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20 października w sali konferencyjnej Rady Gminy odbyła się XLVIV Se-
sja Rady Gminy Ornontowice. Tematem wiodącym była oświata w Gmi-
nie Ornontowice oraz podjęcie bieżących uchwał.

Sesja Rady Gminy

Inspektor ds. oświaty Wydziału Organi-
zacyjnego Urzędu Gminy – Jolanta Malczyk 
przedstawiła radnym informacje o stanie re-
alizacji zadań oświatowych Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego, w tym strukturę zatrud-
nienia, liczebność wychowanków i uczniów, 
prowadzone zajęcia dodatkowe, udział i suk-
cesy uczniów w olimpiadach, konkursach, 
projektach, akcjach i turniejach sportowych, 
wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz metody 
i techniki nauczania zdalnego. Omówiła także 
strukturę wydatków i dochodów ZS-P oraz 
liczbę i kwotę udzielonych stypendiów spe-
cjalnych Wójta Gminy.

Natomiast bieżącą działalność edukacyj-
ną ZS-P w Gminie Ornontowice omówiła 
Wicedyrektor placówki – Bożena Kubica, 
która w towarzystwie kilku uczniów klas szó-
stych zaprezentowała najnowsze rozwiązania, 
służące na co dzień uczniom w laboratoriach 
przyszłości (czyli pracowni plastyczno-tech-
nicznej oraz pracowni STEAM). Pojęcie STE-
AM z ang. oznacza Science – nauka, Techno-
logy – technologia, Engineering – inżynieria, 
Arts – sztuka, Mathematics – matematyka, 
a proces uczenia się odpowiada najbardziej 
aktualnym potrzebom wszechstronnej eduka-
cji, opartej na kreatywności i pracy grupowej. 
Następnie zaproszeni goście z ZS-P, wyko-
rzystując nowoczesne pomoce dydaktyczne 
(m.in. zestawy interaktywnych klocków Lego, 

klocki Korbo itp.) zaprezentowali radnym ich 
praktyczne użycie w procesie kształcenia.

Ostatnią częścią dotyczącą kwestii oświaty 
w naszej Gminie była prezentacja Zastępcy 
Wójta – Dariusza Spyry, zawierająca ostatnio 
zrealizowane i bieżące inwestycje w Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym (m.in. przebu-
dowa zespołu szatni w szkole podstawowej) 
oraz realizację projektu „Poprawa efektyw-
ności kształcenia ogólnego w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice”.

W kolejnej części obrad Wójt Gminy – 
Marcin Kotyczka oraz Przewodniczący Rady 
Gminy – Henryk Nieużyła przedstawili in-
formację o analizie oświadczeń majątko-
wych. Wszystkie oświadczenia zostały złożo-
ne w ustawowym terminie 
i nie stwierdzono w nich 
nieprawidłowości.

W trakcie październiko-
wych obrad radni podjęli 
łącznie 8 uchwał, m.in. 
ws.:

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

– zmian budżetu Gminy 
na 2022 rok,

– wysokości stawek po-
datku od nieruchomości 

na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 
2023 roku,

– zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Ornontowicach.

Wszystkie uchwały dostępne są w BIP.
Ponadto Zastępca Wójta poinformował 

o bieżących inwestycjach, w tym m.in. że 
zakończono budowę chodnika przy ul. Aka-
cjowej oraz kontynuowane są prace przy 
ul. Cichej i Spokojnej w ramach budowy 
infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowi-
cach – Centrum.  Z kolei w informacjach 
Wójta Gminy – Marcin Kotyczka powiado-
mił m.in. o tym, że przygotowywane są wnio-
ski do Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
„Wody Polskie” o zatwierdzenie nowych taryf 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbio-
rowe odprowadzanie ścieków, ponadto Gmina 
Ornontowice w tegorocznej edycji Sportowe-
go Turnieju Miast i Gmin zajęła 3. miejsce 
w Polsce w klasyfikacji generalnej grupy II 
– gmin w przedziale 5 - 7.5 tys. mieszkańców.

Po powitaniu zgromadzonych Wójt Gmi-
ny – Marcin Kotyczka oddał głos Zastępcy 
Wójta – Dariuszowi Spyrze, który przedsta-
wił zrealizowane jak i rozpoczęte w tym 
roku inwestycje, w tym m.in.: 
• budowę odcinka kanalizacji sanitarnej 

Orzeska-Zamkowa wraz z przepompow-
niami,

• budowę infrastruktury kanalizacyjnej 
w Ornontowicach Centrum,

• budowę sieci wodociągowej przy ul. Po-
lnej,

• budowę sięgaczy ul. Leśnej (w rejonie 
posesji nr 5 i 17),

• modernizację dróg gminnych,
• przebudowę chodnika przy ul. Akacjowej,
• wykonanie bezpiecznego przejścia dla 

pieszych w rejonie ul. Kolejowej,
• budowę kanalizacji deszczowej wraz z od-

tworzeniem nawierzchni ul. Kolejowej,
• budowę boiska sportowego przy 

Spotkanie z mieszkańcami 
5 października w sali ARTerii CKiP odbyło się trzecie w tym roku spotka-
nie Wójta Gminy Ornontowice z mieszkańcami.

ul. Świerkowej,
• modernizację łazienki w Zespole Szkol-

no-Przedszkolnym,
• przebudowę zespołu szatni w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym,
• modernizację kotłowni w  budynku 

Gminnego Ośrodka Zdrowia,
• wykonanie kina plenerowego w Amfite-

atrze Parkowym.
Omówił także zadania, które obecnie są 

w trakcie projektowania (budowa sieci wodo-
ciągowej przy ul. Solarnia, PBW ul. Sosno-
wej, modernizacja PSZOK, budowa chodni-
ka przy ul. Zwycięstwa – strona wschodnia, 
budowa kompleksu Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego).

Z kolei Naczelnik Wydziału Środowiska 
i Gospodarki Odpadami – Aleksandra Men-
dera-Fasuga podała szczegóły tegorocznej 
Akcji Liść, która będzie przeprowadzana 
w terminie 14-17 listopada.

W drugiej części spotkania głos zabra-
li mieszkańcy zgłaszając swoje pytania. 
Wójt w towarzystwie Przewodniczącego 
Rady Gminy – Henryka Nieużyły, Dy-
rektora Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Wodociągowej – Arkadiusza Pamuły 
oraz naczelników i kierowników Urzędu 
Gminy udzielił odpowiedzi na wszystkie 
pytania, które głównie dotyczyły nocnego 
wyłączania oświetlenia na terenie Gminy 
oraz stanu dróg gminnych i powiatowych.

W końcowej części spotkania głos za-
brał mieszkaniec Gminy, który zgłosił po-
trzebę organizacji spotkania informacyj-
nego ws. oprotestowania projektu ustawy 
o ochronie ludności oraz o stanie klęski 
żywiołowej, który to projekt – zdaniem 
mieszkańca – jest zamachem na wolność 
samorządów jak i poszczególnych oby-
wateli. 

Przez cały czas do dyspozycji miesz-
kańców pozostawał Punkt Informacyjno-
-Konsultacyjny Programu Czyste Powie-
trze, w którym pracownik Urzędu Gminy 
odpowiadał na wszelkie pytania związane 
ze wszystkimi aspektami Programu.
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Zostań dawcą szpiku!

W  Polsce od 14 lat działa fundacja 
DKMS, zajmująca się znajdywaniem daw-
cy dla każdego pacjenta potrzebującego 
przeszczepienia komórek macierzystych 
szpiku. Tylko w Polsce zarejestrowało się 
już ponad  2 mln osób. Mimo to, nie zawsze 
udaje się odnaleźć bliźniaka genetycznego, 
dlatego tak ważne jest organizowanie i pro-
mowanie wszelkich akcji mających na celu 
zachęcanie potencjalnych dawców do reje-
stracji w bazie. Zarejestrować może się każ-
da zdrowa osoba pomiędzy 18 a 55 rokiem 
życia. Zajmuje to tylko chwilę i polega na 
przeprowadzeniu wstępnego wywiadu me-
dycznego, wypełnieniu formularza z danymi 
osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony 
śluzowej z wewnętrznej strony policzka. 

Na podstawie pobranej próbki zostaną 
określone cechy zgodności antygenowej, 
a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy 
zgadza się z kodem genetycznym chorego, 
wtedy dochodzi do przeszczepienia. 

