byłam jedną z założycieli 
tego teatru. To było w 2004 roku.
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2 sierpnia emeryci pojechali do Opola. 
Zwiedzili ZOO, a potem słuchając opowie-
ści przewodnika spacerowali po Starym 
Mieście i Wzgórzu Uniwersyteckim. Naj-
bardziej wytrwali mogli wejść na widownię 

Pod tym tytułem, 15 sierpnia, Rejono-
we Stowarzyszenie Pszczelarzy z siedzibą 
w Ornontowicach, zakończyło działania 
integracyjne pszczelarzy i mieszkańców 
Ornontowic. Realizacja tego zadania pu-
blicznego była możliwa dzięki środkom 
finansowym otrzymanym z Gminy Ornon-
towice. 

W ramach projektu odbyła się wyciecz-
ka do pasieki edukacyjnej w Kończycach 
Małych, gdzie zostaliśmy przyjęci nie tylko 
oprowadzaniem i informacjami, ale również 
piknikiem z regionalnymi potrawami. Jed-
nym z celów projektu było również zwięk-

Przypomnijmy, że dodatek węglowy 
przysługuje gospodarstwu domowemu, 
dla którego głównym źródłem ogrzewania 
jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pie-
cokuchnia, kuchnia węglowa lub piec ka-
flowy na paliwo stałe, o ile przynajmniej 
85 proc. paliwa będzie stanowić węgiel 
kamienny.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego 
należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Gminie Ornonto-
wice (ul. Żabik 9/6 i 9):

• elektronicznie za pośrednictwem 
platformy ePUAP:/GOPS-ORNON-
TOWICE/skrytka

• tradycyjnie (papierowo) – w siedzi-
bie GOPS w godzinach:

– poniedziałek, wtorek: 7:00 – 14:30,
– środa: 7:00 – 16:30,
– piątek: 7:00 – 12:30,
– w  każdy czwartek (do odwołania) 
wnioski o dodatek węglowy nie będą 
przyjmowane. 
• listownie na adres: Gminny Ośro-

dek Pomocy Społecznej, 43-178 
Ornontowice ul. Żabik 9/6 i 9.

Z uwagi na duże zainteresowanie wypła-
tą dodatku węglowego prosimy o składanie 
wniosków uprzednio wydrukowanych i wy-
pełnionych.

Wnioski na dodatek węglowy będzie 
można składać do 30 listopada 2022 r.

Druk wniosku dostępny na www.ornon-
towice.pl

Wycieczka do Opola

Pszczelarze dla Ornontowic Wniosek 
o dodatek 
węglowy

Od 18 sierpnia można składać 
wnioski o wypłatę dodatku węglo-
wego w Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Gminie Ornonto-
wice.

szenie wiedzy na temat roślin miododaj-
nych, które można sadzić w przydomowych 
ogrodach z pożytkiem dla pszczół i ludzi. 
Pszczelarze i  mieszkańcy Ornontowic 
otrzymali sadzonki roślin do swoich ogro-
dów, aby w ten sposób choć trochę pomóc 
pszczołom w zbieraniu pokarmu. 

Dziękuję uczestnikom wyjazdu oraz 
wszystkim zaangażowanym w organizację 
tego wydarzenia i zapraszam wszystkich 
mieszkańców Ornontowic do licznego 
udziału w następnych projektach.

Z pszczelarskim pozdrowieniem Prezes 
Stowarzyszenia Leokadia Gospodorz

i scenę Amfiteatru Opolskiego. Uroki Opola 
zostały na zdjęciach i we wspomnieniach 
uczestników.

Tekst i zdjęcie:  
Klub Emeryta



GŁOS Ornontowic    nr 8 (244)    SIERPIEŃ 2022 9A K T U A L N O Ś C I

Naturalnie Aktywny 
Emeryt

WYJAZDY 
!

AKTYWNOŚCI STACJONARNE
w sali ARTerii  

 

OBOWIĄZUJĄ 

ZAPISY !

zbiórka:  11.00
koszt: 30 zł

STRZELNICA  
LISTOPAD

 KINO

 MAJ 
11

zbiórka: 12.00 
koszt: 25 zł

 KRĘGLE 

Zapisy pod nr telefonu
 32 235 46 98 

LIPIEC 

7
WRZESIEŃ

14

21

28

Organizator zastrzega  prawo do zmian terminów atrakcji. 

