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27 września w sali konferencyjnej Rady Gminy odbyła się XLVIII Sesja 
Rady Gminy Ornontowice. Tematami wiodącymi były informacje nt. 
wykonania budżetu Gminy Ornontowice za I  półrocze 2022 roku oraz 
bieżąca działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i  Wodociągowej 
w Ornontowicach.

Sesja Rady Gminy

Na początku Sesji Skarbnik Gminy – Alek-
sandra Sewerin szczegółowo przedstawiła 
informację z wykonania budżetu Gminy Or-
nontowice za I półrocze 2022 r. W skrócie:

– dochody ogółem na plan 38 812 891,95 zł 
w I półroczu 2022 r. wykonano w wysokości 
23 049 100,11 zł co stanowi 59,39% planu,

– wydatki ogółem na plan 47 527 045,67 zł 
w I półroczu 2022 r. wykonano w wysokości 
21 207 324,07 zł  co stanowi 44,62% planu.

Wszystkich zainteresowanych szczegóło-
wymi informacjami z wykonania budżetu za 
I półrocze 2022 roku zapraszamy do odwie-
dzenia strony: www.bip.ornontowice.pl → 
Finanse Gminy → Budżet Gminy → Spra-
wozdania z realizacji → 2022 rok.

Następnie Dyrektor ZGKiW – Arkadiusz 
Pamuła omówił bieżącą działalność jednostki, 
w tym: sprawy dotyczące sieci wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej, gospodarki wodno-
-ściekowej na terenach nieskanalizowanych, 
utrzymania zieleni gminnej, utrzymania czy-

stości i porządku oraz organizacji i nadzoru 
prac społecznie użytecznych w ramach odby-
wania kary ograniczenia wolności dla osób 
skazanych przez sąd. 

W dalszej części obrad radni podjęli 8 
uchwał, m.in. ws.:

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Ornontowice na lata 2022-2032,

– zmian budżetu Gminy na 2022 rok,
– zmiany uchwały w sprawie ustalenia 

opłat za świadczenia udzielane przez przed-
szkole publiczne w Gminie Ornontowice,

– wyrażenia zgody na nieodpłatne naby-
cie niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
przy ul. Leśnej z Zasobu Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa.

Ponadto Zastępca Wójta – Dariusz Spyra 
poinformował o realizacji bieżących inwesty-
cji, w tym m.in. o tym że, została podpisana 
nowa umowa z firmą na dokończenie budowy 
sieci wodociągowej przy ul. Polnej, ponadto 
zakończyły się dwie kolejne inwestycje, tj.: 

Z okazji zbliżającego się
Dnia Edukacji Narodowej

wszystkim Nauczycielom
jak i Pracownikom Oświaty

życzymy wytrwałości
oraz pomyślności w życiu osobistym.

Niech pogoda ducha
i pasja przekazywania wiedzy

towarzyszy Państwu każdego dnia.

Marcin Kotyczka
Wójt Gminy

Dariusz Spyra
Zastępca Wójta Gminy

Henryk Nieużyła
Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Milanowski
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Ornontowice, 14 października 2022 r.

wykonanie bezpiecznego przejścia dla pie-
szych w rejonie skrzyżowania ul. Kolejowej 
z ul. Chudowską oraz budowa kanalizacji 
deszczowej z odtworzeniem nawierzchni 
ul. Kolejowej w rejonie skrzyżowania z ul. 
Pośrednią.

Więcej o bieżących zadaniach inwestycyj-
nych na str. 4. 

Z kolei Wójt Gminy – Marcin Kotyczka 
powiadomił m.in. o  tym, że zostanie za-
kupionych  40 sztuk kompostowników do 
bezpłatnego przekazania zainteresowanym 
mieszkańcom Ornontowic, kontynuowa-
ne są działania związane ze wstrzymaniem 
procedury likwidacji przejazdu kolejowo-
-drogowego w rejonie końcowego odcinka 
ul. Kolejowej oraz że zgodnie z sugestiami 
mieszkańców od 3 października nastąpią 
drobne korekty w rozkładach jazdy bezpłat-
nej komunikacji gminnej.

W części poświęconej informacjom Prze-
wodniczącego Rady Gminy – Henryk Nie-
użyła wspomniał o zaproszeniu radnych na 
uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy 
w Świątyni Dumania – Parku Archanioła 
im. ks. Jerzego Kiełbasy. Szerzej na temat 
tej uroczystości na str. 3.

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

W trakcie zebrania wyborczego, które 
odbyło się 15 września w Urzędzie Gminy 
Ornontowice dokonano wyboru 9 człon-
ków do Rady Seniorów w Gminie Or-
nontowice spośród 11 kandydatów. Na 12 
października br. zaplanowana jest I sesja 
Rady Seniorów w Gminie Ornontowice. 
Podczas tego posiedzenia członkowie 
Rady złożą uroczyste ślubowanie oraz 
wybiorą spośród siebie przewodniczącego, 
wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. 
Więcej informacji w kolejnym wydaniu 
Głosu Ornontowic.

Rada Seniorów w Gminie Ornontowice
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29 września, w dniu 10. rocznicy ustanowienia św. Michała Archanioła patronem miejscowości i Gminy Ornon-
towice, w Świątyni Dumania – Parku Archanioła odbyło się uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświę-
conej naszemu wieloletniemu Proboszczowi śp. ks. Jerzemu Kiełbasie.

Informacja o terminie składania wniosków o przyznanie 
stypendium Wójta Gminy Ornontowice

Wójt Gminy Ornontowice informuje wszystkich zainteresowanych uczniów i studentów, 
że wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Ornontowice za osiągnięcia uzy-
skane w roku szkolnym/akademickim 2021/2022 przyjmowane będą od 15 września 
2022 r. do 15 października 2022 r.

Szczegóły na stronie internetowej: www.bip.ornontowice.pl

Udział w wydarzeniu wzięli przedsta-
wiciele lokalnego samorządu: Wójt Gminy 
– Marcin Kotyczka, Przewodniczący Rady 

Gminy – Henryk Nieużyła, Proboszcz ornon-
towickiej parafii – ks. Grzegorz Lech, radni, 
przedstawiciele Urzędu Gminy i gminnych 
jednostek organizacyjnych, przedstawicie-
le: Towarzystwa Miłośników Ornontowic, 
Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Służebni-
czek NMP, Parafialnej Rady Duszpasterskiej 
i Chóru Jutrzenka, a ponadto mieszkańcy 
Ornontowic oraz zaproszeni goście, w tym 
najbliższa rodzina śp. ks. Jerzego Kiełbasy, 
m.in. Jego dwie siostry: Maria Łazaj, Mał-
gorzata Żukowska i bratanek – ks. Ireneusz 
Kiełbasa oraz pozostali potomkowie sióstr 
i braci śp. ks. Jerzego Kiełbasy – państwo 
Łazaj, Niczyporuk, Krotofil, Hasa.

Uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy  
w Świątyni Dumania – Parku Archanioła  

im. ks. Jerzego Kiełbasy

Uroczystość rozpoczęła Kierownik Refe-
ratu Promocji i Informacji – Iwona Skrzyp-
czyk, która po przywitaniu gości i podkreśle-

niu walorów Świątyni Dumania oddała głos 
Wójtowi. Marcin Kotyczka przypomniał, że 
2 czerwca 2021 r. podczas uroczystej XXXI 
Sesji Rady Gminy Ornontowice, w ramach 
obchodów 30-lecia odrodzenia Gminy Or-
nontowice, na wniosek Wójta Gminy radni 
podjęli jednogłośnie uchwałę, której przed-
miotem było wyrażenie zgody na nadanie 
nazwy obiektowi sakralnemu w  Gminie 
Ornontowice – Świątyni Dumania im.  
ks. Jerzego Kiełbasy.

Jestem niezmiernie usatysfakcjonowany 
i zaszczycony, że w dniu dzisiejszym, dokład-
nie w 10 rocznicę ustanowienia św. Michała 
Archanioła patronem miejscowości i Gminy 
Ornontowice, możemy się spotkać w tym miej-
scu, tj. Świątyni Dumania – Parku Archanioła 
im. ks. Jerzego Kiełbasy, wspólnie z najbliż-
szą rodziną i przyjaciółmi śp. ks. proboszcza 
Jerzego Kiełbasy oraz przedstawicielami 
władz samorządowych, duchowieństwa i za-
proszonymi gośćmi oraz w obecności miesz-
kańców Gminy Ornontowice, by uroczyście 
odsłonić pamiątkową tablicę.

(...)
Jestem przekonany, że nadanie temu nie-

zwykłemu miejscu imienia ks. Jerzego Kieł-
basy, to wyjątkowy i zarazem jak najbardziej 

odpowiedni hołd dla naszego wieloletniego 
duszpasterza, który przez ponad 22 lata był 
duchowym przewodnikiem dla ornontowiczan 

– podsumował Wójt.
Uroczystego odsłonięcia ta-

blicy dokonali: Marcin Kotycz-
ka, Henryk Nieużyła, Maria 
Łazaj, Małgorzata Żukowska 
i ks. Grzegorz Lech.

Następnie udano się na 
cmentarz parafialny, gdzie 
przy chwili zadumy przy gro-
bie ornontowickiego duszpa-
sterza złożono kwiaty i zapa-
lono znicze.