W powiecie mikołowskim, co najmniej 
dwóch chłopców czeka na przeszczep szpiku. 
Jednym z nim jest 11-letni Szymon z Ornon-
towic, u którego w lipcu został zdiagnozo-
wany zespół mielodysplastyczny. Szymon jest 
fanem piłki nożnej, pasjonuje się motoryzacją 
i astronomią oraz uwielbia grać na gitarze. 
Niestety obecnie, ze względu na stan zdro-
wia, nie może uprawiać sportu, spotykać się 
z przyjaciółmi czy nawet chodzić do szkoły.

Drugim chłopcem jest 5-letni Olaf z Miko-
łowa, który od marca walczy z ostrą białacz-
ką szpikową, chemioterapia nie przyniosła 

Co 35 sekund ktoś na świecie zapada na raka krwi. W Polsce, co godzinę 
stawiana jest diagnoza: białaczka lub inny nowotwór układu krwiotwór-
czego. Dla wielu chorych jedyną szansą na wyzdrowienie jest przesz-
czepienie komórek macierzystych krwi lub szpiku.

rezultatu więc 
obecnie czeka 
na przeszczep. 
Olaf uwielbia 
bawić się kloc-
kami, a  mimo 
choroby na jego 
twarzy gości 
uśmiech.

Osoby zain-
teresowane reje-
stracją w bazie 
dawców, będą 
mogły tego do-
konać w termi-

nie od 2 do 18 listopada br. w następujących 
lokalizacjach:

• Ornontowice:
– Gminny Ośrodek Zdrowia – 2-18 listo-

pada, w godz. pracy Ośrodka;
– Urząd Gminy – 2-14 listopada, w godz. 

pracy Urzędu;
– Zespół Szkolno-Przedszkolny – 7 listo-

pada w godz. od 8:00 do 15:30;
– Park Gminny – 11 listopada, w godz. od 

10:00 do 12:00;
• Łaziska Górne:

– hala sportowa MOSiR, 2 i 8 listopada, 
w godz. od 15:00 do 20:00;

• Mikołów – Bujaków: 
– butik Gwiazdeczka, 10 i 17 listopada, 

w godz. od 9:00 do 17:00;
• Mikołów – Mokre: 
– Śląski Ogród Botaniczny, 5 listopada, 

w godz. od 8:00 do 11:00;
• Orzesze: 
– Miejski Ośrodek Kultury, 7-10 listopada, 

w godz. pracy Ośrodka.
Jeśli chcesz zostać potencjalnym dawcą, 

lecz nie wiesz gdzie i jak się zarejestrować - 
zadzwoń: Joanna Sodzawiczny: 728 950 177.

W drodze tajnych głosowań w kadencji 
2022-2026 na poszczególne funkcje zostali 
wybrani:
• Przewodniczący Rady – Józef Jasiulek,
• Wiceprzewodnicząca Rady – Bożena 

Wenecka,
• Sekretarz Rady – Janina Kozioł.

Skład Rady uzupełniają radne: Irena 
Adamczyk, Urszula Chlebosz, Maria Pawlak 
oraz Danuta Wolnik.

Na koniec Wójt Gminy – Marcin Kotyczka 
zapewnił radnych o swoim wsparciu w działa-
niach Rady oraz życzył owocnej pracy.

Następna sesja Rady Seniorów Gminy 
Ornontowice została zaplanowana na 18 li-
stopada br.

Pierwsza sesja Rady 
Seniorów Gminy  

Ornontowice

Szanowni Mieszkańcy,
z okazji Narodowego Święta Niepodległości serdecznie zapraszam mieszkańców 

Ornontowic na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny, która odbędzie się 11 listopada br. 
o godz. 10.30 w ornontowickim kościele parafialnym.

Ponadto w imieniu organizatorów i zaangażowanych społecznie mieszkańców zapraszam 
do wspólnego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Wydarzenie to zaplanowane jest 
także na 11 listopada o godz. 12.00 w Parku Gminnym w Ornontowicach (okolice Amfi-

teatru Parkowego).

Tuż po odśpiewaniu hymnu nastąpi uroczyste od-
słonięcie tablicy upamiętniające nadanie Amfi-
teatrowi Parkowemu imienia Stefana Owczarka.

Jak co roku, zachęcam także do wywieszenia flag 
Rzeczypospolitej Polskiej na swoich posesjach. 

Zaproszenie na obchody Narodowego Święta Niepodległości

Marcin Kotyczka

Wójt Gminy Ornontowice

12 października w sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy odbyła się pierw-
sza sesja Rady Seniorów Gminy 
Ornontowice. Głównymi punktami 
posiedzenia było uroczyste ślu-
bowanie oraz wybory przewodni-
czącego, zastępcy oraz sekretarza 
Rady.

SzymonSzymon

OlafOlaf
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Dariusz Spyra

Zastępca Wójta Gminy

W ostatnim czasie zostały zakończone 
prace, w ramach których wykonano przebu-
dowę drogi gminnej ul. Kolejowej na odcinku 
od przejazdu kolejowego do posesji nr 68 C 
o powierzchni 200 m2. W ramach zadania 
dokonano wymiany przepustu pod przebudo-
wywanym odcinkiem, przebudowano skrzy-
żowanie ul. Kolejowej (w rejonie nr 64) po-
przez jego wyniesienie, wykonano przepust 
pod przebudowywanym skrzyżowaniem oraz 

Modernizacja kotłowni 
w budynku Gminnego 

Ośrodka Zdrowia

W październiku zakończono moderniza-
cję kolejnej łazienki w Szkole Podstawowej 
(na I piętrze segmentu A). W ramach prac 
wykonano: 3 kabiny sanitarne z 3 miskami 
ustępowymi, 4 pisuary z zaworem spłu-
kującym wraz z przegrodami z płyt HPL, 
3 umywalki porcelanowe z bateriami, ele-
menty wykończeniowe (lustra, uchwyty na 
mydło, papier toaletowy i ręczniki papiero-
we) oraz 1 miska ustępowa wraz z umywalką 
w pomieszczeniu gospodarczym. Realizacja 
łazienki została sfinansowana z gminnego 
budżetu, a całkowity koszt wyniósł ponad 

Po wielu latach przygotowań oraz za-
mierzeń została wykonana modernizacja 
kotłowni, która polegała na wymianie do-
tychczasowego źródła ciepła. Ze względu 
na długoletnie zużycie kotła (pracował ponad 
25 lat) zdecydowano się na zamontowanie 
w budynku sieci gazowej i zamianę kotła 
olejowego na gazowy.

Zadanie obejmowało rozprowadzenie in-
stalacji centralnego ogrzewania, ciepła tech-
nologicznego oraz zimnej wody, ciepłej wody 
użytkowej i cyrkulacji w pomieszczeniu ko-
tłowni oraz demontaż istniejących dotychczas 
instalacji technologicznych. Całe przedsię-
wzięcie kosztowało niemal 200 tys. zł. 

Kontynuując politykę corocznej moderni-
zacji odcinków dróg gminnych w bieżącym 
roku zostały wykonane następujące prace: ul. 
Solarnia (150 mb od ul. Myśliwskiej oraz 1 
próg zwalniający wyspowy wraz z oznako-
waniem pionowym i poziomym); ul. Po-
średnia (140 mb od ul. Zwycięstwa wraz 
z częściowym odnowieniem oznakowania 
poziomego); ul. Kolejowa (330 mb od nr 62 
C wraz z zatoką mijankową); ul. Leśna (185 
mb od ul. Cyprysowej i 50 mb w rejonie nr 
75 oraz 4 progi zwalniające wraz z oznako-
waniem pionowym i poziomym). 

Tegoroczna modernizacja dróg kosztowała 
ponad 630 tys. zł. Zdajemy sobie sprawę, że 
potrzeby modernizacyjne dróg są znacznie 
większe, dlatego w 2023 roku zamierzamy 
przystąpić do wykonania kolejnych odcin-
ków dróg, o których będziemy informowali 
na bieżąco w stosownym terminie.