 Fizjoterapia
 11.30 -13.00

Fizjoterapia 
 10.00-11.30

 Trening pamięci
 11.30 -13.00

Trening pamięci 
 11.30-13.00

OTMUCHÓW 
koszt: 60 zł

Senior 

1

 Fizjoterapia
 11.30 -13.00

Trening koncentracji
11.30-13.00

 Fizjoterapia
 11.30 -13.00

Koncert muzyki lat
20' i 30'
start: 17.00
koszt: 20 zł 

PAŹDZIERNIK

Aktywności 
stacjonarne 

- wstęp wolny !  

CZERWIEC  

 POLE GOLFOWE  

zbiórka:  10.00
koszt: 40 zł

zbiórka:  13.00
koszt: 15 zł
MULTIKINO 
Zabrze

8

25
9

5

12

19

26

*więcej szczegółów wkrótce 

Rządowy program pomocy uczniom 
niepełnosprawnym w formie dofinansowania 

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych  
i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 

– realizowany w roku 2022

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że termin składania 
wniosków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 

niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu pod-
ręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwicze-

niowych w latach 2020–2022 
– upływa z dniem 15 września 2022 r.

Wnioski należy pobierać i składać u dyrektora szkoły 
ponadpodstawowej na terenie Gminy Ornontowice, do której 

uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023.

Więcej informacji na temat ww programu można uzyskać 
m.in. na stronie internetowej Gminy Ornontowice (www.
ornontowice.pl, w zakładce: Dla mieszkańców/Edukacja/ 

wsparcie uczniów niepełnosprawnych oraz www.bip.ornon-
towice.pl, w zakładce: tablica ogłoszeń/wsparcie uczniów 

niepełnosprawnych) i w Urzędzie Gminy Ornontowice 
(I piętro, pok. 207, tel. 32 33 06 216).
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Z ARTERII CKiP

Tekst i zdjęcia: ARTeria CKiP

Jak to było z tymi 
rycerzami?

Proszę pani,  
a będą kapibary?

Gród Średniowieczny w Byczynie to 
atrakcja, która korzeniami sięga do czasów 
sprzed kilku wieków. To miejsce, w którym 
znajdą coś dla siebie i turyści i pasjonaci 
rycerstwa. Właśnie do Byczyny ARTeria 
wraz ze swoimi podopiecznymi wybrała 
się 17. sierpnia.

Obiekt został wybudowany na wzór 
wczesnośredniowiecznego grodu rycerskie-

24 sierpnia pracownicy ARTerii wraz 
z młodzieżą wybrali się do wrocławskiego 
ZOO.  

Wczesna godzina zbiórki stanowiła naj-
większą bolączkę śpiochów, którzy dosypiali 
podczas podróży. Wszystkim jednak - nawet 
tym najbardziej zaspanym - szeroko otworzy-
ły się oczy po wejściu do Afrykarium - miej-
sca pięknego, wręcz magicznego! Wszech-
obecne akwaria pozwoliły na podglądanie 
tych najmniej dostępnych zwierząt, a wodny 
sufit był nie tylko atrakcją, ale także wyzwa-
niem! Rekiny, manty i żółwie przepływające 
nad głowami uczestników wzbudziły radość 
i niedowierzanie.

Następnie grupa przeszła do oglądania in-
nych części ogrodu zoologicznego - wszyst-
kich zaadaptowanych do naturalnych warun-
ków zarówno zwierząt, jak i roślin. Kto może 
powiedzieć, że nad jego głową zwisał ogrom-
ny nietoperz? Uczestnik wycieczki ARTerii! 
Poznane zostało środowisko lwów, nosoroż-
ców, kangurów... i gdyby tak wymieniać, to 
zabrakłoby miejsca w gazecie. Najważniejsze 

Rosną nam 
cyfrowi eksperci!