Ostatni punkt uroczystości 
odbył się w sali ARTerii CKiP, gdzie przy 
poczęstunku Wójt Gminy wręczył członkom 
rodziny śp. ks. Jerzego Kiełbasy oraz ks. Pro-
boszczowi Grzegorzowi Lechowi pamiątko-
we grawertony.

10 lat temu – 29 września 2012 r. arcybi-
skup Wiktor Skworc podczas Mszy Świętej 
ogłosił w Ornontowicach dekret Kongre-
gacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakra-
mentów, ustanawiający świętego Michała 
Archanioła patronem miejscowości i Gminy 
Ornontowice. 

Z tej okazji, w intencji tego zacnego pa-
tronatu, w naszym kościele parafialnym od-
była się uroczysta Msza Święta, którą swoją 
obecnością uświetniły poczty sztandarowe.

Doniosłą liturgię sprawował ks. Pro-
boszcz Grzegorz Lech.

10. rocznica nadania 
patronatu świętego 
Michała Archanioła 

miejscowości 
i Gminie Ornontowice

Od lewej: Henryk Nieużyła, Maria Łazaj,  Od lewej: Henryk Nieużyła, Maria Łazaj,  
ks. Proboszcz Grzegorz Lech,  ks. Proboszcz Grzegorz Lech,  
Małgorzata Żukowska, Marcin KotyczkaMałgorzata Żukowska, Marcin Kotyczka
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Dariusz Spyra

Zastępca Wójta Gminy

Budowa kanalizacji 
sanitarnej 
w Gminie 

Ornontowice
Informujemy, że we wrześniu rozpoczęły 

się prace związane z budową kanalizacji sa-
nitarnej w Ornontowicach Centrum. Zgodnie 
z harmonogramem w pierwszej kolejności 
prace są wykonywane przy ul. Cichej, a na-
stępnie będą prowadzone w rejonie ul. Spo-
kojnej. W związku z tym zostały wyznaczo-

5 września została podpisana umowa po-
między Gminą Ornontowice a Spółdzielnią 
Rzemieślniczą Wielobranżowa z Rybnika na 
wykonanie zadania pn.: Przebudowa Zespołu 
Szatni w Szkole Podstawowej. Celem zadania 
jest przebudowa zespołu szatni przy sali gim-
nastycznej w Szkole Podstawowej (segment 
A). Zakres prac obejmuje branżę architekto-
niczną, elektryczną oraz sanitarną. Pomiesz-
czenia poddane przebudowie nie zmieniają 
swojego przeznaczenia. Przebudowa ma na 
celu dostosowanie pomieszczeń do obowią-
zujących przepisów higieniczno-sanitarnych 
oraz BHP. Ponadto celem przebudowy będzie 
unowocześnienie pomieszczeń oraz wyposa-
żenie w nowy sprzęt i urządzenia podnoszące 
warunki użytkowania panujące na terenie ze-
społu szatniowego. Planowane zakończenie 
wszystkich prac to grudzień 2022 roku.

Podsumowując można stwierdzić, że tak 
szeroki zakres prac, jakim jest przebudowa 
pomieszczeń przy sali gimnastycznej (na 

którą wszyscy korzystający czekali tyle lat), 
w końcu zostanie zrealizowana. Ogromne 
przedsięwzięcie, które będzie wykonywane 
w dobie kryzysu gospodarczego, nie mogło 
zostać zrealizowane w okresie wakacyjnym. 
Jednakże mimo wszystko mamy nadzieję, iż 
stosunkowo szybko wszystkie prace zostaną 
zakończone, a z nowych i funkcjonalnych 
pomieszczeń będą mogli korzystać ucznio-
wie oraz zorganizowane grupy w godzinach 
popołudniowych. Nowe pomieszczenia mają 
zostać zrealizowane na miarę dzisiejszych 
możliwości, zarówno finansowych jak i tech-
nicznych. Raz jeszcze prosimy o wyrozumia-
łość i do zobaczenia w nowej rzeczywistości.

Przypominamy, że zadanie finansowane 
jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych w kwocie 458 668,35 zł, a wartość 
całego przedsięwzięcia wynosi ponad 500 
tys. złotych. Pozostałe środki na realizację 
zadania pochodzą z budżetu Gminy Ornon-
towice.

Przebudowa zespołu szatni 
w Szkole Podstawowej

Z wielką satysfakcją informujemy, że po 
wielu latach oczekiwań oraz kilku miesiącach 
realizacji zostały zakończone prace dotyczą-
ce budowy dwóch nowych odcinków dróg. 
W ramach sięgacza w rejonie nr 5 wykonano: 
odcinek drogi z kostki betonowej o długo-
ści 330 m i szerokości 5 m z krawężnikami 
najazdowymi, 3 progi zwalniające z kostki 
betonowej, odcinek kanalizacji deszczowej 
o długości 40 m, odwodnienie nawierzchni 
w postaci 8 wpustów ulicznych z  włączeniem 
do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz bu-
dowę oświetlenia ulicznego, składającego się 
z 13 słupów oświetleniowych wraz z oprawa-
mi typu LED.

Z kolei w ramach sięgacza w rejonie nr 17 
wykonano: odcinek drogi z kostki betonowej 
o długości 270 m i szerokości 3 m z krawęż-

nikami najazdowymi, 2 progi zwalniające 
z kostki betonowej, 2 studzienki odwad-
niające wykonany odcinek drogi, włączone 
do istniejącej kanalizacji o długości 16 m, 
studnię chłonną DN1000, odcinek kanalizacji 
deszczowej o długości 190 m z włączeniem 
do studni, 4 wpusty uliczne oraz odwodnienie 
liniowe.

Przypominamy, że zadanie inwestycyjne 
pn.: PBW i budowa sięgaczy przy ul. Leśnej 
(w rejonie nr 5 i 17)  zostało dofinansowane 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w kwocie 985 988 zł, a łączna wysokość wy-
datków wyniosła niemal 1 100 000,00 zł.  Po-
zostałe środki na realizację zadania pochodzą 
z budżetu Gminy Ornontowice.

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

Z przykrością informujemy, że 6 września br. zmarła, licząca sobie 100 lat Helena Mal-
czyk. Z kolei 19 września br. odszedł nasz drugi ornontowicki stulatek  – Jan Kotyczka. 

Pogrążonym w żałobie rodzinom i przyjaciołom zmarłych składamy najszczersze 
wyrazy współczucia.

Jednocześnie informujemy, że obecnie najstarsza mieszkanka Ornontowic skończy 
25 października 97 lat. Życzymy nie stu, a dwustu lat w zdrowiu i szczęściu oraz 
wsparciu najbliższych

Odeszli najstarsi
mieszkańcy Ornontowic

ne objazdy ul. Spokojną, Nową oraz Krótką. 
Jednocześnie trwają prace projektowe dla 
całego pozostałego zakresu inwestycji. Wo-
bec powyższego zwracamy się z prośbą do 
wszystkich o stosowanie się do wyznaczonych 
objazdów oraz o zachowanie szczególnej 
ostrożności podczas poruszania się w rejonie 
objętym pracami.

Przypominamy, że na zadanie pn.: Budowa 
infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowi-
cach – Centrum Gmina Ornontowice otrzy-
mała promesę – dofinansowanie z Programu 
Inwestycji Strategicznych – Polski Ład w wy-
sokości 11,4 mln zł. Ostateczna kwota umowy 
wynosi 15,4 mln zł, a pozostała środki na re-
alizację zadania pochodzą z budżetu Gminy 
Ornontowice. Szczegółowe informacje na 
temat dalszych prac będą przedstawiane na 
bieżąco.
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9 września na terenie Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Katowicach odbyły się 
uroczystości z okazji obchodów 83. rocz-
nicy wybuchu II wojny światowej, których 
inicjatorem jest Zarząd Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. 
Obchody upamiętniają tragiczne wydarze-
nia w historii Polski oraz ofiarę poniesioną 
przez funkcjonariuszy Policji Państwowej II 
RP i Policji Województwa Śląskiego podczas 
II wojny światowej. Na uroczystości przyby-
li członkowie stowarzyszenia z oddziałów 
w Bielsku-Białej, Częstochowie, Katowicach, 
Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Warszawie 
oraz z zagranicy.

Uroczystości rozpoczęła ekumeniczna 
msza święta w katowickiej Archikatedrze 
Chrystusa Króla. Druga część uroczystości 
odbyła się przed Grobem Policjanta Polskie-
go na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach. Modlitwę ekumeniczną w in-
tencji funkcjonariuszy Policji II RP – pole-
głych i zamordowanych podczas II wojny 
światowej, prowadzili ks. Kapelani Komen-
dy Wojewódzkiej Policji. Kolejnym punktem 
uroczystości było wręczenie odznaczeń.

Złotym Medalem za Zasługi dla Obronno-
ści Kraju został  odznaczony m.in.:

– Bolesław Piątek z Ogólnopolskiego Sto-
warzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.

Medalem „Pro Bono Poloniae” odznaczo-
no:

– Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina 
Policyjna 1939 r., odznaczenie odebrała pre-
zes Teresa Bracka

– Grzegorz Grześkowiak i Bolesław Piątek  
z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina 
Policyjna 1939 r.

Kolejnym punktem uroczystości było zło-
żenie wieńców na Grobie Policjanta Polskie-
go. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowi-
cach.