Budowa kanalizacji deszczowej 
z odtworzeniem nawierzchni ul. Kolejowej

zamontowano dwa progi zwalniające z kostki 
betonowej (na wysokości posesji nr 74 A oraz 
posesji nr 68 A). Ponadto wykonano oznako-
wanie pionowe i poziome nowej organizacji 
ruchu, zabudowano barierkę ochronną, wpro-
wadzono nową organizację ruchu „Strefa 30” 
oraz wykonano konserwację wraz z oczysz-
czeniem i miejscowym wzmocnieniem rowu 
odwadniającego ul. Kolejową o łącznej dłu-
gości około 450 m. Całość wykonanych prac 

wyniosła niemal 250 tys. zł.
Zmiana organizacji ruchu 

drogowego, w tym wprowa-
dzenie ograniczeń w postaci 
progów zwalniających, zostało 
wykonane na wniosek właści-
cieli posesji znajdujących się 
w tym rejonie.

Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej

130 tys. zł. Mamy nadzieję, że kolejna nowa 
i komfortowa łazienka, tak jak poprzednie, 
będzie służyć przez wiele lat.

Modernizacja dróg 
gminnych

Październik i listopad poświęcone są po-
szukiwaniom rodzin, które codziennie wal-
czą z życiowymi trudnościami. Mogą to być 
rodziny oraz osoby, które wpisują się w po-
niższe kategorie: choroba, choroba dziecka, 
niepełnosprawność, rodziny wielodzietne, sa-
motny rodzic, start w samodzielność, starość 
i osamotnienie, zdarzenie losowe, osoby do-
tknięte skutkami pandemii lub wojny i inne 
oosby potrzebujące. Do ostatniego kryterium 
włączone są rodziny, które mimo podejmo-
wanych starań o poprawę swoich warunków 
materialnych, długotrwale żyją poniżej progu 
ubóstwa i mają trudności z zaspokojeniem 
podstawowych potrzeb. 

Rodzinę można zgłosić na dwa sposoby:
• Dzwoniąc do liderki rejonu Czerwion-

ka-Leszczyny, Ornontowice, Orzesze 
(kontakt: szlachetnapaczkaczerwionka@
gmail.com, tel. 735 911 945).

• Zgłosić samodzielnie: pobrać formularz 
zgody wstępnej ze strony: www.szlachet-
napaczka.pl/zglaszam-rodzine, spotkać 
się z rodziną, którą zamierza się zgłosić, 
opowiedzieć jej o Szlachetnej Paczce 
i poprosić o podpis na zgodzie wstępnej. 
Na końcu trzeba zrobić zdjęcie lub skan 
dokumentu, a oryginał wysłać na adres 
Stowarzyszenia WIOSNA (ul. Berka Jo-
selewicza 21. 31-031 Kraków).

Należy pamiętać, że rodziny znajdują-
ce się  w trudnej sytuacji nie mogą same 
zgłaszać się do udziału w akcji Szlachetna 
Paczka. Mogą to zrobić tylko inne osoby 
lub instytucje czy stowarzyszenia. Otwar-
cie bazy, która ułatwi darczyńcom pomoc 
poszczególnym rodzinom nastąpi 12 listo-
pada. Od tego dnia będzie można wybierać 
przyjęte rodziny i kontaktować się z wo-
lontariuszami. Z kolei finał Szlachetnej 
Paczki – nazywany „Weekendem Cudów” 
przewidziany jest na 10-11 grudnia.

Poszukiwania 
bohaterskich rodzin 
z terenu Czerwionki-

Leszczyn, Ornontowic 
i Orzesza

Szlachetna Paczka – jak co roku 
przed Świętami Bożego Narodzenia 
– szuka bohaterskich rodzin, które 
na co dzień zmagają  się z przeciw-
nościami losu.
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Rzeczywiście obiekt podlega systema-
tycznym modernizacjom, dzięki którym 
z  roku na rok podnosi swoją księgową 
i  użytkową wartość. Niemniej jednak 
w ostatnim roku skala działań była wyraź-
nie większa. Pracujemy obecnie w kilku 
obszarach inwestycyjnych.

Pierwszym jest kompletna przebudowa 
kotłowni, która do tej pory zasilana była 
olejem opałowym, w  oparciu o  ciągle 
działający, ale liczący już ponad 25 lat ko-
cioł. To zadanie realizowane zostało przez 
Gminę Ornontowice, która przeprowadziła 
procedury przetargowe, sfinansowała oraz 
nadzoruje to przedsięwzięcie. Od obecnego 
sezonu źródłem zasilania będzie gaz ziemny 
z nowej nitki gazociągu.

Drugim obszarem są działania realizo-
wane w oparciu o fundusze Unii Europej-
skiej. Na ten cel udało się pozyskać 720 
tys zł z grantu „Dostępność Plus”, które 
wydatkowane są zgodnie z umową pomię-
dzy Gminnym Ośrodkiem Zdrowia a Mini-
sterstwem Zdrowia. Całe przedsięwzięcie 
realizowane jest pn. „Poprawa dostępności 
i jakości obsługi pacjentów ze szczegól-
nymi potrzebami”. Projekt umożliwia mo-
dernizację obiektu, tak aby stał się bardziej 
przyjazny osobom niedowidzącym, niedo-
słyszącym, poruszającym się na wózkach, 
rodzicom z małymi dziećmi czy osobom 
z otyłością. Oczywiście zmiany odczują 
wszystkie osoby wizytujące Ośrodek. W ra-
mach projektu możliwa była również in-
gerencja w strukturę informatyczną, dzięki 
czemu uruchomiona została elektroniczna 
dokumentacja medyczna, wystawiane są 
e-skierowania, e-recepty czy e-zwolnienia. 

Modernizacje w Gminnym Ośrodku Zdrowia
Zmiany, które zachodzą w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Ornontowicach, sprowokowały krótką rozmowę na ich temat. 
O przyczynę i zakres działań zapytaliśmy Dyrektora placówki – dr hab. n. o zdr. Tomasza Holeckiego prof. nadzw. SUM.

W zakresie prac remontowo – budowlanych 
udało się natomiast z zrealizować:
• automatykę drzwi wejściowych,
• system kolejkowy oparty o tablety wy-

świetlające numer kolejnego pacjenta,
• serwerownię wraz z systemem klima-

tyzacji pomieszczenia,
• nową, płaską i  antypoślizgową na-

wierzchnię z kostki brukowej przed 
wejściem do budynku,

• monitoring wizyjny,
• nowoczesną serwerownię zarządzającą 

wszystkim urządzeniami i systemami 
zainstalowanymi w placówce,

• remont wewnętrznej klatki schodowej 
wraz z dedykowaną wysokością stopni, 
dodatkowymi poręczami i materiałem 
antypoślizgowym,

• fakturę ostrzegawczą dla osób niewido-
mych i niedowidzących zaznaczającą 
początek i koniec biegów schodowych,

• pokrycie podłóg wykładziną PVC wraz 
z kolorystyką ułatwiającą nawigację 
osobom niedowidzącym,

• sufity podwieszane wraz z oświetle-
niem, które maskują kilometry kabli 
niezbędnych do obsługi teleinforma-
tycznej,

• szkolenie personelu w zakresie kontaktu 
z pacjentami oraz kompetencji społecz-
nych niezbędnych w pracy z pacjentami 
o szczególnych potrzebach.

Trzecim obszarem inwestycji były zaku-
py sprzętu medycznego, który został już 
dostarczony do Ośrodka i powinien służyć 
mieszkańcom przez najbliższe lata. Na li-
ście zakupów sfinansowanych z funduszy 
Unii Europejskiej znalazły się:

• nowy aparat USG - poprzedni służył na-
szym pacjentom przez 11 lat, ale z ra-
cji wieku zagrożony był już ryzykiem 
awarii,

• kozetki lekarskie z elektryczną regulacją 
wysokości,

• fotel ginekologiczny z elektryczną regu-
lacją wysokości,

• krzesła do poczekalni,
• aparat bo badania CRP pozwalający wy-

kryć białko w procesie diagnozowania 
i leczenia stanów zapalnych,

• AED – defibrylator,
• bilirubinometr – przenośne urządzenie 

pozwalające diagnozować poziom żół-
taczki

• niemowlęcej bez konieczności pobie-
rania krwi, oraz szereg pomniejszych 
urządzeń jak np. spirometr, lampa bez-
cieniowa, przenośne wagi niemowlęce, 
przewijaki dla niemowląt, waga dla osób 
otyłych, autoklaw, pętla induktofoniczna, 
telefony do rejestracji ze słuchawkami 
bezprzewodowymi, ostoskopy, pulsok-
symetry, ciśnieniomierze.
Wprowadzone zmiany i modernizacje 

spowodowały, że obecnie za nowoczesne 
i odpowiednio wyposażone można uznać 
wszystkie pomieszczenia, z których ko-
rzystają pacjenci i personel. Ciesząc się 
z wykonanej inwestycji pozostaję jednak 
ze smutną refleksją, iż nadchodzące czasy 
będą niezwykle trudne dla ochrony zdrowia 
i łatwiej będzie pozyskać środki na inwesty-
cje w sprzęt i infrastrukturę niż w kapitał 
ludzki, który stanowi przecież o rzeczywi-
stej jakości opieki.