W ostatnim tygodniu sierpnia w ARTerii 
odbywały się warsztaty z programowania. 
Wykorzystywanie robotów, klocków, ta-
bletów i gier interaktywnych cieszyło się 
dużym zainteresowaniem.  

Robotyka i kodowanie to przede wszyst-
kim rozwijanie kreatywności i inwestycja 
w przyszłość. Zadaniem tej dziedziny na-
uki jest zachęcenie do poznawania moż-
liwości jakie niesie cyfrowy świat oraz 
rozwijanie umiejętności pracy w grupie.  
Projekt realizowany ze środków unijnych 
w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa 2014-2020.

Dzieci tworzą!
Przełom lipca i  sierpnia był bogaty 

w  warsztaty plastyczno-techniczne. Na 
warsztatach pn. „Co tak pachnie?” dzie-
ci miały możliwość własnoręcznie zrobić 
pachnące, zjawiskowo wyglądające waka-
cyjne ozdoby! Do tego celu użyły wosku, 
kamyczków, muszelek oraz innych przybo-
rów, które w efekcie końcowym dały świet-
ną wakacyjną rzecz!

Na kolejnych zajęciach dzieci poznawa-
ły tradycyjną turecką metodę malowania na 
wodzie – EBRU.  To sztuka zdobienia, pod-
czas której przenoszone są na papier wzory 
tworzone przy pomocy farb rozprowadza-
nych pędzelkami i patyczkami na wodzie 
zagęszczonej tłustą substancją. Dla naszych 
uczestników papier nie byłby wyzwaniem, 
stąd postanowiliśmy dać im… doniczki!  
Pięknie ozdobione doniczki mogły zabrać 
do domu. Ale to nie wszystko! Podczas 
zajęć dzieci pobawiły się także w małych 
ogrodników – w każdej doniczce zasadzono 
roślinkę.

Warsztaty dofinansowano ze środków Fun-
dacji JSW w ramach projektu PAKA - Parko-
wa Akademia Kreatywna ARTerii, wyciecz-
ki, spektakle, gra terenowa i kino plenerowe. 

jednak było to, że dotarliśmy do kapibarów, 
tak bardzo wyczekiwanych przez uczestników 
naszej wycieczki zwierząt!

Wyjazd dofinansowano ze środków Funda-
cji JSW w ramach projektu PAKA - Parkowa 
Akademia Kreatywna ARTerii, wycieczki, 
spektakle, gra terenowa i kino plenerowe.

go, w którym uczestnicy mieli możliwość 
zwiedzania warowni, wieży strażniczej, 
zbrojowni, trybun czy kuźni. Ponadto mogli 
dowiedzieć się jak wyglądało życie i praca 
średniowiecznego rycerza. Ciekawą atrakcją 
było też strzelanie z łuku, rzucanie nożami, 
robienie papieru czy pisanie prawdziwym 
piórem. Podczas wyjazdu uczestnicy mieli 
okazję zjeść kiełbaskę z ogniska.

Warto pamiętać, że to jedyny taki obiekt 
w Polsce. Dla chcących wybrać się w to 
miejsce ważną informacją będzie, że w Gro-
dzie odbywają się także Międzynarodowe 
Turnieje Rycerskie oraz towarzyszące im 
imprezy, na których zobaczyć można m.in. 
pojedynki bractw rycerskich z różnych za-
kątków Europy.

Wyjazd dofinansowano ze środków Fun-
dacji JSW w ramach projektu PAKA – Parko-
wa Akademia Kreatywna ARTerii, wyciecz-
ki, spektakle, gra terenowa i kino plenerowe. 
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Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Przygodowe Wakacje  
z Biblioteką 2022 cz. 2

Od 29 sierpnia 2022 r. Gminna Biblioteka 
Publiczna będzie czynna od poniedziałku 
do piątku w godzinach 9:00 – 17:00. Za-
praszamy!