Tekst i zdjęcie:
Andrzej Kotyczka

– Towarzystwo Miłośników Ornontowic

Policjantom 
II Rzeczypospolitej 

– bohaterskim 
obrońcom Polski

4 września w Ornontowicach odbyły się uroczystości upamiętniające funkcjo-
nariuszy Policji Województwa Śląskiego II RP – ofiar Zbrodni Katyńskiej. Wy-
darzenie to wpisuje się w obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
Gospodarzem uroczystości był Bolesław Piątek –przewodniczący Katowickie-
go Oddziału Rodziny Policyjnej 1939 r.

Dwieście lat temu w Wilnie zostały wydane 
„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza – 
zbiór poezji, który zapoczątkował w Polsce 
romantyzm. Młodzieńcze, a jednocześnie 
bardzo dojrzałe wiersze okazały się przeło-
mowe i dzisiaj trudno wyobrazić sobie bez 
nich dalsze dzieje naszej literatury. W trwają-
cym Roku Romantyzmu Polskiego, zapraszam 
Państwa do Narodowego Czytania „Ballad 
i romansów” – napisał Prezydent RP – An-
drzej Duda w liście zachęcającym do współ-
tworzenia akcji Narodowego Czytania 2022. 

W uroczystości wzięli udział członkowie 
Katowickiego Oddziału Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 oraz 
delegacja zarządu z Prezes – Teresą Bracką 
na czele. Ponadto w obchodach uczestniczyli 
również przedstawiciele władz samorządo-
wych Ornontowic na czele z Wójtem Gmi-
ny – Marcinem Kotyczką, policjanci z Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach 
oraz mieszkańcy Ornontowic: córki, synowie 
i wnukowie policjantów II RP.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świę-
tą w kościele pw. św. Michała Archanioła, 
której przewodniczył ks. prałat dr Stani-
sław Puchała w  asyście ks. proboszcza 
Grzegorza Lecha. Modlono się w intencji 
śląskich policjantów II RP – ofiar Zbrodni 
Katyńskiej, a w szczególności policjantów 
z Ornontowic, którymi byli: Albert Bie-
la, Józef Cembrzyński, Dominik Gabryś, 
Franciszek Gołąb, Józef Kopeć, Jan Piątek, 
Dominik Wowra i Klemens Plewnia. Na-

Hołd śląskim policjantom – obrońcom Polski

stępnie uczestnicy uroczystości udali się na 
cmentarz w Ornontowicach, gdzie pod po-
mnikiem upamiętniającym wspomnianych 
śląskich policjantów złożono wiązanki kwia-
tów oraz zapalono znicze. Oprawę muzycz-
ną uroczystości zapewnili policyjni muzycy 
z Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Katowicach, a wartę honorową przed 
pomnikiem wystawiła kompania honorowa 
Oddziału Prewencji Policji w Katowicach.

Tekst: Andrzej Kotyczka 
– Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939

Narodowe Czytanie 2022 – Adam Mickiewicz: 
Ballady i romanse 

Narodowe Czytanie w Ornontowicach, 
które odbyło się 2 września w Świątyni Du-
mania – Parku Archanioła im. ks. Jerzego 
Kiełbasy tradycyjnie zorganizowała Gminna 
Biblioteka Publiczna w Ornontowicach. Po 
odczytaniu przez Wójta Gminy – Marcina 
Kotyczki wspomnianego wyżej listu Prezy-
denta RP wybrane wiersze z Ballad i ro-
mansów Adama Mickiewicza przeczytali: 
Magdalena Owczarek - „Powrót taty”, Bo-
żena Kasprzycka – „Romantyczność” oraz 
uczennice klasy VIII D: Marta Rzydzik  
– „Pani Twardowska”, Emilia Lach – „Ryb-
ka”, Pola Palenta - „Świtezianka”.

Nieodłączną częścią akcji Narodowego 
Czytania była także możliwość przybicia 
pamiątkowych pieczęci na przyniesionych 
egzemplarzach książek.



GŁOS Ornontowic    nr 9 (245)    WRZESIEŃ 20226 S P O R T

W sobotę, 17 września na terenie oraz w okolicach Parku Gminnego i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych zorga-
nizowane zostały Biegi Przełajowe o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Ornontowice oraz Bieg Samorzą-
dowca.

Biegi Przełajowe o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy 
Ornontowice oraz Bieg Samorządowca

Tak jak zawsze, zainteresowanie było ogromne. Łącznie w biegach wystartowało 178 uczestników. 
Podium w poszczególnych kategoriach prezentuje się następująco:

Najmłodszą zawodniczką była Laura Barłóg, a najstar-
szym Czesław Binkowski. Zwycięzcom gratulujemy, 
a wszystkim zawodnikom dziękujemy za udział i dobrą 
zabawę! Organizatorzy dziękują mieszkańcom za udo-
stępnienie terenu pod trasę oraz za pomoc w sprawnym 
przeprowadzeniu biegów personelowi Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, 
strażakom OSP Ornontowice i Policji za zabezpieczenie 
trasy. Dziękujemy również sponsorowi imprezy, którym 
był Dom Przyjęć Okolicznościowych Calvados.

PRZEDSZKOLAKI DZIEWCZYNYPRZEDSZKOLAKI DZIEWCZYNY
I – Hanna WilimI – Hanna Wilim
II – Maja AdamekII – Maja Adamek
III – Nadia PruszowskaIII – Nadia Pruszowska

I – II KLASA CHŁOPCYI – II KLASA CHŁOPCY
I – Sebastian MetelskiI – Sebastian Metelski
II – Konrad SzczęśniakII – Konrad Szczęśniak
III – Łukasz BijakIII – Łukasz Bijak

PRZEDSZKOLAKI CHŁOPCYPRZEDSZKOLAKI CHŁOPCY
I – Mikołaj PalaI – Mikołaj Pala
II – Mikołaj KotlorzII – Mikołaj Kotlorz
III - Szymon RojekIII - Szymon Rojek

III – IV – KLASA DZIEWCZYNYIII – IV – KLASA DZIEWCZYNY
I – Oliwia Szczęśniak, I – Iryna KernychnaI – Oliwia Szczęśniak, I – Iryna Kernychna
II – Zofia Karaś,II – Zofia Karaś,
III –III – Katarzyna Barłóg Katarzyna Barłóg

III – IV KLASA CHŁOPCYIII – IV KLASA CHŁOPCY
I – Mateusz BiałasI – Mateusz Białas
II – Wojciech NiedobeckiII – Wojciech Niedobecki
III – Wojciech FillaIII – Wojciech Filla

I – II KLASA DZIEWCZYNYI – II KLASA DZIEWCZYNY
I – Rozalia ŁobożewiczI – Rozalia Łobożewicz
II – Julia DrobniczekII – Julia Drobniczek
III – Mia BezaIII – Mia Beza

VII – VIII KLASA DZIEWCZYNYVII – VIII KLASA DZIEWCZYNY
I – Justyna MachulikI – Justyna Machulik
II – Wiktoria JasińskaII – Wiktoria Jasińska
III – Emilia BarłógIII – Emilia Barłóg

SAMORZĄDOWIEC KOBIETYSAMORZĄDOWIEC KOBIETY
I – Julia MacionczekI – Julia Macionczek
II – Magdalena CieślikII – Magdalena Cieślik
III – Lucyna Piechoczek – NiezgodaIII – Lucyna Piechoczek – Niezgoda

SAMORZĄDOWIEC MĘŻCZYŹNISAMORZĄDOWIEC MĘŻCZYŹNI
I – Michał PiszerI – Michał Piszer
II – Krzysztof MusiolikII – Krzysztof Musiolik
III – Grzegorz ZuberIII – Grzegorz Zuber

OPEN MĘŻCZYŹNIOPEN MĘŻCZYŹNI
I – Bartłomiej BoczarI – Bartłomiej Boczar
II – Jakub BoczarII – Jakub Boczar
III – Marek PanderIII – Marek Pander

OPEN KOBIETYOPEN KOBIETY
I – Joanna NiedobeckaI – Joanna Niedobecka
II – Alicja MałekII – Alicja Małek
III – Martyna ZmarzlikIII – Martyna Zmarzlik

V – VI KLASA DZIEWCZYNYV – VI KLASA DZIEWCZYNY
I – Nikola PierzgaI – Nikola Pierzga
II – Maja SacawaII – Maja Sacawa
III – Aleksandra SekmanIII – Aleksandra Sekman

VII – VIII  KLASA CHŁOPCYVII – VIII  KLASA CHŁOPCY
I – Yaroslav ViltasniukI – Yaroslav Viltasniuk
II – Marcin BiałasII – Marcin Białas
III – Jakub GronostajIII – Jakub Gronostaj

V – VI KLASA CHŁOPCYV – VI KLASA CHŁOPCY
I – Jakub NiemiecI – Jakub Niemiec
II – Rafał SpyraII – Rafał Spyra
III – Tymoteusz SzymikIII – Tymoteusz Szymik
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3 września o godz. 15.00 w Kościele pw. 
św. Michała Archanioła w Ornontowicach 
odbyła się uroczysta Msza Św. Dożynko-
wa w podziękowaniu za tegoroczne zbiory, 
z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdro-

Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowi-
cach swoją działalność rozpoczął 23 paź-
dziernika 1998 r. Pierwszym dyrektorem 
został wówczas lek. med. Henryk Kąpa. 
W tym czasie w Ośrodku zatrudnionych 
było 2 lekarzy w tym 1 pediatra oraz 2 
pielęgniarki. Działalność prowadzona była 
na parterze budynku przy ul. Klasztornej, 
zaś na piętrze funkcjonowała Unia Bracka. 
W roku 2005 połączono GOZ Ornontowice 
z Unią Bracką, w wyniku czego powstał 
Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowi-
cach, którego dyrektorem w dniu 1 września 
2005 r., została lek. med. Barbara Szczuka. 
Liczba pracujących lekarzy zwiększyła się 
do 4 oraz 4 pielęgniarki, 1 położna i pielę-
gniarka medycyny szkolnej. Od 29 stycz-
nia 2014 r. Ośrodkiem kieruje prof. SUM 
dr hab. nauk o zdrowiu Tomasz Holecki.