Tekst: GOZ w Ornontowicach
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ORNONTOWICKIE BZY
Towarzystwo Miłośników Ornontowic

15 czerwca w sali ARTerii CKiP 
odbyło się uroczyste wręczenie Sta-
tuetek „Ornontowickie Bzy” 2022. 
Wśród wyróżnionych w kategorii 
Działalność Społeczna znalazło się 
Towarzystwo Miłośników Ornonto-
wic.

Towarzystwo Miłośników Ornon-
towic jest stowarzyszeniem pasjona-
tów interesujących się historią Ornon-
towic i Górnego Śląska. W tym roku 
mija 7 lat działalności Towarzystwa. 
19 marca 2015 roku odbyło się w sali 
ARTerii CKiP spotkanie inauguracyj-
ne, w którym uczestniczyło 12 osób. 

Celem stowarzyszenia jest: upowszech-
nianie o historii i tradycjach Ornontowic; 
ochrona dziedzictwa historycznego i kultu-
rowego Gminy; upowszechnianie pamięci 
o ludziach zasłużonych zarówno dla Ojczy-
zny, jak i dla społeczności lokalnej; ochrona 
zabytków, pomników oraz miejsc pamięci 
szczególnych dla Ornontowic.

TMO realizuje swoje cele poprzez: pro-
wadzenie w archiwach państwowych badań 
dotyczących historii Ornontowic; zbieranie 
i archiwizacja dawnych zdjęć, pocztówek 
i dokumentów; popularyzowanie wiedzy 
o historii Ornontowic poprzez pogadanki, 
wystawy i konferencje; prowadzenie dzia-
łalności wydawniczej oraz publicystycznej 
w prasie lokalnej; organizowanie uroczysto-
ści związanych z ważnymi wydarzeniami 
historycznymi. 

Powiązanymi z działalnością Towarzy-
stwa są strony internetowe naszych członków 
www.historiaornontowic.pl (administrator 
Kamil Grzywok) i www.ornontowice.5v.pl 
(administrator Ireneusz Kubicki) oraz profil 
na Facebooku.

W pierwszym roku działalności Towarzy-
stwo liczyło 15 członków i ta liczba utrzymuje 
się do dzisiaj. W ciągu 7 lat udało się zreali-
zować wiele zadań. 

W „Głosie Ornontowic” publikowane są 
„Zeszyty Historyczne”. Dotychczas wydano 
24 numery zawierające następujące tematy: 
Z historii straży pożarnej; Nasi duszpasterze 
na przełomie XIX i XX wieku; Majątek rodzi-
ny Hegenscheidt w Ornontowicach; O po-
czątkach ornontowickiego górnictwa; Siostry 
Służebniczki i ich ornontowicki klasztor; Po-
wstańcy śląscy z Ornontowic; Róże w historii 
Ornontowic; Początki pielgrzymowania na 
Górę Świętej Anny. Aktualnie publikowana 
jest seria: Ornontowice na dawnej pocz-
tówce. Ponadto prawie w każdym „Głosie 
Ornontowic” ukazują się artykuły autorstwa 

Czy wiesz, że…?

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

Statystyka urodzeń i zgonów w III 
kwartale 2022 roku w naszej gminie to:

• 9 urodzeń (4 w lipcu, 3 w sierpniu 
i 2 we wrześniu);

• 19 zgonów (8 w lipcu, 6 w sierpniu 
i 5 we wrześniu).

Stałe i czasowe zameldowania:
• na dzień 30.06.2022 r. stałych 

mieszkańców było 5887, czaso-
wych 129 co razem daje 6016 
mieszkańców naszej Gminy;

• na dzień 30.09.2022 r. stałych 
mieszkańców było 5885, czaso-
wych 125 co razem daje 6010 
mieszkańców naszej Gminy.

W zakresie ewidencji ludności:
• wydano 1 decyzję odmawiającą 

udostępnienia danych jednostko-
wych z rejestru PESEL ;

• wykonano 55 czynności dotyczą-
cych zameldowań i wymeldowań;

• nadano 2 numery PESEL;
• nadano 19 numerów PESEL dla 

obywateli Ukrainy w związku z 
konfliktem na Ukrainie.

Z zakresu czynności o dowodach 
osobistych:

• złożono 192 wnioski o wydanie 
nowego dowodu osobistego;

• nowy dowód osobisty odebrało 
203 osoby;

• przyjęto 8 zgłoszeń o utracie do-
kumentu tożsamości.

Z zakresu urzędu stanu cywilnego 
zarejestrowano 27 aktów stanu cywil-
nego w tym:

• 3 akty urodzenia (zagraniczne 
wpisany do Rejestru Stanu Cywil-
nego);

• 12 aktów małżeństwa (4 śluby cy-
wilny, 7 konkordatowych, 1 zagra-
niczny wpisany do Rejestru Stanu 
Cywilnego);

• 12 aktów zgonu (11 osób zmarłych 
w Ornontowicach, 1 zagraniczny 
wpisany do Rejestru Stanu Cywil-
nego).

Ponadto wydano:
• 2 decyzje o zmianie imienia i na-

zwiska, 2 zaświadczenia oraz 185 
odpisów z akt stanu cywilnego.

członków TMO dotyczące ważnych wyda-
rzeń lokalnych czy państwowych.

Towarzystwo organizuje obchody rocz-
nicowe poświęcone ważnym wydarzeniom 
historycznym. W styczniu każdego roku były 
to konferencje dotyczące Tragedii Górnoślą-
skiej, czyli tragedii Ślązaków internowanych 
do Rosji w 1945 roku. We wrześniu 2018 roku 
zorganizowano uroczystości poświęcone 60. 
rocznicy tragicznego pożaru w kopalni Mako-
szowy, w którym zginęło 72 górników, w tym 
4 z Ornontowic.

We wrześniu każdego roku przygotowy-
wane są obchody upamiętniające funkcjona-
riuszy Policji Województwa Śląskiego II RP 
zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. 
W 2020 roku w 80. rocznicę Zbrodni Katyń-
skiej w uroczystościach wzięli udział członko-
wie Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 
r. i przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej 
Policji. 

Członkowie Towarzystwa są zapraszani 
do szkoły podstawowej w Ornontowicach, 
by przybliżać dzieciom i młodzieży ciekawe 
wydarzenia z historii Śląska. W 2017 roku 
przedstawiono uczniom klas VII ciekawostki 
historyczne z dziejów Ornontowic. W listo-
padzie 2018 roku dla uczniów klas VII i VIII 
odbyła się prelekcja z okazji 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości, 
w lutym 2020 roku zaś z okazji 75. rocznicy 
Tragedii Górnośląskiej. 

Towarzystwo współpracuje z organizacja-
mi: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina 
Policyjna 1939 r.; Stowarzyszenie Pamięci 
Tragedii Śląskiej 1945; Stowarzyszenie Mi-
łośników Miasta Orzesze; Towarzystwo Mi-
łośników Przyszowic.

Zainteresowanych historią Ornontowic 
zapraszamy na spotkania Towarzystwa, które 
odbywają się w Izbie Regionalnej ARTerii 
CKiP co drugą środę miesiąca. 