Tekst i zdjęcia: 
GBP w Ornontowicach

Pierwsze spotkanie sąsiedzkie na ul. 
Okrężnej za nami. 14 sierpnia mieszkań-
cy naszej ulicy spotkali się na Pikniku na 
Borowcu. Impreza ta była dofinansowana 
w ramach projektu Ornontowice Nowych 
Idei 2.0. Przy wspólnej zabawie i poczę-
stunku próbowaliśmy szukać korzeni nazwy 
Borowiec. Borowiec to mały lasek leżący 

Przygoda towarzyszyła wszystkim wa-
kacyjnym zajęciom organizowanym przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Ornonto-
wicach. Pogoda sprzyjała, więc warsztaty 
mogły odbywać się w plenerze, pozwalając 
dzieciom na zabawę na świeżym powietrzu.

Na ostatnim lipcowym spotkaniu Ciocia 
Asia zaprosiła dzieci na kosmiczną przygo-
dę, dostarczając im dużo wiedzy i artystycz-
nego szaleństwa.

Dwa kolejne zajęcia prowadzone były 
przez Firmę Outdoorową Dzika Droga, 
a ich realizacja odbyła się w Parku Gmin-

Piknik na Borowcu

Daj książkom 
drugie życie

Przeczytane książki zalegają Ci na pół-
ce? Zachęcamy do przyniesienia ich do 
Biblioteki (powinny być zadbane i wydane 
najwcześniej klika lat wstecz). Dzięki temu 
książki zyskają drugie życie i będą mogli je 
przeczytać inni czytelnicy.

Nowe godziny 
otwarcia Biblioteki

między Potokiem Łąkowym, a boiskiem 
Orlik. Mimo, że nazwa ta nie występuje 
nigdzie na mapach, to funkcjonuje wśród 
starszych mieszkańców, którzy bawili się 
tam w  dzieciństwie. Duża ilość jagód, 
malin i borówek prawdopodobnie spowo-
dowała nazwanie tego terenu Borowcem.                                    
Nasze spotkanie sąsiedzkie rozpoczęła gra 

terenowa dla dzieci i dorosłych. Zwycięz-
cami tej zabawy były rodziny Kopiszka, 
Łański i Hura, natomiast w konkursie Wie-
dzy o Ornontowicach najlepsi okazali się 
przedstawiciele rodzin Pietrzyba, Korandy 
i Wolnik. Pogoda i humory nam dopisały, 
a na wspólnym śpiewaniu, nauce śląskiej 
godki i innych zabawach szybko minął nam 
czas. Okazało się, że jako mieszkańcy jednej 
ulicy potrafimy się ze sobą dobrze bawić 
i szybko zintegrować z nowymi sąsiadami.

Tekst i zdjęcie: mieszkańcy ul. Okrężnej

nym. Były to: aktywny i pełen emocji czas 
spędzony na bushcraftowych warsztatach 
oraz warsztaty łucznicze, podczas których 
dzieci uczyły się strzelać z różnych rodza-
jów łuków oraz wiatrówki.

Ostatnią atrakcją wakacyjnego programu 
było spotkanie pt. „Brzuchem do góry”, 
realizowane na podstawie książki o tym 
samym tytule. Było czytanie, malowanie 
i leżenie. Dzieci przekonały się, jak bardzo 
zaskakująco może wyglądać świat oglądany 
z leniwej perspektywy.

Podsumowując, „Przygodowe Wakacje 
z Biblioteką 2022” cieszyły się dużym zain-
teresowaniem. Świadczy to o tym, że dzieci 
chcą się bawić i spędzać wolny czas w gro-
nie rówieśników. Wszystkim uczestnikom 
serdecznie dziękujemy za udział.
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W dniach 14-20 sierpnia Turawa w wo-
jewództwie opolskim stała się dla blisko 60 
młodych „Gwarków” miejscem obozu spor-
towego, który dla większości okazał się nie-
zapomnianą przygodą. Trzy grupy treningowe 
utworzone z roczników 2009/10, 2011/12, 
2013/14 zostały ulokowane w Zajeździe Jo-
wisz, nieopodal piaszczystej plaży Jeziora 
Turawskiego. Tydzień 
upłynął w mgnieniu 
oka na szlifowaniu pił-
karskich umiejętności, 
na świetnej murawie 
stadionu w  Kotorzu 
Małym. Trenerzy roz-
poznając pojawiające 
się zmęczenie zapla-
nowali dodatkowo 
wyjścia do parku lino-
wego oraz spływ kaja-
kowy po Małej Panwi. 
Najmilsze wspomnie-