W chwili obecnej w placówce zatrud-
nionych jest 5 lekarzy, dodatkowo 1 lekarz 
pediatra oraz 7 pielęgniarek, 1 położna, 1 
fizykoterapeutka, 5 rejestratorek, 2 pracow-
ników administracji, 3 osoby obsługi tech-
nicznej i 2 pielęgniarki wykonujące swoje 
obowiązki w placówkach szkolnych.

Głównym celem Ośrodka jest udzielanie 
świadczeń medycznych w zakresie podsta-
wowej opieki zdrowotnej z uwzględnieniem 
środowiska zamieszkania, pracy i nauki, ale 
również zabezpieczenie medyczne KWK 
„Budryk” oraz realizacja usług z zakresu 
medycyny pracy.

Jak powiedział dyrektor Ośrodka, ostat-
nie dwa lata upłynęły pod rygorem narzuco-

ORNONTOWICKIE BZY
Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach

23 czerwca podczas XLV Sesji Rady Gminy przedstawiciele Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach odebrali przyznaną im w tym roku 
Statuetkę „Ornontowickie Bzy”. Kapituła wyróżniła Ośrodek w kategorii 
„Dla Ornontowic”.

nym przez wymogi epidemiczne związane 
z pandemią COVID-19, w trakcie której 
w Gminnym Ośrodku Zdrowia, poza typo-
wymi zadaniami, pracując w wybrane so-
boty i niedziele wykonano niemalże 11 tys. 
szczepień przeciwko SARS-CoV-2. (Pfizer 
I dawka  3 362 w tym 73 dzieci od 12 r. ż.; 
II dawka 2 970 w tym 51 dzieci od 12 r. ż; 
I dawka przypominająca  2 454, 2 dawka 
przypominająca  177; Astra I dawka  412, 
Astra II dawka 275, Jonsson  848). Obecnie 
wraz z nadchodzącym sezonem jesiennym, 
nawrotem zakażeń i sporym zainteresowa-
niem społecznym rozpoczynają się kolejne 

szczepienia najnowszą wersją preparatu Pfi-
zer. Dla przykładu w sobotę 24 września 
podano, głównie naszym seniorom, 175 
dawek przypominających.

Ochrona zdrowia to jednak ciągłe mie-
rzenie się ze zmianami, które rzadko bywają 
korzystne. W chwili obecnej największym 
zagrożeniem, poza kwestiami energetyczny-
mi, dostępnością paliw oraz ich cenami są 
drastyczne niedobory lekarzy. Zamykające 

się z tego powodu oddziały szpitalne poja-
wiają się niemal codziennie w przekazach 
medialnych, ale absolutnym novum są za-
mykające się przychodnie POZ. Do Ornon-
towic trafiają fale pacjentów z zamykanych 
placówek lub ośrodków, które nie są w sta-
nie obsługiwać zarejestrowanych u siebie 
osób nawet po kilkudniowym oczekiwaniu. 
Mimo wszystko pracownicy i  dyrekcja 
Gminnego Ośrodka Zdrowia deklarują, że 
będą robić co w ich mocy, aby utrzymywać 
jak najkrótsze terminy przyjęć i reagować na 
zmieniające się potrzeby pacjentów.  

Msza Dożynkowa
wie dla rolników, ogrodników, sadowników, 
hodowców oraz pszczelarzy.

Starostami tegorocznych Dożynek byli 
Małgorzata i Paweł Spyra.
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„Akcja LIŚĆ”

Kanalizacja

Szanowni Mieszkańcy,
uprzejmie informujemy, że w dniach od 14 do 17 listopada br. na terenie Gminy Or-

nontowice przeprowadzona zostanie „Akcja LIŚĆ”, w ramach której mieszkańcy będą 
mieli możliwość nieodpłatnego otrzymania worków przeznaczonych do zbierania liści 
w ilości 15 szt. o pojemności 60 litrów na posesję. Po odbiór worków można zgłaszać się 
w terminie od 31 października do 10 listopada br. do Wydziału Środowiska i Gospodarki 
Odpadami (pokójnr 114, parter) w godzinach pracy Urzędu.

Worki będą odbierane sprzed posesji zgodnie z poniższym harmonogramem.
Pamiętajmy, że w workach należy umieszczać tylko i wyłącznie liście, a w przypadku 

stwierdzenia obecności innych odpadów, worki mogą zostać nieodebrane.
Zapełnione worki należy wystawić do godz. 6.00 w dniu odbioru przed posesję, a w przy-

padku dalszych linii zabudowy – przy głównej drodze.
HARMONOGRAM ODBIORU – „AKCJA LIŚĆ”

Ważne informacje dla mieszkańców i wła-
ścicieli nieruchomości na terenach nieska-
nalizowanych, użytkowników zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych oczysz-
czalni ścieków.

9 sierpnia 2022 r. weszły w życie kluczowe 
zmiany w Ustawie o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, w zakresie kon-
troli i sprawozdań dotyczących gospodarki 
ściekowej na terenach nieskanalizowanych. 
Wprowadzono nowe obowiązki dla gmin tj.:
• sporządzanie 2-letniego planu kontroli 

wszystkich nieruchomości wyposażo-
nych w zbiorniki bezodpływowe i przy-
domowe oczyszczalnie ścieków,

• przeprowadzenie do 8 sierpnia 2024 
r. kontroli wszystkich nieruchomości 
niepodłączonych do kanalizacji, pod 
względem posiadania umowy i dowodów 
opróżniania zbiornika bezodpływowego 
lub osadnika w instalacji przydomowej 
oczyszczalni ścieków (wymagana prawi-
dłowa częstotliwość opróżniania),

• sporządzanie, od 2023 roku, szczegóło-
wego sprawozdania z zakresu gospodarki 
ściekowej dla nieruchomości zlokalizo-
wanych na terenach nieskanalizowanych.

Niezastosowanie się gmin do wykony-
wania obowiązków kontrolnych skutkować 
będzie nałożeniem kar pieniężnych w wyso-
kości od 10.000 zł do 50.000 zł.

31 sierpnia w ramach projektu finanso-
wanego przez Fundację JSW oraz Gminę 
Ornontowice – „Dobrze być razem” odbyła 
się druga i niestety już ostatnia wyciecz-
ka. W nietypowym muzeum chleba, szkoły 
i ciekawostek w Radzionkowie znaleźliśmy 
wszystko co zawsze chcieliśmy wiedzieć 
o chlebie i nie tylko…

Z kolei 22 września w ramach powyż-
szego projektu Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ornontowicach zorganizował 
w tut. punkcie konsultacyjnym dla grupy 
osób niepełnosprawnych oraz członków ich 
rodzin zajęcia decoupage. W ramach zajęć 
uczestnicy projektu tzw. „metodą serwetko-
wą” ozdabiali szklane elementy.

Tekst i zdjęcia: 
GOPS w Ornontowicach

Data odbioru Ulice
14.11.2022 Dworcowa, Polna, Pośrednia, Kolejowa, Chudowska

15.11.2022 Zwycięstwa, Okrężna, Kwiatowa, Zachodnia, Solarnia, Myśliwska, Bankowa

16.11.2022 Jasna, Boczna, Słoneczna, Lipowa, Nowa, Graniczna, Spokojna, Cicha, Ogrodowa, 
Krótka, Klasztorna, Zamkowa, Sosnowa, Karola Miarki, Żabik, Bukowa, Klonowa

17.11.2022 Akacjowa, Grabowa, Brzozowa, Marzankowice, Orzeska, Łąkowa, Tartaczna, Le-
śna, Cyprysowa, Świerkowa, Jarzębinowa, Bujakowska, Hutnicza

Wójt Gminy sprawuje kontrolę nad 
przestrzeganiem i stosowaniem przepisów 
ww. Ustawy, dlatego informujemy że:
• w październiku 2022 roku wydane zosta-

nie zarządzenie Wójta w sprawie sposobu 
prowadzenia kontroli i pierwszego dwu-
letniego planu kontroli,

• ramowy plan kontroli zostanie opubli-
kowany w październiku 2022 roku na 
stronie internetowej Urzędu Gminy,

• od listopada 2022 roku rozpoczną się 
kontrole, poprzedzane każdorazowo we-
zwaniem do kontroli.