Tekst i zdjęcie: 
Towarzystwo Miłośników Ornontowic

Członkowie Towarzystwa Miłośników Ornontowic  Członkowie Towarzystwa Miłośników Ornontowic  
– październik 2022 r.– październik 2022 r.
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Klasa I A

Wychowawca 
Sandra Szwiec

Adamczyk Mateusz
Boryna Emilia
Dobosz Alicja
Głosz Alicja
Grajner Maciej
Lenich Alan
Lupa Nataniel
Kucza Maksym
Łańska Jagoda
Modzelewska Martyna
Nowok Karolina

Nieużyła Tadeusz
Ozga Laura
Piontek Alicja
Siwik Piotr
Spyra Bartłomiej
Szcześniak Konrad
Szymura Magdalena
Warzecha Michalina
Węgrzyk Maksymilian
Zaremba Franciszek

Klasa I B

Wychowawca 
Katarzyna Woźniak – Wasilew

Antoniuk Amelia
Bujnowska Jadwiga
Drobiczek Julia
Filipczuk Hanna
Filla Alicja
Filla Barbara
Grolik Julia
Konkol Szymon
Kostecki Robert
Marchenko Kristina
Miczka Mikołaj

Miler Igor
Misztal Aleksander
Pawłowicz Amelia
Piątek Emil
Pietrakowski Natan
Sontag Igor
Staszewski Xawery
Szala Oskar
Szymkiewicz 
– Brodziak Jagoda
Woś Marta

Klasa I C

Wychowawca 
Joanna Paruzel – Osojca

Adamus Franciszek
Chochowska Oliwia
Fitał Gabriel
Furgoł Wojciech
Kania Sandra
Kops Nina
Kowalska Milena
Kubisz Dawid
Liszka Bartosz
Malczyk Lena
Metelski Sebastian

Michalski Jan
Miszczak Amelia
Morawiec Jakub
Pichen Lena
Rogowski Szymon
Rolnik Emilia
Spyra Laura
Szymura Oskar
Śnieżek Klaudia

Pierwsze klasy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Gminie Ornontowice w roku szkolnym 2022/2023
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Klasa I D

Wychowawca 
Magdalena Zmarzlik

Baran Dariusz
Czarnecka Zuzanna
Cygan Oliwier
Gabryś Mikołaj
Hura Milena
Kaluperuma Julia
Konefał Marcel
Michalska Zuzanna
Miszczak Liliana
Nieradzik Borys
Nowak Szymon

Polok Rafał
Scholtyssek Mattheo
Skrzypczyk Sandra
Solich Marcelina
Spyra Inga
Spyra Miłosz
Śmiałek Oskar
Węgrzyk Magdalena
Woźniak Martyna

Zdjęcia: Goldiephoto Justyna Dworaczek, 
www.goldiephoto.pl

Aleja „Dębów Ornontowickich” to 
szczególnego rodzaju pomnik przyrody 
w formie szpaleru 71, ponad 100-letnich, 
dębów szypułkowych rosnących wzdłuż ul. 
Nowej (na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Zwycięstwa do Potoku Od Solarni). 

W bieżącym roku, w ramach realizacji 
działań z zakresu ochrony przyrody, Urząd 
Gminy Ornontowice pozyskał dotacje na 
prace pielęgnacyjne przy wybranych 21 dę-
bach szypułkowych wchodzących w skład 
alei.

W ramach zadania dofinansowanego ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach pielęgnacji zostanie poddanych 
17 drzew. Całkowity koszt tego zadania to 

Prace pielęgnacyjne alei „Dębów 
Ornontowickich”

kwota 22.032,00 zł, z czego środki Fun-
duszu stanowią kwotę 17.625,60 zł (80%).

Kolejne 4 dęby szypułkowe wypielęgno-
wane zostaną przy udziale środków finan-
sowych przekazanych przez Śląski Urząd 
Wojewódzki w Katowicach. Koszt tego 
przedsięwzięcia wynosi 6.264,00 zł, przy 
czym dotacja celowa to kwota 5.000,00 zł 
(niespełna 80%), a środki własne Gminy 
stanowią kwotę 1.264,00 zł.

Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych 
zaplanowane zostało na miesiąc listopad br. 
W związku z pracami mogą wystąpić czaso-
we utrudnienia w ruchu na ul. Nowej, za co 
z góry przepraszamy. Prosimy o zachowanie 
szczególnej ostrożności podczas przemiesz-
czania się w obrębie prowadzonych robót.

Wiadomości 
z Klubu 

Emeryta

Informujemy, że w  ramach przedsię-
wzięcia pn.: „Kompostowanie – recykling 
u źródła” objętego dofinansowaniem ze 
środków Fundacji JSW, Gmina zakupiła 40 
szt. kompostowników typu TERMO-700 
o pojemności 720 l, które rozdysponowane 
zostaną wśród zainteresowanych mieszkań-
ców Ornontowic. Przedsięwzięcie ma na 
celu promowanie wśród mieszkańców wła-
ściwych postaw w zakresie gospodarowania 
odpadami oraz poczucia odpowiedzialności 
za wytwarzane odpady.

Zapotrzebowanie na kompostownik moż-
na zgłaszać do dnia 14 listopada 2022 r. 
za pomocą krótkiego formularza elektronicz-
nego dostępnego na stronie internetowej Gminy 

Zgłoś zapotrzebowanie na kompostownik
(w panelu po lewej stronie), osobiście w Wy-
dziale Środowiska i Gospodarki Odpadami 
(pok. 114) lub telefonicznie pod numerami: 
32 33 06 235, 32 33 06 236.

Zachęcamy do korzystania z naszej 
oferty wczasów, turnusów rehabilitacyj-
nych, wycieczek i imprez okolicznościo-
wych. Proponujemy także aktywne wy-
jazdy. Nasza grupa turystyczna zwiedziła 
już różne zakątki w okolicy. Spacery z kij-
kami (lub bez), rozmowy, a czasem kawa 
z termosu wypijana w leśnej altance, to 
gwarancja lepszej kondycji i poprawy hu-
moru. Jeżeli jesteś zainteresowany naszy-
mi propozycjami, to można kontaktować 
się z Zarządem Klubu Emeryta w każdą 
pierwszą i trzecią środę miesiąca w go-
dzinach 10.00-12.00 w Izbie Regionalnej. 
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 
spotykamy się na rozmowach przy kawie 
w sali Arterii o godzinie 10.00.

9 grudnia organizujemy tradycyjne 
Spotkanie Opłatkowe, na które zaprasza-
my wszystkich członków Klubu.

Jeżeli masz wolny czas, ochotę na to-
warzyskie spotkania lub ciekawe pomysły 
to czekamy na Ciebie. 

Tekst: Klub Emeryta
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Z ARTERII CKiP

Na początku były zdjęcia śląskich haftów, 
które przez kilka lat zbierała Dyrektorka AR-
Terii – Aleksandra Malczyk. To właśnie ona 
napisała projekt i pozyskała środki finansowe 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, co pozwoliło na kreatywne podejście 
do uczenia o dawnych haftach.

Dzięki zaangażowaniu haftujących miesz-
kanek Ornontowic, zostały przygotowane 
wzorniki z haftami, które występowały na 
fartuchach i zopaskach oraz odtworzono daw-
ne chusty tzw. merynki. Następnie ARTeria 
zaprosiła do współpracy nauczycielki, aby 
pomogły dostosować planowane zajęcia do 
programu nauczania w przedszkolu i szkole 
podstawowej. Tego zadania podjęły się: Ewa 
Zdzieblik, Monika Taistra-Łyko oraz Monika 
Świerczek-Fic. Pomysł pomysłem, ale trzeba 
było sprawdzić czy spodoba się dzieciom. Do 
prowadzenia zajęć przygotowywały się na 
specjalnych szkoleniach panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich oraz pracownicy ARTerii. A 
wszystko po to, by na początku października 

Haft w nowej odsłonie
Czy można uczyć o śląskich haftach nie haftując? Uczyć, tak po prostu, 
przez dobrą zabawę i kreatywne zadania? Realizowany przez ARTerię pro-
jekt EtnoHaft pokazał, że w tej edukacji wykorzystać można nawet roboty.

poprowadzić zajęcia w przedszkolu i szkole.
Pierwsze zajęcia poprowadziły członki-

nie KGW: Magdalena Owczarek oraz Maria 
Wolnik-Cwynar w klasie 3 C – tam odbyło 
się wprowadzenie do występowania haftu na 
stroju śląskim. Przygotowany przez Aleksan-
drę Malczyk komiks okazał się strzałem w 
dziesiątkę. Taka forma przekazywania wiedzy 
bardzo spodobała się dzieciom. 