Młode „Gwarki” na obozie

Wyniki spotkań rozegranych przez drużyny GKS Gwarek Ornontowice

Kolej-
ka Data Gospodarz Gość Wynik Strzelcy 

bramek

„ZINA” IV Liga – grupa śląska II, sezon 2022/2023, runda I

1 13.08.2022 Spójnia Landek Gwarek Ornontowice 5 : 1 Kasprzyk

2 20.08.2022 Orzeł Łękawica Gwarek Ornontowice 3 : 1 samobójcza

3 24.08.2022 Kuźnia Ustroń Gwarek Ornontowice 1 : 5
Kowalik,  

Kasprzyk – 3, 
Kryvych

4 27.08.2022 MKS Lędziny Gwarek Ornontowice 2 : 3 Kowalik, Gajewski, 
Podyma

„MAJER” Klasa A – grupa Zabrze, sezon 2022/2023, runda I

1 14.08.2022 Gwarek II Ornontowice Carbo Gliwice 3 : 2 Metelski R. – 2, 
Bul

2 21.08.2022 Młodość Rudno Gwarek II Ornontowice 1 : 2 Bul – 2

3 24.08.2022 Gwarek II Ornontowice Zamkowiec Toszek 1 : 1 Metelski R.

4 28.08.2022 Zryw Radonia Gwarek II Ornontowice 0:11

Bul, Metelski 
R., Bernacki-4, 

Wroński-3, Kaczor, 
Dziedzic

Puchar Polski "JATTA ZABRZE" 

I 
runda 6.08.2022 Ruch Kozłów Gwarek Ornontowice 0 : 10

Gajewski – 2, 
Boczar – 3, Ka-
sprzyk, Kowalik, 
Zdrzałek, Grze-
gorz, Gonzalo

I 
runda 6.08.2022 MOSiR Sparta Zabrze Gwarek II Ornontowice 1 : 1

(r. k. 3 : 1) Matelski R.

II 
runda 31.08.2022 Gwiazda Chudów Gwarek Ornontowice 3 : 1 Bernacki

nia pozostawią jednak drużynowe zabawy na 
plaży oraz kąpiele w jeziorze. 

Za pomoc finansową w zorganizowaniu 
wyjazdu dziękujemy rodzicom zawodników 
oraz Fundacji JSW.

Tekst i zdjęcia: 
GKS Gwarek Ornontowice

L.p. Nazwisko i imię            Rocznik
1. Bernacki Jeremi 2003 
2. Boczar Dawid 1992 
3. Cichoń Dawid 2002 
4. Ćwik Maksymilian 2003 
5. Gajewski Dawid 1988 
6. Gogatishvili Gogita 1990 
7. Grzegorz Krzysztof 2001 
8. Kasprzyk Mateusz 1999 
9. Kąkol Marcel 2005 
10. Kowalik Maciej 2002 
11. Kryvych Mykhailo 1995 
12. Kulanek Mateusz 1998 
13. Lopez Ramirez Gonzalo 1998
14. Majeranowski Robert 2000 
15. Miłek Dominik 2000 
16. Podyma Jakub 1996 
17. Rocki Kewin 2001 
18. Spałek Tomasz 2001 
19. Ściślak Bartosz 1998 
20. Zdrzałek Jakub 1996 
Wroński Marcin  – I trener, Porada Łukasz II 
trener – Musiał Andrzej kierownik drużyny,
Nowak Paweł  – trener bramkarzy, Kupczak 
Arkadiusz – trener przygotowania motorycz-
nego, Furgoł Marcin – masażysta.
Odeszli: Bryzhenko Oleksii – LKS Goczał-
kowice Zdrój, Lewandowski Kamil – GKS II 
Tychy, Mazur Dominik – Szombierki Bytom, 
Prytykovskyi Denys – LKS Goczałkowice 
Zdrój, Raczyński Mateusz – ŁTS Łabędy. 
Przyszli: Bernacki Jeremi – Grunwald Ruda 
Śląska, Gajewski Dawid – Drama Zbrosławice, 
Grzegorz Krzysztof – Piast II Gliwice, Kąkol 
Marcel – Stadion Śląski Chorzów, Kulanek 
Mateusz –  Górnik II Zabrze, Podyma Jakub 
– MKS Zaborze