 APELUJEMY:
• jeżeli mieszkasz na terenie nieskanalizo-

wanym, obowiązkowe jest wyposażenie 
nieruchomości w zbiornik bezodpły-
wowy lub przydomową oczyszczalnię 
ścieków,

• użytkujesz zbiornik bezodpływowy 
(szambo) do gromadzenia nieczysto-
ści – dbaj o jego dobry stan techniczny 
i szczelność, masz przydomową oczysz-
czalnię ścieków – eksploatuj ją zgodnie 
z instrukcją użytkowania,

• obowiązkowo zawrzyj umowę na piśmie 
na wywóz nieczystości ciekłych/osadów 
z przydomowej oczyszczalni ścieków 
z podmiotem posiadającym zezwolenie 
na prowadzenie działalności na terenie 
Gminy Ornontowice,

• zlecaj opróżnienie i wywóz nieczystości 
ciekłych/osadów z przydomowej oczysz-
czalni z częstotliwością adekwatną do ilo-
ści zużytej wody i pojemności zbiornika/
osadnika przydomowej oczyszczalni oraz 
instrukcji jej użytkowania, jednak w przy-
padku zbiorników bezodpływowych nie 
rzadziej niż raz na kwartał,

• zachowaj do kontroli potwierdzenia opróż-
niania zbiornika i wywozów nieczystości 
ciekłych/osadów z przydomowej oczysz-
czalni z datą i informacją o ilości ode-
branych nieczystości, za okres co najmniej 
ostatnich 12 m-cy,

• przygotuj się do obowiązkowej kontro-
li, wymagane będzie okazanie aktualnej 
umowy, dowodów opróżniania zbiornika 
bezodpływowego/osadnika przydomowej 
oczyszczalni ścieków i transportu nieczy-
stości ciekłych, z których wynikać powin-
na prawidłowa częstotliwość opróżniania.

Dobrze być 
RAZEM
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We wrześniu wznowiliśmy działania re-
alizacji projektu Naturalnie Aktywny Senior! 
W tym miesiącu odbyły się zajęcia fizjoterapii 
oraz warsztaty i wykłady dotyczące dbania o 
umysł – w sumie aż 8 godzin przyswajania 
wiedzy a także pokazu prostych ćwiczeń ru-
chowych. Podczas zajęć uczestnicy mieli oka-
zję wymienić się doświadczeniami, poznać, 
a właściwie przypomnieć sobie profilaktykę 
zdrowego życia, a także nauczyć się liczyć w 
języku chińskim! Zdziwieni? Między innymi 
to nauka języków sprawia, że umysł jest w 
świetnej kondycji!

Dzięki ogromnej wiedzy pani Klaudii 
Szostak, prowadzącej zajęcia dla naszych 
seniorów i emerytów, dowiedzieliśmy się, że 
powięź to bardzo ważny organ w naszym orga-
nizmie. Spełnia szereg funkcji, pozwala nam 
wykonywać określone ruchy ale także stanowi 
„siatkę” dla naszych narządów. Wiedzieliście, 
że ból pleców nie zawsze oznacza przeciążenia 
czy tzw. korzonki? Jeśli chcecie dowiedzieć 
się więcej, zapraszamy już 5 i 19 października!

Poza zajęciami ruchowymi, odbyły się 
warsztaty z Piotrem Łąckim – psychologiem, 
podróżnikiem, przewodnikiem z Wrocławia. 
Podczas niezwykle ciekawego wykładu po-
równał profilaktykę starzenia do budowy 
domu – należy dbać o każdy szczegół od we-
wnątrz, by nie martwić się remontami. Tak 
jest również ze zdrowiem i przechodzeniem na 
emeryturę. Profilaktykę zdrowia ciała i umy-
słu należy rozpocząć jak najwcześniej i to ona 
powinna stanowić nasze 40% automatycznych 
działań – bo aż tyle rzeczy wykonujemy me-
chanicznie, nie skupiając się na nich.

Kluczem do sukcesu dla osób starszych 
jest cel w życiu. I pamiętajmy, że życie to 
nie sprint, a maraton – należy odpowiednio 
rozłożyć siły, by w zdrowiu (fizycznym i psy-
chicznym) dobiec do mety!

Zachęcamy do zapoznania się z terminami 
najbliższych zajęć, odbywających się w AR-
Terii pod okiem specjalistów i przypominamy, 
że na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy pod 
nr telefonu 32 235 46 98.

Terminarz:
5.10 – Fizjoterapia
12.10 – Trening koncentracji
19.10 –  Fizjoterapia
Wstęp wolny!
Dofinansowano ze środków Fundacji JSW. 

Z ARTERII CKiP

Spacery historyczne
Jak wyglądał w Ornontowicach początek 

września 1939 roku? Gdzie zlokalizowany był 
obóz jeniecki podczas wojny? Czy kopalnia 
“Budryk” jest pierwszą kopalnią na terenie 
naszej gminy? Na te i inne pytania, odpowie-
dzi poznali uczestnicy Spacerów historycz-
nych po Ornontowicach, a wszystko to dzięki 
pomysłodawczyni, którą była Joanna Zajusz.

Spacery odbyły się w dniach 29 i 30 
sierpnia oraz 1 i 2 września – każdego dnia 
biorący udział przeszli inną trasę. Spotkali 
się w czterech lokalizacjach: okolice ulicy 
Chudowskiej, Centrum Ornontowic- Świą-
tynia Dumania, ulica Leśna i granica Ornon-
towice-Orzesze oraz ulica Solarnia. Spotka-
nia prowadziła Joanna Sodzawiczny, która 
w wciągający sposób przedstawiła lokalne 
ciekawostki i historie ludzi i miejsc. Podczas 
poszczególnych spacerów, swoją wiedzą po-
dzielili się także państwo Bolesław Piątek, 
Cecylia Spyra, Danuta Prasoł i Leszek Sowa – 
ogromne podziękowania za poświęcony czas. 

Każde wspólne wyjście kończyła część 
integracyjna, w której chętni mogli zasadzić 

NOCNIK czyli nocna gra terenowa 
dla dorosłych

Drugi weekend września był bardzo inten-
sywny dla uczestników projektu Ornontowice 
Nowych Idei 2.0 finansowanego ze środków 
ARTerii oraz Ministerstwa Kultury w ramach 
programu Dom Kultury+. Śląskie wierzenia 
są obfite w historie związane z lokalnymi 
straszydłami, co postanowiono wykorzystać 
podczas realizacji tego działania.

W piątkowy wieczór niemal 90 osób zo-
stało przywitanych przez Dyrektor ARTerii 
Aleksandrę Malczyk, by wziąć udział w wy-
jątkowej grze terenowej, która miała na celu 
nie tylko zmęczyć, nie tylko rozbawić, ale 
także nauczyć – bowiem podczas jej trwania 
po Ornontowicach biegały pewne stworzenia 
– śląskie straszki, strzygi i utopce. Joanna So-
dzawiczny, inicjatorka tego wydarzenia wraz 
z grupą przyjaciół wymyślili całą fabułę gry, 
której się w pełni poświęcili! Kilka tygodni 
spędzonych na wymyślaniu, załatwianiu, cho-
dzeniu, analizowaniu map poskutkowało tym, 
że… ornontowiczanie chcą jeszcze!

Gra była niezwykle ciekawa nie tylko ze 
względu na wybitne charakteryzacje postaci 
i odniesienia do wierzeń, ale także przez to, 
że trasa jaką przedstawiono uczestnikom pro-
wadziła przez najdziwniejsze zakamarki Or-
nontowic – od zalanego tunelu, po prywatne 
ogródki, górki czy las, które nocą wyglądały 
co najmniej strasznie!  Na uczestników cze-

kały zadania proste i trochę bardziej skom-
plikowane – od odszyfrowania hasła, przez 
przejście ścieżki sensorycznej na bosaka w 
specjalnych okularach zaburzających zmysł 
równowagi, po jedzenie arbuza na czas! Ca-
łość trwała kilka wieczornych godzin i zakoń-
czyła się wspólnym ogniskiem i rozdaniem 
nagród. Zwycięską drużynę reprezentował 
Przemysław Adamek, zdobywając nagrodę 
główną – Złoty Nocnik! Uczestnicy jedno-
głośnie stwierdzili, że był to pierwszy, jednak 
na pewno nie ostatni NOCNIK! Z pewnością 
to wydarzenie pozostanie na długo w ich pa-
mięci.

Zdjęcie: Krzysztof Bętkowski – Teatr 
Lufcik na Korbkę / Teatr Zły 

cebulki krokusów. Łącznie zasadzono ponad 
550 sztuk cebulek w różnych częściach naszej 
miejscowości – efekty będzie można zoba-
czyć wiosną. Krokusy mają upamiętnić setną 
rocznicą przyłączenia części Śląska do Polski.

Bardziej szczegółowe relacje z poszcze-
gólnych spacerów, zostaną opublikowane na 
stronie internetowej ARTerii.

Inicjatywa została zrealizowana dzięki 
projektowi Ornontowice Nowych Idei 2.0 fi-
nansowanemu ze środków ARTerii-Centrum 
Kultury i Promocji oraz Ministerstwa Kultury 
w ramach programu Dom Kultury Plus.

Emeryci i Seniorzy 
z Ornontowic w formie!
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17 września na mikołowskim rynku odbył 
się I Powiatowy Festiwal Aktywności Senio-
ralnej oraz organizowany po raz szósty w Mi-
kołowie Dzień Seniora. 

Wydarzenie to było doskonałą okazją do 
zaprezentowania twórczości osób starszych 
jak również możliwości poznania organizacji 
i stowarzyszeń działających na rzecz naszej 
lokalnej społeczności.

Gminę Ornontowice na scenie śpiewająco 
zaprezentował Zespół Folklorystyczny Ma-
rzanki, a panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
dumnie prezentowały stworzone przez siebie 
rękodzieło. 