Kolejne zajęcia również prowadziły człon-
kinie KGW: Jadwiga Magdziorz, Elżbieta 
Szymura oraz Teresa Niedobecka. Ich zadanie 
polegało na przybliżeniu uczniom klasy 5 C 
czym jest haft i w jaki sposób powstaje. Kiedy 
już wiedziały jak zrobić haft krzyżykowy „na 
sucho”, rozpoczęły swoją przygodę z tambor-
kiem, igłą i nitką.

Aleksandra Malczyk poprowadziła zaję-
cia w klasie 6 B. Tym razem nauka o haftach 
oparta była o etnodesign. Młodzież dostała 
naklejki przedstawiające hafty śląskie. Zada-
niem uczniów było zdecydowanie jaką kom-
pozycję stanowić będą wzory na wybranym 

przez nich przedmiocie oraz jakie kolory będą 
dominować w projekcie.

Kolejne spotkanie zaplanowane w pro-
jekcie ponownie poprowadziła Aleksandra 
Malczyk – tym razem w klasie V B. Poprzez 
prezentację ciekawego zastosowania etnodesi-
gnu we współczesnym wzornictwie. Powstały 
wspaniałe projekty dresów, spodni, koszulek 
i innych elementów stroju. Niektóre były bar-
dzo odważne, inne nieco delikatniejsze. Co 
najważniejsze – każdy z nich był wyjątkowy. 

Ostatnie zajęcia odbyły się w grupie przed-
szkolnej „Gwiazdki”. Dzieci dowiedziały się 
czym jest merynka, jak kiedyś „nosiły się” 
panie i panowie, które elementy stroju mają 
nazwy podobne do zwierzęcia (jelenioki) czy 
grzyba (kania) i dlaczego. Dodatkowo, dzie-
ci mogły spróbować zaprogramować robota, 
który samodzielnie musiał pokonać pewien 
odcinek drogi w poszukiwaniu haftowanej 
chusty. Radości dopełniła zabawa w praso-
wanie merynki w postaci białej kartki, którą 
na sam koniec można było podrzeć na wie-
le kawałków. Zajęcia poprowadziły Justyna 
Ozga i Katarzyna Czarnecka z ARTerii. 

Wykorzystana metoda przekazywania wie-
dzy jest nowatorska na skalę krajową. Jako 
ARTeria, mamy plany zastosować zdobytą 
wiedzę i pomysły do kolejnych zajęć z dzieć-
mi, by szerzyć wiedzę o dawnych tradycjach. 
Chcemy to robić w nowatorski sposób z wy-
korzystaniem etnodesignu i ciekawych form 
pracy twórczej. Mamy nadzieję, że dzięki ta-
kim działaniom, wiedza o dawnych tradycjach 
nie zaginie i stanie się inspiracją do twórczych 
działań młodych osób.

Tytuł projektu:
EtnoHaft - nowoczesne edukowanie o tra-

dycjach hafciarskich w oparciu o wzory na 
Merynkach i Zopaskach

Dofinansowano ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu Narodowego Centrum Kultury: 
EtnoPolska. Edycja 2022

Tekst i zdjęcie: ARTeria CKiP

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

9 01.10.2022 Gwarek Ornontowice GKS II Tychy 4 : 2 Grzegorz-2, Ka-
sprzyk, Kąkol

10 08.10.2022 Unia Racibórz Gwarek Ornontowice 1 : 2 Gajewski-2

11 15.10.2022 Gwarek Ornontowice Podbeskidzie II Bielsko-
-Biała 1 : 0 Kowalik

12 22.10.2022 Polonia Łaziska Górne Gwarek Ornontowice 2 : 2 Zdrzałek, Majera-
nowski

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

9 02.10.2022 Gwarek II Ornontowice Naprzód Świbie 4 : 2 Metelski-3, Kląskała

10 08.10.2022 Tęcza Wielowieś Gwarek II Ornontowice 3 : 1 Rocki D.

11 16.10.2022 Gwarek II Ornontowice Olimpia Pławniowice 6 : 2
samobój, Metelski 

R.-2, Tomecki, 
Kąkol, Nieużyła

12 22.10.2022 KS 94 Rachowice Gwarek II Ornontowice 2 : 1 Dziedzic

„Jatta” Puchar Polski – Podokręg Zabrze, sezon 2022/2023

półfi-
nał 04.10.2022  Sośnica Gliwice Gwarek Ornontowice 0 : 5

Kowalik-2, Ka-
sprzyk, Cichoń, 

Gonzalo
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W nowym roku szkolnym 2022/2023 roz-
poczęto Biblioteczną Akademię Malucha. 
Jest to cykl spotkań dla przedszkolaków, 
którego celem jest popularyzacja książki 
dziecięcej. Dzięki współpracy z miejsco-
wymi placówkami edukacyjnymi, w zaję-
ciach biorą udział grupy z Przedszkola im. 
Aniołów Stróżów w Ornontowicach, a od 
listopada również dzieci z Przedszkola im. 
Kubusia Puchatka w Ornontowicach. Cykl 
potrwa do czerwca przyszłego roku.

Tekst i zdjęcia: GBP w Ornontowicach

Z końcem października ruszyła piąta 
edycja projektu „Mała książka – wielki 
człowiek”, kierowana do dzieci w wieku 
przedszkolnym.

Mali Czytelnicy, którzy zapiszą się do 
projektu, otrzymają Wyprawkę Czytelniczą: 
książkę pt. „Krasnal w Krzywej Czapce”, 
broszurę dla rodziców „Książką połącze-
ni” oraz Kartę Małego Czytelnika do zbie-
rania naklejek. Naklejkę otrzymuje dziec-
ko każdorazowo, gdy odwiedzi bibliotekę 
i wypożyczy przynajmniej jedną książkę 
z księgozbioru dziecięcego. Kto uzbiera 10 
naklejek, otrzyma imienny Dyplom Małego 
Czytelnika oraz upominek.

Nowość! Oferta jest kierowana również 
do dzieci ukraińskich, gdyż w pakiecie 
posiadamy kilka kompletów w języku 
ukraińskim.

Dzieci, które aktualnie posiadają Karty 
Małego Czytelnika i zbierają naklejki, konty-
nuują zabawę. Dzieci, które po raz pierwszy 
wezmą udział w projekcie lub zakończyły 
zbieranie naklejek w poprzedniej edycji, 
otrzymają nowe Karty. Udział jest bezpłatny!

Szczegóły na www.bibliotekaornontowi-
ce.pl i w bibliotece.

Projekt jest realizowany we współpracy 
z Instytutem Książki w Krakowie.

Jak przystąpić 
do projektu „Mała 

książka – wielki czło-
wiek” w bibliotece?

W dniach 26 września - 10 października 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ornon-
towicach zostało przeprowadzone skontrum, 
czyli kontrola zbiorów bibliotecznych. Przy 
wolnym dostępie do półek, przeprowadza się 
je raz na pięć lat. Zasady przeprowadzania 
skontrum określa Rozporządzenie Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
29 października 2008 r. w sprawie sposobu 
ewidencji materiałów bibliotecznych.

Jak przebiegało? Spisywanie rozpoczęto 
wczytywaniem do systemu bibliotecznego 

Skontrum w bibliotece

Biblioteczna 
Akademia Malucha

Joanna Pudlik urodziła się 25 września 
1957 r. w Gliwicach. Jest absolwentką Aka-
demii Muzycznej im. Karola Szymanowskie-
go w Katowicach i podyplomowych studiów 
chórmistrzowskich w Akademii Muzycznej 
im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. 
Prywatnie żona i matka czworga dzieci. 