GKS GWAREK ORNONTOWICE ZINA IV 
Liga Grupa II SEZON 2022/23 – kadra
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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 
Wydział Organizacyjny – 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 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

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 8/2022 (244): 09.09.2022 r., Ornontowice
Nakład: 1 000 egz.
Data wydania kolejnego numeru do 07.10.2022 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

INFORMACJA WÓJTA GMINY 
ORNONTOWICE

Wójt Gminy Ornontowice zawiadamia o ponownym wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowi-
ce wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie 
wprowadzonych zmian w wyniku rozpatrzenia uwag złożonych 
do projektu Studium, w czasie jego pierwszego wyłożenia do 
publicznego wglądu) w terminie od 08.09.2022 r. do 30.09.2022 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy Ornontowice, w godzinach pracy Urzę-
du oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy Ornontowice.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
Studium odbędzie się w dniu 14.09.2022 r. w sali ARTerii Cen-
trum Kultury i Promocji w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa 26, 
o godz. 16.00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Stu-
dium, może wnieść uwagi, w terminie do dnia 24.10.2022 r. 
Uwagi do projektu Studium należy składać na piśmie w Urzę-
dzie Gminy Ornontowice z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 26a lub 
drogą elektroniczną opatrzone podpisem elektronicznym. Uwaga 
powinna zawierać nazwisko, imię i/lub nazwę jednostki organiza-
cyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której uwaga dotyczy.
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Komunikat PUTW
Zapisy na zajęcia Powiatowego Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku w roku akade-
mickim 2022/2023 odbędą się w dniach 5, 
6 i 9 września od 16.00 do 18.00 w I LO 
w Mikołowie – wejście boczne do budyn-
ku od strony przystanku autobusowego.

Brakuje na podwyżki   
dla medyków

Z wyliczeń Cezarego Tomiczka, prezesa 
mikołowskiego Centrum Zdrowia, na zaspo-
kojenie tych roszczeń finansowych brakuje 
pół miliona złotych miesięcznie. Do tego 
dochodzą inne wydatki związane z media-
mi, zakupem leków i środków medycznych.

Choć powiat przekazał już w tym roku 
3 mln złotych na prowadzenie szpitala, to 
zadłużenie placówki do końca roku szaco-
wane jest na 6 mln złotych, a to prognozy 
nieuwzględniające jeszcze ustawowych pod-
wyżek płac, przy czym prawie 90% kosztów 
szpitala stanowią dziś wynagrodzenia.

Z danych Centrum Zdrowia w 2023 r. do 
utrzymania szpitala zabraknie 9 mln zł. Na 
pocieszenie można jedynie dodać, że z po-
dobnymi kłopotami boryka się większość 
z 214 szpitali powiatowych w kraju.

Przykład naszego Centrum Zdrowia 
był w ostatnich tygodniach wskazywany 
w ogólnopolskich mediach jako ilustracja 
obecnej sytuacji w służbie zdrowia, zaś kon-
dycja placówek medycznych prowadzonych 
przez powiaty stała się również wiodącym 
tematem sierpniowego Konwentu Powiatów 
Województwa Śląskiego, w którym Powiat 
Mikołowski reprezentował Starosta Miko-
łowski Mirosław Duży.

W trakcie odbytego w formie zdalnej 
spotkania samorządowcy przyznawali, że 
dyrektorzy szpitali powiatowych rozkłada-
ją ręce, ponieważ brakuje im pieniędzy na 
wypłacenie pensji po nowemu.