Poza prezentacjami artystycznymi i sto-
iskami z wyrobami rękodzielniczymi, hafta-
mi, malarstwem, wypiekami i przetworami 
w trakcie imprezy zbierano podpisy pod oby-
watelskim projektem ustawy podwyższającej 
rentę socjalną dla osób niesamodzielnych do 
najniższej krajowej. 

Przedstawicielami władz samorządowych 
reprezentujących Gminę Ornontowice byli 
Wójt Gminy – Marcin Kotyczka oraz Zastępca 
Wójta – Dariusz Spyra.

Stowarzyszenie Pszczelarzy w Ornonto-
wicach otrzymało fundusze z Urzędu Mar-
szałkowskiego w Katowicach na realizację 
zadania publicznego w zakresie ekologii  
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego. Czas realizacji 15.06.2022-
30.09.2022. Dzięki uzyskanym funduszom 
nasi członkowie otrzymali materiały do ochro-
ny pszczół przed chorobami oraz poprawy hi-
gieny w ulach. Została również utworzona łąka 
kwietna na terenie ZSP Ornontowice. Pracami 
nad utworzeniem łąki kierował Dariusz Spyra, 
nauczyciel ZSP. W pracach uczestniczyli także 
uczniowie szkoły. Na łące posadzono rośliny 
miododajne oraz zasiano nasiona kwiatów 
w celu zwiększenia bioróżnorodności w po-
żytkach pszczelich w Ornontowicach. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy przyczynili się do 
realizacji tego projektu.

Z pszczelarskim pozdrowieniem
Prezes RSP – Leokadia Gospodorz

I Powiatowy 
Festiwal Aktywności 

Senioralnej 

Terenowo-planszów-
kowo czyli Akacjowa 
ucieka przed burzą

Ostatniego dnia wakacji w Amfiteatrze 
Parkowym odbyło się wydarzenie pod nazwą 
Kosmiczne Zakończenie Lata, czyli szereg 
atrakcji dla dużych i małych, uwzględniają-
cych tematykę kosmosu. Na początku dzieci 
uczestniczyły w warsztatach, których celem 
było odtworzenie misji lotu na Marsa – stero-
wanie łazikiem czy badanie próbek wody za 
pomocą mikroskopu laserowego okazało się 
niezwykle ciekawym zajęciem!

Kolejne warsztaty nieco rozruszały odbior-
ców naszych zajęć. Interaktywna zabawa edu-
kacyjna oparta na scenariuszu misji lotu mię-
dzyplanetarnego sondy Voyager, rozszerzona 
o eksplorację wszystkich najważniejszych ele-
mentów Układu Słonecznego, a także zadania 
ruchowe sprawiły, że niemal każde dziecko 
poinformowało nas jak będzie wyglądać jego 
przyszłość. „Zostanę astronautą!” to najbar-
dziej popularne słowa po tych zajęciach.

Ostatnim elementem Kosmicznego Zakoń-
czenia Lata była gra terenowa z nagrodami, 
w której udział wzięły całe rodziny. W całym 
parku zostały ukryte skrzyneczki z pytania-
mi dotyczącymi kosmosu oraz klejnotami 
– wszystkim bardzo zależało, żeby wygrać 
główną nagrodę, więc biegali ile sił w nogach 
od skrzyneczki, do skrzyneczki. Na swojej 
drodze spotkać można było również aktorów, 
którzy zadawali pytania, za które dodatkowo 
nagradzano. Nagrody dla wszystkich uczestni-
ków, bawiących się z nami tego dnia wręczyła 
Dyrektor ARTerii – Aleksandra Malczyk.

Tekst i zdjęcia: ARTeria CKiP

Pomagamy 
pszczołom 

w Ornontowicach

Serdeczne podziękowania należą się straża-
kom z OSP Ornontowice za wsparcie w orga-
nizacji wydarzeń, takich jak „NOCNIK” oraz 
„Terenowo-planszówko”! Jak zawsze pokaza-
liście, że można na Was liczyć. Dziękujemy, 
że dzięki Waszej pracy zawsze możemy czuć 
się bezpiecznie!

Jak bardzo pogoda może zintegrować ludzi 
wiedzą uczestnicy wydarzenia zainicjowanego 
przez Karolinę Habryka „Terenowo – plan-
szówkowo”, które odbyło się 10 września na 
terenie zielonym pomiędzy blokami przy ul. 
Grabowej i Akacjowej.

Celem wydarzenia była integracja osiedli 
Grabowa-Akacjowa. Poprzez wspólne spędza-
nie czasu, aktywność fizyczną i gry planszowe 
mieszkańcy mieli się poznać, porozmawiać, 
a przede wszystkim powspominać jak wyglą-
dało to osiedle przed kilkoma latami. Dzięki 
Karolinie zwykła sobota została urozmaicona 
rodzinną grą terenową, prowadzącą po róż-
nych punktach Ornontowic, ale i zmuszającą 
do sięgnięcia faktów historycznych, dla wielu 
stanowiących nowość. Ta forma aktywności 
sprowokowała zatrzymanie się i ćwiczenie 
uważności. Bo czy wiecie jakie afrykańskie 
miasto jest wymienione na tabliczce opisującej 
parkowy amfiteatr? Albo jaka liczba widnieje 
na muralu pod wiaduktem?

Gra nie była skonstruowana tylko z pytań 
– na uczestników czekały także zadania! Kto 
był, ten wie jak trudno w 2 minuty przedstawić 
kilka haseł nie używając słów!

Po rywalizacji zaplanowany został poczę-
stunek w  formie pikniku – dla każdego miesz-
kańca, który w ten dzień zawitał pod ARTeryj-
ne stoisko czekał kołocz, kawa i herbata, a dla 
chętnych również stolik z grami planszowymi, 
które cieszyły się dużą popularnością.

W celu zachowania równowagi pomiędzy 
jedzeniem a traceniem kalorii, niedługo po 
cieście, przybyła instruktorka zumby, która 
w bardzo energiczny sposób rozruszała wielu 
mieszkańców obu osiedli. 

A dalej… Rozdanie nagród z gry terenowej 
przez panią Dyrektor Aleksandrę Malczyk i 
wyczekane ognisko z prawdziwego zdarzenia!

Wszyscy świetnie się bawili, nawet kiedy 
chwilę później przyszła ogromna ulewa. To 
właśnie w tym momencie widać było jak dużo 
osiągnęliśmy w jeden dzień – wszyscy, mali i 
duzi pomagali w zabezpieczaniu sprzętu, skła-
daniu namiotów czy chowaniu ławek i stołów. 
Każdemu, kto przyczynił się by uczynić ten 
dzień lepszym – dziękujemy! Szczególne 
podziękowania należą się Rodzicom Karoli-
ny, którzy bardzo mocno zaangażowali się w 
pomoc w organizacji tego dnia – dziękujemy!  

Działanie zrealizowane w ramach projektu 
Ornontowice Nowych Idei 2.0 finansowanego 
ze środków ARTerii oraz Ministerstwa Kultu-
ry w ramach programu Dom Kultury+.

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” 
to myśl przewodnia działań strażaków. Tym 
razem nie na ratunek ale dając wsparcie i ofe-
rując swoją pomoc.

Wakacje się skończyły, 
wspomnienia 

pozostały   
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#Superkoderzy
#SuperKoderzy to ogólnopolski program 

edukacyjny Fundacji Orange, którego klu-
czowym elementem jest nauka programo-
wania. Adresowany jest do szkół podsta-
wowych oraz uczniów w wieku 9-14 lat. 
W czasie trwania programu dzieci uczą się 
programowania, podstaw robotyki i poznają 
świat nowych technologii nie tylko na infor-
matyce, ale również na lekcjach przyrody, 
historii, języka polskiego, muzyki, matema-
tyki czy języków obcych.

Pierwsza grupa uczniów klas VI rozpo-
częła swoja przygodę, realizując ścieżkę 
„Cyfrowi DJ’e” pod okiem Bożeny Kubi-
cy. Na zajęciach wykorzystywane są zaku-
pione z grantu zestawy MakeyMakey oraz 
słuchawki i owoce.

Spotkanie z Hektorem
W naszej szkole duży nacisk kładziemy 

na bezpieczeństwo oraz edukację związaną 
z bezpieczeństwem uczniów. Na początku 
roku szkolnego uczniowie klas pierwszych 
poznają drogę do szkoły wraz ze znakami 
drogowymi i zasadami, które uczą, jak na-
leży zachowywać się w pobliżu ulic.

W ramach edukacji w tym kierunku zor-
ganizowano spotkania z policjantem, który 
odwiedził pierwszoklasistów wraz ze swoim 
przyjacielem Hektorem.

Policjant rozmawiał z uczniami o bez-
piecznym poruszaniu się po drogach, 
a w szczególności omówił zasady bez-
piecznej drogi do i ze szkoły. Przypomniał 
również o korzyściach noszenia elementów 
odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze 
oraz jak należy zachować się, gdy zaczepi 
nas obca osoba.

Największym jednak zainteresowaniem 
cieszył się Hektor – pies policjant, który 
poprzez kiwnięcia głową odpowiadał na za-
dawane pytania. Najprzyjemniejszą częścią 
spotkania była wspólna sesja fotograficzna, 
podczas której uczniowie mogli wreszcie 
przytulić się do Hektora.

Dzięki takim spotkaniom policjant będzie 
kojarzył się uczniom, jako osoba, której nie 
należy się bać i do której zawsze i w każdej 
sytuacji można zwrócić się o pomoc.