Chórmistrz, pedagog, związana z nurtem 
muzyki religijnej. W latach 1984-1988 za-
angażowała się w prowadzenie Chóru Para-
fialnego w Ornontowicach (diec. Katowic-
ka). W latach 1988-1996 kierowała chórem 
młodzieżowym CANTICUM przy parafii 
Podwyższenia Krzyża Św. w Gliwicach. Od 
1994 do nadal prowadzi chór młodzieżowy 
PSM I i II st. w Gliwicach, z którym odno-
siła wiele sukcesów na festiwalach chóralnych 
szkół muzycznych, ale także na festiwalach 
kolędowych w Myślenicach (1997), w Ty-
chach (2003) i innych. Jednocześnie, w latach 
1998-1999 kierowała chórem GEORGOS 
przy parafii św. Jerzego w Gliwicach-Ła-
będach, przygotowując zespół do wystę-
pów kolędowych. W 1999 r. uczestniczyła 
z chórem młodzieżowym szkoły muzycz-
nej w połączonym zespole śpiewaczym 
na lotnisku w Gliwicach podczas uroczy-
stości powitalnych papieża Jana Pawła II. 
W latach 1999-2000 prowadziła zespół 
chorałowy zrzeszający chętną młodzież 
do nagrania Godzinek ku czci Niepokala-
nego Poczęcia NMP. W 2004 r. chór PSM 

Zmiana dyrygenta Chóru „Jutrzenka”
Od sierpnia br. dyrygentem Chóru „Jutrzenka” ponownie została Joanna 
Pudlik, która zastąpiła na tym stanowisku Tomasza Kozieła.

I i II st. wystąpił przed Ojcem Świętym Janem 
Pawłem II, rok później w hołdzie Wielkiemu 
Papieżowi Polakowi wykonał mszę Requiem 
– W.A. Mozarta.

W 1996 r. otrzymała nagrodę Prezydenta 
Miasta Gliwice, a w 2005 r. odznakę Zasłu-
żony Działacz Kultury.

W latach 2010-2019 zaangażowała się 
w prowadzenie chóru LAUDEMUS MA-
RIAM przy gliwickiej parafii św. Bartłomieja.

W 2015 r. obroniła pracę doktorską na 
temat: Współczesna muzyka chóralna inspi-
rowana sacrum, a kształtowanie tożsamości 
kulturowej – w Akademii Muzycznej im. 
Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Aktualnie Pani Joanna pracuje z założo-
nym przez siebie chórem kameralnym VOX 
ANIMAE, działającym przy Sanktuarium 
MBNP w Gliwicach i od sierpnia 2022 r. 
z Chórem „Jutrzenka”.

Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
numerów inwentarzowych każdej pozycji 
(książki, audiobooka, gry planszowej) znaj-
dującej się na półkach. Następnie wczytano 
materiały będące w wypożyczeniu i spraw-
dzono konta wszystkich czytelników. Na 
koniec wygenerowano braki bezwzględne 
(oznaczone jako braki względne przy ostat-
nim skontrum) oraz braki względne w tego-
rocznym skontrum (książki nieodnalezione). 
Łącznie spisano 16608 egz.
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Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Z PRZEDSZKOLA IM. KUBUSIA 
PUCHATKA
Otwarcie „Ogródkowa”
13 października miało miejsce uroczyste 

otwarcie placu zabaw „Ogródkowo”. Plac 
zabaw powstał dzięki staraniom Dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Monice 
Orłowskiej-Przybyle. Środki na moderniza-
cję zostały pozyskane z Urzędu Gminy w 
Ornontowicach oraz otrzymanej darowizny 
z Fundacji JSW.

Na uroczyste otwarcie ”Ogródkowa” zosta-
li zaproszeni włodarze Gminy Ornontowice 
oraz dyrekcja Zespołu. W otwarciu “Ogródko-
wa” udział wzięły dzieci z grup Ośmiorniczki 
oraz Rybki wraz ze swoimi wychowawczynia-
mi. Z tej okazji dzieci przygotowały program 
artystyczny. W dowód wdzięczności za nowe 
miejsce do zabawy i wspólnej przygody go-
ściom zostały wręczone podziękowania.

Wójt Gminy Ornontowice – Marcin Ko-
tyczka wręczył dzieciom kolorowe piłki, które 
od razu zostały wykorzystane do wspólnej za-
bawy. Przedszkolaki otrzymały również nową 
zabawkę – traktor z przyczepą. Po uroczystym 
przecięciu wstęgi dzieci pod czujnym okiem 
swoich wychowawczyń korzystały z nowych 
atrakcji, m.in. karuzeli oraz huśtawek waha-
dłowych, wagowych i sprężynowych, urzą-
dzeń dla miłośników akrobacji, tj. drążków, 
oraz zestawu z dwoma wieżami z mostem 
linowym wraz z zjeżdżalnią. Na wszystkie 
dzieci czekała słodka niespodzianka w postaci 
waty cukrowej, a całej uroczystości towarzy-
szył Kubuś Puchatek.

ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. KAROLA MIARKI

Europejski Ty-Dzień Języków
Co roku, 26 września obchodzony jest 

Europejski Dzień Języków. W tym czasie 
uczniowie mogli wziąć udział w różnorakich 
konkursach językowych. 5 października na 
apelu podsumowaliśmy obchody tego tygo-
dnia i wręczyliśmy nagrody. Oto kto okazał 
się najlepszy w poszczególnych konkursach:
• Mistrz Poprawnej Polszczyzny – Maja 

Nowak (8 A);
• Mistrz Języka Angielskiego

 – Oliwia Lokwenc (3 B);

 – Zuza Bielec (4 B);
 – Łukasz Malczyk (5 C);
 – Szymon Stypa (6 B);
 – Olaf Bielec z klasy (7 A);
 – Jagoda Zopołka (8 C);

• Słowniczek wielojęzykowy – Maksymi-
lian Spyra (4 C);

• Konkurs Wiedzy o Kulturze Wielkiej 
Brytanii – Aleksandra Piłat (5 C);

• Laufdiktat (dyktando biegane w języku 
niemieckim) – Natalia Warzecha i Alek-
sandra Kurzik (6 A);

• Konkurs „Jakie to miejsce?” – Patryk 
Dyrbusz (8 A);

• Łamańce językowe – Inga Spyra (1 D) 
oraz Amelia Miszczak (1 C);

Natomiast najciekawszą gazetkę o kraju 
europejskim wykonały klasy: 4 B o Hiszpa-
nii i 5 B o Chorwacji. Wszystkim uczniom 
gratulujemy, a Radzie Rodziców dziękujemy 
za ufundowanie nagród.

Pasowanie na ucznia
12 października odbyła się w naszej szko-

le uroczystość pasowania na ucznia. Był to 
szczególny dzień, który na długo pozostanie 
w pamięci każdego ucznia klasy pierwszej. 
W tym dniu wychowankowie z klasy 1 A, 
1 B, 1 C i 1 D zostali oficjalnie przyjęci do 
grona uczniów szkoły. Podczas uroczystości 
pierwszoklasiści pokazali, że potrafią pięk-
nie śpiewać, tańczyć i recytować wiersze - 
również w języku obcym.

Najważniejszą częścią uroczystości, na 
którą wszyscy czekali było jednak ślubowa-
nie oraz pasowanie wielkim ołówkiem przez 
panią Dyrektor Monikę Orłowską-Przybyłę. 
Pierwszaki głośno i z przekonaniem przy-
rzekały być dobrymi i pilnymi uczniami 
oraz rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, 
o czym przypominać im będą otrzymane 
dyplomy. Wszystkim pierwszoklasistom 
życzymy wielu szkolnych sukcesów!

Zdjęcia klas pierwszych na str. 8-9.

Dzień Edukacji Narodowej
„Miarą kultury społeczeństwa jest szacu-

nek okazywany stanowi nauczycielskiemu” 
– myśl tę wypowiedziała Eliza Orzeszkowa, 
a ponieważ jest jak najbardziej aktualna, 
zasługuje dziś na przypomnienie” – tymi 
słowami 13 października rozpoczęła się w 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym akademia 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Przewodniczący Szkoły – Mateusz 
Mrozek w asyście pocztu sztandarowego 
i szkolnego chórku rozpoczął uroczystość 
odśpiewaniem hymnu i powitaniem zebra-
nych. Następnie oddał głos Dyrektor ZS-P – 
Monice Orłowskiej-Przybyle, która powitała 
zgromadzonych: Wójta Gminy – Marcina 

Kotyczkę, Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy – Ryszarda Milanowskiego, Zastępcę 
Wójta Gminy – Dariusza Spyrę, Sekretarz 
Gminy – Justynę Sittek-Goj, Skarbnika 
Gminy – Aleksandrę Sewerin oraz przewod-
niczące Rad Rodziców szkoły podstawowej 
i przedszkola – Anetę Jeleniewicz i Alinę 
Cyprys, a także Wicedyrektorów Zespołu 
– Iwonę Sznapkę i Bożenę Kubicę, eme-
rytowanych dyrektorów i nauczycieli obu 
placówek, obecne grono pedagogiczne i 
uczniów. Następnie pani Dyrektor złożyła 
podziękowania nauczycielom i pracowni-
kom niepedagogicznym za zaangażowanie 
w czasie codziennej pracy z młodym poko-
leniem, organowi prowadzącemu i rodzicom 
za wsparcie działań i rozwoju placówki.