– Szpital przedstawił nam dokładne wy-
liczenia dotyczące podwyżek, gdzie w przy-
padku personelu wymienionego w tabeli płac 

ustawy kwota bez pokrycia wyniesie ponad 
171 tys. zł, kolejne ponad 54 tys. to pensje 
pracowników niewykonujących zawodu me-
dycznego, a ponad 246 tys. to zarobki osób 
zatrudnionych w ramach umowy zlecenia 
czy kontraktów. Niewykluczone również, że 
wyliczona wyżej kwota na pensje personelu 
może ulec podwyższeniu, ponieważ szefostwo 
Centrum Zdrowia jest zmuszone zatrudnić 
kolejnych lekarzy i pielęgniarki – mówi Mi-
rosław Duży Starosta Mikołowski, zapewnia-
jąc jednak, że władze powiatu robią wszystko, 
aby utrzymać szpital.

Kondycja powiatowych 
lecznic była omawiana także 
w trakcie spotkania samorzą-
dowców odpowiedzialnych za 
ochronę zdrowia oraz dyrek-
torów szpitali, które odbyło 
się 23 sierpnia w Warszawie. 
W konferencji wzięło udział 
ponad 350 osób z całego kra-
ju. Powiat mikołowski repre-
zentowali wicestarosta Tade-
usz Marszolik oraz Grażyna 
Sarnes, przewodnicząca Rady 
Nadzorczej Spółki Centrum 
Zdrowia w Mikołowie.

– Szpitale powiatowe są 
obecnie w najtrudniejszej sytuacji finanso-
wej. Czarę goryczy przelała ustawa o pod-
wyżce płac minimalnych w ochronie zdro-
wia. Na wypłatę zagwarantowanych w niej 
podwyżek dla personelu i administracji 
placówek medycznych, nie stać obecnie ok. 
90 procent lecznic w kraju, także naszego 
Centrum Zdrowia – przyznaje wicestarosta 
Tadeusz Marszolik.

Na razie w wyniku negocjacji ze związ-
kami zawodowymi działającymi w Centrum 
Zdrowia, prezesowi szpitala Cezaremu To-
miczkowi udało się ustalić z załogą odrocze-
nie wypłaty podwyżek o miesiąc.

Zarząd Powiatu wystąpił także do gmin 
z  propozycją objęcia części udziałów 
w spółce Centrum Zdrowia, w zależności 
od liczby mieszkańców i podniesienie jej 
kapitału. W przypadku Ornontowic propo-
nowane jest objęcie 2250 udziałów za kwotę 
225 000,00 złotych.

Szpital jako spółka poszukuje także moż-
liwości kredytowania bieżącej działalności.

Szpital Powiatowy choć  jest wyremontowany i dobrze wyposażony Szpital Powiatowy choć  jest wyremontowany i dobrze wyposażony 
boryka się z problemami  finansowymiboryka się z problemami  finansowymi

Pomoc  
dla walczącej 

Ukrainy
Z powiatowego magazynu pomocy hu-

manitarnej, który od pewnego czasu mieści 
się w starostwie, wyruszył 9 sierpnia kolejny 
transport z pomocą dla walczącej Ukrainy.

– Są to środki medyczne w szczególności 
opaski uciskowe, bandaże, opatrunki hemo-
statyczne, a także noktowizory, specjalistycz-
ny sprzęt optyczny, baterie, buty wojskowe, 
jak również żywność o długim terminie do 
spożycia – wymienia mikołowianin Szymon 
Waszczyn. Jak mówi od wybuchu wojny jest 
to jego dwudziesty, a z Mikołowa czternasty 
transport z pomocą humanitarną.

Szymon Waszczyn przekazał na ręce starosty Szymon Waszczyn przekazał na ręce starosty 
podziękowania ze strony ukraińskich dowódców podziękowania ze strony ukraińskich dowódców 
za pomoc okazaną im przez mieszkańców naszego za pomoc okazaną im przez mieszkańców naszego 
powiatupowiatu

Od lipca weszła w życie ustawa o minimalnych wynagrodzeniach w ochro-
nie zdrowia. Oznacza to, że lekarzom, pielęgniarkom, położnym, ratow-
nikom, diagnostom laboratoryjnym, farmaceutom i pracownikom nieme-
dycznym należą się podwyżki. W prowadzonym przez Centrum Zdrowia 
Szpitalu Powiatowym chodzi o 247 osób. 

Tym razem za naszą wschodnią granicę 
pojadą głównie dary przekazane przez part-
nerski Reński Powiat Neuss.