Tekst i zdjęcia: 
ZS-P w Ornontowicach

ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 
KAROLA MIARKI

Medal 30-lecia Fundacji WOŚP
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gmi-

nie Ornontowice otrzymał medal 30-lecia 
Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Jesteśmy dumni z wieloletniej 
współpracy z Fundacją, jak również z fak-
tu, że zawsze możemy liczyć na społecz-
ność Ornontowic. Bez ornontowiczan nie 
byłoby Finałów WOŚP w Ornontowicach. 
Dziękujemy i liczymy na dalsze wsparcie 
naszych działań.

Dzień Kropki
Już po raz kolejny obchodziliśmy w na-

szej szkole Dzień Kropki, który przypada 
zawsze 15 września. Kropka - niepozorna 
rzecz, a jednak inspirująca. W tym dniu mo-
tywem przewodnim wielu działań w szko-
le była kropka – zarówno na lekcjach, jak 
i na korytarzach szkolnych. Wielu uczniów 
i nauczycieli zadbało o to, by kropka była 
elementem garderoby. Kolejny raz przypo-
mnieliśmy sobie film o Vashti, która dzięki 
kropce i wsparciu innych odnalazła swój ta-
lent. Dzień Kropki to okazja do poszukania 
własnych inspiracji, pielęgnowania wiary 
w siebie i wytrwałości w dążeniu do celu. 
Tego życzymy wszystkim naszym uczniom!

Akcja Sprzątanie Świata 2022
Tegoroczne hasło kampanii brzmiało 

„Wszystkie śmieci są nasze”, a finał akcji 
wyznaczono na 16-18 września. Data ta zo-
stała ustalona z uwagi na ogromny wzrost 
liczby odpadów w przestrzeni publicznej po 
okresie wakacyjnym.

Dlatego 16 września uczniowie klas 8 A, 
8 B, 8 C i 8 D wraz z nauczycielami wzięli 
udział w Akcji Sprzątania Świata poprzez 
wysprzątanie terenu parku oraz terenu wo-
kół Świątyni Dumania.

Pierwsza Akcja Sprzątania Świata w Pol-
sce odbyła się w 1994 r. Do Polski ideę 
sprzątania świata przeniosła Mira Stanisław-
ska-Meysztowicz, która na stałe mieszka 
w Australii. Od tamtej pory co roku we 
wrześniu odbywa się finał akcji, której kra-
jowym koordynatorem jest Fundacja Nasza 
Ziemia.

Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Z PRZEDSZKOLA IM. KUBUSIA 
PUCHATKA

Dzień Kropki
15 września w Przedszkolu im. Kubusia 

Puchatka w Gminie Ornontowice po raz 
kolejny obchodziliśmy „Dzień Kropki”. 
Nasze ubrania wypełnione były kolorowy-
mi kropkami. Na zajęciach dzieci uważnie 
wysłuchały opowiadania o zwyczajnej krop-
ce, która zmieniła świat małej dziewczynki. 
Historia ta uświadomiła przedszkolakom, 
że każdy z nas ma jakieś ukryte zdolności, 
talenty. Kropki gościły w zabawach rucho-
wych, jak i matematycznych. Nie obyło się 
również bez „kropkowych” kolorowanek 
i prac plastycznych. Był to bardzo kolorowy 
i wesoły dzień.

Przedszkolaki sprzątają świat
16 września przedszkolaki z grup „Je-

żyki” oraz „Misie” uczestniczyły w Akcji 
Sprzątania Świata, której celem jest pro-
mowanie od najmłodszych lat zasad dbania 
o środowisko. Dzieci otrzymały jednorazo-
we rękawiczki i worki na śmieci, po czym 
z radością wyruszyły spod budynku przed-
szkola i zajęły się oczyszczaniem przydzie-

lonego im terenu. Udział naszych przed-
szkolaków w powyższej akcji z pewnością 
przyczyni się do ukształtowania wrażliwości 
na potrzeby środowiska naturalnego.
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W turnieju bawiły się dwa nasze zespoły, 
dwa zespoły Sośnicy Gliwice oraz młodzi 
sportowcy z Concordii Knurów. Promocja 
piłki nożnej, aktywności sportowej, zasad 
Fair Play oraz kształtowanie zdrowego trybu 
życia to główne cele naszego małego turnieju.

Zawodnicy bawili się świetnie, nawet po-
mimo trudnych warunków pogodowych.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym 
w organizację radnym, rodzicom oraz trene-
rom a zawodnikom za zaciętą rywalizację. 

Tekst i zdjęcia: 
GKS Gwarek Ornontowice

Klub Emeryta zaprasza 
na wieczorek taneczny

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

5 3.09.2022 Gwarek Ornontowice ROW 1964 Rybnik 2 : 0 Gajewski, Kowalik

6 11.09.2022 Unia Turza Śląska Gwarek Ornontowice 3 : 0  -

7 17.09.2022 Gwarek Ornontowice MRKS Czechowice- 
-Dziedzice 1 : 0 Miłek

8 24.09.2022 LKS Bełk Gwarek Ornontowice 4 : 3 Gajewski-2, 
Kasprzyk

„MAJER” Klasa A

5 4.09.2022 Gwarek II Ornontowice Sokół Łany Wielkie 3 : 6 Bernacki, Bul, 
samomójcza

6 11.09.2022 Walka Zabrze Gwarek II Ornontowice 0 : 4
Metelski Ro.-2, 

Dziedzic,  
Nieradzik

7 17.09.2022 Naprzód Żernica Gwarek II Ornontowice 3 : 0  -

8 24.09.2022 MOSiR Sparta Zabrze Gwarek II Ornontowice 8 : 0  -

Puchar Polski „JATTA ZABRZE” 

II 
runda 31.08.2022 LKS Gwiazda Chudów Gwarek Ornontowice 0 : 3*

*WALKOWER 
(w drużynie z 

Chudowa wystąpił 
zawodnik  

nieuprawniony)

ćwierć- 
finał 14.09.2022 AP Team Gliwice Gwarek Ornontowice 1 : 13

Miłek-3, Boczar-2, 
Bernacki-2, 

Kowalik-2, Bul-2, 
Gajewski, Kulanek

W sobotę 22 października w sali Arterii 
zostanie zorganizowany wieczorek tanecz-
ny z okazji Dnia Seniora w godzinach 
16.00-22.00.

Koszt: 60 zł obejmuje poczęstunek 
i muzykę.

Zapisy przyjmowane są telefonicznie 
pod nr telefonu 505 865 632 lub na zebra-
niach Zarządu Klubu w pierwszą i trzecią 
środę miesiąca od godz. 10.00 do 12.00 
w Izbie Regionalnej.

Tekst: Klub Emeryta

NABÓR
Jeżeli chcesz, aby TWOJE dziecko rozpo-

częło piłkarską przygodę to nie siedź w domu 
tylko PRZYJDŹ do NAS!

• Prowadzimy nabory dla dzieci z roczni-
ków: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.

Jeżeli chcesz zapisać swoje dziecko to za-
dzwoń: 501 359 384 lub 511 045 899.

• Prowadzimy również selekcyjne nabory 
dla zawodników z rocznika 2007/08.

Wyróżnia nas:
• Szkolenie ukierunkowane na rozwój jed-

nostek.
• Nauczanie poprzez odkrywanie.
• Proces szkoleniowy 

ukierunkowany na rozu-
mienie gry.

• Bardzo dobra baza 
treningowa.

• Spójność szkoleniowa 
całego klubu.

TURNIEJ
18 września na naszym 

głównym boisku gościli-
śmy najmłodszych zawod-
ników w ramach Turnieju 
o Puchar Przewodniczące-
go Rady Gminy.

Pięcioro uczniów Zespołu Szkół Ponad-
podstawowych w Ornontowicach brało 
udział w międzynarodowym obozie mło-
dzieżowym pt. „Przywiązanie do regionu 
- kreatywne doświadczenia w sąsiedztwie”, 
który odbył się w dniach 11-19 lipca br.

W obozie uczestniczyli także uczniowie 
Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie 
oraz ich rówieśnicy z partnerskiego Reń-
skiego Powiatu Neuss. Międzynarodowy 
obóz młodzieżowy jest dofinansowany ze 
środków Polsko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży.

Tematem przewodnim obozu były warsz-
taty graffiti. Uczestnicy zgłębiali tajniki 
street artu pod okiem Dawida Latimo z Ar-
t-Letics. W efekcie powstało malowidło na 
30-metrowej ścianie.

Poza zajęciami, na uczestników obo-
zu czekało wiele innych atrakcji, m.in.: 
zwiedzanie Dusseldorfu, wizyta w parku 
rozrywki „Movie Park Germany” w Bot-
trop, przejazd wycieczkowym traktorem, 
wizyta w kopalni odkrywkowej, siatkówka 
plażowa, wyjazd nad jezioro, spotkanie z 
władzami Reńskiego Powiatu Neuss oraz 
wspólne gry i zabawy.

Tekst i zdjęcia: ZSP w Ornontowicach

Szkółka Piłkarska Gwarek Przywiązanie 
do regionu 

– kreatywne doświadczenia 
w sąsiedztwie
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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 9/2022 (245): 07.10.2022 r., Ornontowice
Nakład: 1 000 egz.
Data wydania kolejnego numeru do 04.11.2022 r.
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Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca materiałów nie zamó-
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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

TA MIŁOŚĆ TRWA 
OD 60-CIU LAT

– DIAMENTOWE GODY –

Jubileusz 60 lat małżeństwa, czyli Diamentowe Gody, 
Państwo Krystyna i Roman Posiłek 
świętowali we wrześniu br. 