– Poza pomocą z Powiatu Mikołowskiego, 
odbieram dary w Pszczynie i Czechowicach-
-Dziedzicach. Ładunek ten najpierw zawiozę 
do Kijowa, a stamtąd transportem wojskowym 
wraz z żołnierzami trafi on na front w okoli-
ce Zaporoża – wyjaśnia Szymon Waszczyn. 
W trakcie spotkania Szymon Waszczyn prze-
kazał na ręce starosty Mirosława Dużego 
w obecności członkini Zarządu Powiatu Gra-
żyny Nazar oraz sekretarza Łukasza Ryguły, 
podziękowania podpisane przez dowódcę 
ukraińskiego oddziału, do którego wsparcie 
trafiło.

– To są rzeczy ratujące życie i zdrowie żoł-
nierzy i nie są one tanie – zaznaczył starosta 
dziękując za ich przekazanie w szczególny 
sposób mieszkańcom Reńskiego Powiatu 
Neuss, którzy po raz kolejny zebrali dary dla 
walczącej Ukrainy.  
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– Ornontowice na dawnej pocztówce, część 1 –

Ornontowice na dawnej pocztówce, część 1  

wysłaną w 1901 roku, a uwieczniającą znaczące wówczas budynki 
naszej miejscowości. 

Pocztówka została wykonana w technice litograficznej i przed-
stawia kolejno: (1) – nowy kościół (wtedy miał dopiero 7 lat!),  
(2) – zachodnią stronę pałacu Hegenscheidtów (dopiero co wybu-
dowanego), (3) – nieistniejący już dziś budynek szkoły (Schule) 
z 1819 roku, wyburzony ostatecznie w 2014 roku,  (4 i 5) – go-
spody (Gasthaus I i II), należące wówczas do rodziny Szydłow-
skich. Obecny stan tychże budynków przedstawiono na foto-
grafiach poniżej. W jednym z nich (4) aktualnie funkcjonuje 
apteka, a w drugim (5) była kiedyś gospoda, sklep oraz poczta.  
W latach 30. XX wieku budynek (5) został odkupiony przez gminę 

i po dobudowaniu piętra umieszczono 
tam biura oraz mieszkania dla nauczy-
cieli. Część zabudowań gminnych uległa 
spaleniu w trakcie przechodzenia fron-
tu II wojny światowej w styczniu 1945 
roku. Po wojnie urzędowała tu od 1955 
roku Gromadzka Rada Narodowa, na-
stępnie urząd gminy (do 1977), później 
komitet partii (1977–1990) i ponownie 
urząd gminy (1991–2001). Dziś jest sie-
dzibą ARTerii Centrum Kultury i Pro-
mocji. Ostatnie zdjęcie (6) przedstawia 
miejsce po nieistniejącej już gospodzie 
Pawła Gregorczyka, zwanej potocznie 
Karasol, na skrzyżowaniu dzisiejszych 
ulic: Bujakowskiej i Orzeskiej, spalonej 
we wrześniu 1939 roku. 

Pocztówka ze zbiorów Kamila Grzywoka
Ireneusz Kubicki 

Towarzystwo Miłośników 
Ornontowic

Historia karty pocztowej rozpoczyna się w 1865 roku, kiedy to 
ówczesny poczmistrz Berlina Heinrich Stephan zaproponował na 
Niemieckiej Konferencji Pocztowej wprowadzenie specjalnego 
kartonika jako nowej, tańszej i prostszej formy korespondencji. 
Kraje niemieckie odrzuciły jednak ten pomysł, ale doczekał się on 
realizacji cztery lata później, tyle że na terenie Cesarstwa Austro- 
-Węgierskiego, gdzie karty korespondencyjne pojawiły się w obie-
gu, choć nie miały jeszcze wówczas żadnego obrazka. Pierwsza 
ilustrowana karta pocztowa wysłana została 16 lipca 1870 roku, a 
gdy zaczęto umieszczać na nich ryciny lub fotografie, przyjęła się 
nazwa widokówka. Poniżej publikujemy przypuszczalnie najstarszą 
pocztówkę z widokami Ornontowic z przełomu XIX/XX wieku, 
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