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

Gratulujemy tak zaszczytnego Jubileuszu!
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tego wydarzenia były dzieci – wychowan-
kowie Ogniska, którzy najpóźniej za trzy 
lata będą mogli korzystać z nowego obiektu. 

Realizacja tej inwestycji wiąże się 
z utrudnieniami w korzystaniu z parkin-
gu znajdującego się pomiędzy starostwem 
a Białym Domkiem. Za utrudnienia przepra-
szamy, zaś bieżące informacje na ten temat 
zamieszczane będą na stronie mikolowski.
pl oraz FB Aktualności Powiatu Mikołow-
skiego.

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać po-
wiadomienia o możliwych utrudnieniach 
w związku z budową, które mogą dotyczyć 
zarówno pieszych jak i kierowców, prosimy 
o przesłanie wiadomości e-mail na adres 
media@mikolow.starostwo.gov.pl 

164 uczniom szkół średnich, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Mikołow-
ski wręczone zostały 15 i 16 września stypen-
dia Starosty Mikołowskiego za rok szkolny 
2021/2022.

Z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
byli to: Patrycja Piontek, Grzegorz Biegun, 
Kinga Gneza, Klaudia Buchalik, Agnieszka 
Tkocz, Julia Górnioczek, Michalina Holeczki, 
Sandra Anioł, Oliwia Sajan, Magdalena Ko-
łodziej, Paulina Kociuba, Joanna Ćmiel, Ja-
goda Biskup, Wiktoria Jarek, Marcin Ćmok, 
Borys Walczak, Wiktoria Wójcik, Roksana 
Kurasz, Noemi Winkler, Jan Kubiak, Wik-
toria Lechus, Damian Wojtaszek i Dariusz 
Widuch, którzy odebrali je za wyniki w na-
uce. Marek Ćmok, Natalia Szudy, Wojciech 
Bialucha, Katarzyna Szuwald i Weronika Ko-
wol nagrodzeni za osiągnięcia w nauce, zaś 
sportowe przyznano Wiktorii Mroczkowskiej 
i Wiktorii Sosna.

Nagrody wręczył im starosta Mirosław 
Duży wraz z towarzyszącymi mu: członkinią 
Zarządu Powiatu Grażyną Nazar, przewod-
niczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Promocji Mirosławą Lewicką oraz naczelnik 
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Iwoną 
Smorz w obecności dyrektor Teresy Stasik-
-Szyszki.

Stypendia przyznawane są w trzech kate-
goriach: za wybitne wyniki w nauce i osią-
gnięcia oraz za sukcesy sportowe. 

Wizyta gości z Neuss
Od 16 do 18 września w Powiecie Miko-

łowskim gościła delegacja Komitetu Part-
nerskiego Reńskiego Powiatu Neuss. Goście 
z Niemiec w trakcie swego pobytu mieli 
okazję uczestniczyć w otwarciu jubileuszo-
wej wystawy 30-lecia Impresji Mikołowskich 
w galerii Miejskiego Domu Kultury w Miko-
łowie oraz w I Powiatowym Festiwalu Ak-
tywności Senioralnej.

Zwieńczeniem wizyty było 
spotkanie Komitetów Partner-
skich obu powiatów, w których 
uczestniczyli starostowie Mi-
rosław Duży oraz Hans Jurgen 
Petrauschke, a  także przed-
stawiciele z  gmin naszego 
powiatu (Gminę Ornontowice 
reprezentowali Wójt – Marcin 
Kotyczka oraz Skarbnik – 
Aleksandra Sewerin) jak rów-
nież byli starostowie Eugeniusz 
Wycisło i Henryk Jaroszek. 

Odbyło się ono w Śląskim Ogrodzie Bota-
nicznym w Mikołowie.

Obrady rozpoczęły się od przekazania 
przez Starostę Mikołowskiego Mirosława Du-
żego podziękowań strony ukraińskiej, która za 
pośrednictwem naszego powiatu otrzymała 
pomoc z Neuss. Dziękując za nie, starosta 
Reńskiego Powiatu Neuss Hans Jurgen Pe-

Rozpoczęła się budowa OPP
Marzenia się spełniają i właśnie słowo 

marzenie wielokrotnie padało z ust gości 
zaproszonych na uroczystość wbicia pierw-
szych łopat na placu budowy nowej siedziby 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie.

Ta powstanie pomiędzy budynkiem Sta-
rostwa Powiatowego a Białym Domkiem. 
To największe przedsięwzięcie ostatnich lat 
w Powiecie Mikołowskim, a zarazem fanta-
styczny projekt na miarę XXI wieku, który 
będzie służył dzieciom i młodzieży z całego 
powiatu. Rekordowe jest również pozyskane 
przez Starostwo Powiatowe dofinansowa-
nie tego zadania inwestycyjnego – 16 150 
000 zł – z Rządowego Funduszu „Polski 
Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych. 
Koszt całej inwestycji (wraz z modernizacją 
układu drogowego) to ponad 25 milionów 
złotych. Zakończenie budowy OPP w Mi-
kołowie przewidziano na 2025 rok.

8 września w samo południe w sali sesyj-
nej starostwa odbyło się spotkanie Zarządu 
Powiatu i odpowiedzialnych za inwestycje 
pracowników starostwa z zaproszonymi go-
śćmi: przedstawicielką europosłanki Izabeli 
Kloc, władzami Mikołowa, reprezentantami 
biura projektowego, a także wykonawcy - 
firmy Kurpas, Banku Gospodarstwa Krajo-
wego oraz szefostwa OPP. 

My wiemy, że nie robimy tego dla siebie, 
a dla przyszłych pokoleń – zaznaczył sta-
rosta Mirosław Duży, wskazując, że jest to 
obecnie największa inwestycja realizowana 
przez powiat. Samo wbicie łopat odbyło się 
w miejscu przyszłej inwestycji, a świadkami 

164 stypendystów 
starosty

Stypendyści z ZSP w OrnontowicachStypendyści z ZSP w Ornontowicach

Spotkanie odbyło się w Śląskim Ogrodzie Botanicznym Spotkanie odbyło się w Śląskim Ogrodzie Botanicznym 

Pierwsze łopaty wbijają starosta Mirosław Duży Pierwsze łopaty wbijają starosta Mirosław Duży 
wraz z dyrektorem OPP Radosławem Tarczoniemwraz z dyrektorem OPP Radosławem Tarczoniem

trauschke podkreślił, że w tej chwili w Unii 
Europejskiej oba nasze kraje łączą wspólne 
wartości. Mam nadzieję, że będziemy je ra-
zem rozwijać, a naszą przyszłością jest młode 
pokolenie – zaznaczył.

W dalszej części obrad podsumowano re-
alizacje dotychczasowych wspólnych przed-
sięwzięć, omówiono wizytę komisji eduka-
cji powiatu Neuss w powiecie mikołowskim 
w maju tego roku, wskazano na projekty, 
które mogłyby być wdrożone w przyszłości. 

Padały także propozycje ustanowienia do-
rocznego Dnia Partnerstwa jako święta obu 
powiatów.
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– Ornontowice na dawnej pocztówce, część 2 –

Ornontowice na dawnej pocztówce, część 2  
Pocztówką z Ornontowic jeszcze sprzed I wojny światowej 

(ok. 1909 roku) kontynuujemy cykl prezentacji widoków naszej 
miejscowości, uwiecznionych przez ówczesnych fotografów. Aby 
łatwiej zlokalizować historyczne już obiekty, poniżej oryginału 

umieszczono pocztówkę z obecnymi fotografiami tychże budyn-
ków. Większość z nich przetrwała do dziś, stopniowo zmieniając 
swoją architekturę. Wyjątek stanowi tzw. stara szkoła, której ostatni 
widok z naszych czasów pochodzi z roku 2007, a sam budynek 
został ostatecznie wyburzony w 2014 roku.

 Górna miniatura na pocztówce przedstawia zabudowania go-
spody Johana Szydłowskiego, w których funkcjonowała również 
agencja pocztowa oraz zapewne sklep, a całość nie uległa znaczą-
cej zmianie od pokazanej już na rycinie z poprzedniej pocztówki 

(z 1901 roku). Zauważalny jest brak przyszłej sali gminnej, która 
powstała dopiero w latach 1913–1914.

Poniżej z lewej strony autor umieścił „starą szkołę” z 1819 roku, 
a po prawej „nową szkołę” wybudowaną w 1885 roku, spaloną 

w styczniu 1945 roku w trakcie przechodzenia frontu II wojny świa-
towej. Po rozebraniu ruin w tym samym miejscu powstał budynek 
prywatny, dziś siedziba biura rachunkowego. Między fotografiami 
szkół umieszczono drugą gospodę Szydłowskich, która w okresie 
międzywojennym przeszła w ręce rodziny Kotyczków. W czasie 
PRL-u gospodą zarządzało państwo poprzez Gminną Spółdzielnię 
„Samopomoc Chłopska”. Aktualnie na parterze w jej dawnych po-
mieszczeniach mieści się apteka.

 Pocztówka ze zbiorów Kamila Grzywoka.
Ireneusz Kubicki

Towarzystwo Miłośników Ornontowic