Kolejno głos zabrał Wójt, który życzył 
społeczności szkolnej wytrwałości w zdo-
bywaniu wiedzy, zapału do pracy nad sobą, 
zapewniając, że ze strony organu prowadzą-
cego dołoży wszelkich starań, by ucznio-
wie mogli chwalić się, do jakiej wspaniałej 
szkoły uczęszczają. Za znaczącą pracę nad 
rozwojem ucznia i dbałość o jakość ornon-
towickiej edukacji Marcin Kotyczka wręczył 
Nagrody Wójta: – Monice Orłowskiej-Przy-
byle, Bożenie Kubicy, Annie Wawer-Ow-
czarek, Beacie Rydzewskiej i Małgorzacie 
Spyrze.

Natomiast Dyrektor ZS-P uhonorowa-
ła Nagrodą Dyrektora za pracę z uczniem 
zdolnym, podnoszenie swoich kwalifi-
kacji zawodowych, inicjowanie rozwoju 
artystycznego uczniów, pracę z uczniem 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
następujących nauczycieli: – Iwonę Sznap-
kę, Malwinę Swiaczny, Joannę Nieradzik, 
Annę Profaskę, Agatę Szubę-Dyrcz, Kata-
rzynę Szendzielorz, Annę Wajszczyk, Marię 
Zawiertę-Tomalę, Urszulę Adamczyk-Kale-
ję, Paulinę Polus-Drewniok, Hannę Potykę, 
Pawła Bednarczyka i Łukasza Hauke.

Dalszą część uroczystości uświetnił pro-
gram artystyczny pt. „Duża przerwa” przy-
gotowany przez uczniów klas 4-8 pod kie-
runkiem Iwony Sznapki i Agnieszki Bugli. 
O oprawę muzyczno-plastyczno-techniczną 
uroczystości zadbali: – Katarzyna Szendzie-
lorz, Monika Tanistra-Łyko i Łukasz Hauke 
wraz z uczniami z sekcji sprzętowo-tech-
nicznej.

Tekst: ZS-P w Ornontowicach
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Godziny otwarcia PSZOK
Przypominamy mieszkańcom, że w okre-

sie od 1 listopada do 31 marca Punkt Se-
lektywnego Zbierania Odpadów Komunal-
nych przy ul. Brzozowej 3 będzie świadczył 
usługi (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych 
od pracy) we wtorki, środy, czwartki i piąt-
ki w godzinach od 12.00 do 16.00 oraz 
w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00. 
W poniedziałki Punkt pozostaje nieczynny.

Zatem co tu powiedzieć na łamach prasy, 
żeby nie zburzyć tej ciszy? Na pewno trzeba 
głośno dziękować Panu Bogu i Ludziom za 
łaskę posługiwania chorym w naszej para-
fii. Bo po co byłby jakiś wolontariat, gdyby 
nikt nie chciał z niego korzystać. A materia 
łatwa nie jest, bo idzie o towarzyszenie oso-
bie chorującej i rodzinie w czasie, kiedy ich 
świat staje na głowie. Bliski do niedawna był 
w miarę samodzielny, a teraz staje się pa-
cjentem leżącym. I jak się za niego „zabrać”, 
żeby – jak to potocznie się mawia – „całe to 
wokół niego ogarnąć”, łącznie z myślami 
„a co będzie dalej, jak już nie wyzdrowieje?”

Wiele rodzin natychmiast się przeor-
ganizowuje, żeby sprostać nowym 
zadaniom i wespół dzielą obo-
wiązkami, niektórzy zostają 
samotnymi bohaterami 
w roli opiekuna chorego, 
ktoś inny z bólem w duszy  
rozmyśla po cichu nad pla-
cówką, w której by umieścić 
swojego chorego domownika, 
bo „już nie wyrabia”. Jako wo-
lontariuszka Hospicjum w Gliwicach 
widzę też czasem, że chory od swoich bli-
skich nie chce przyjąć, a od „obcego” ja-
koś zniesie wykonywanie toalet, pojenie, 
a czynności w przestrzeni jego łóżka (np. 
zmiany pozycji) łącznie z tymi niezbyt kom-
fortowymi dla ciała lub umysłu osoby chorej 
–  przyjmowane są z większą pobłażliwo-
ścią. Ponadto monotonia obowiązków nawet 
przy bardzo ukochanej osobie woła czasem 
o trochę odmiany.  Stąd wziął się pomysł na 
towarzyszenie chorym; żeby wspólnie wyko-
nywane czynności pielęgnacyjne próbować 
uczynić w miarę radosnym wytchnieniem 
w jednostajnej codzienności. 

Skąd się biorą osoby, które aktualnie 
posługują chorym? Przychodzą, bo chcą, 
formują duchowość pod okiem Księdza Pro-
boszcza, nabywają wiedzę na kursach w ho-
spicjach gliwickim i zabrzańskim, a potem, 
nie mając nic materialnego do zaoferowania 
ofiarowują czas, żeby być blisko chorego. 
I tak już od pięciu lat, w większości po-
południami, bo rano wolontariusze pracują 
w swoich zawodach. Ponadto każdy musi do 
planu zadań własnej rodziny upchnąć grafik 
posług i w ten sposób do wolontariatu włą-
cza się nie tylko ten, co bezpośrednio jedzie 
do chorego, ale wszyscy, którzy go aktualnie 
zastępują w czynnościach domowych. Tym 
samym krąg osób do dziękowania za pięć lat 
posługiwania jest jeszcze szerszy. 

Najważniejsze jest, żeby było cicho...
Na piątą rocznicę posługiwania, jako Wspólnota Hospicyjna przy parafii św. Michała Archanioła w Ornontowicach 
otrzymaliśmy takie serdeczne spostrzeżenie: „piękne w Was jest to, że o Was jest tak cicho”. Na co nasza ekipa 
zawołała (głośno): „i niech tak zostanie”! 

Kto się nadaje do wolontariatu? Każdy. 
W głębi serca nazywam wolontariuszami 
każdą grupę i każdą z  tych osób w naszej 
parafii, które nas (czyli całe Ornontowice) 
powierzają Bogu w modlitwie. Wszystkich, 
którzy się formują w parafii w różnych krę-
gach doceniam za wartościową robotę na ich 
polach działania, a z doświadczenia wiem, 
że na nich też można zawsze liczyć. Wielu 
pięknych i dobrych Ludzi mają nasze Or-
nontowice! W odniesieniu zaś do Hospicjan-
tów: Tego, kto na przykład przewiózł, wniósł, 
zmontował sprzęt medyczny i obmyślił jakieś 
udoskonalenie, mimo, że nie dotknął ciała 

chorego nazywam wolontariuszem 
akcyjnym. Spotykamy się na ese-

mesowe hasło na konkretnym 
zadaniu i rozumiemy niemal 
bez słów. Instytucje, które 
użyczają miejsca na skła-
dowanie naszych sprzętów, 
podsuwają wiedzę o  nas 

wszystkim potrzebującym, 
traktują po partnersku i zaufali 

naszej ekipie nazywam po czesku 
Dobrowolnikami.  Wcale nie muszą, 

a z własnej woli czynią dobro. Są też tacy, 
co mówią nieraz: „ja tam nie wiem jak to by 
robić przy tym chorym, ale mógłbym na przy-
kład...” i ofiaruje najwięcej co może: swój 
czas, swoją przestrzeń lub inne dobro. No 
i oczywiście we Wspólnocie Hospicyjnej są 
„Pracowite Pszczoły”, czyli zasadnicza ekipa 
Wolontariuszy, którzy się montują na posługi 
w żółtych koszulkach i wykonują czynności 
bezpośrednio przy chorym w jego domu. Do-
cierają własnym transportem, na własny koszt 
i pracują według grafiku ustalonego z rodziną 
chorego. Gdy wchodząc na posługę słyszymy 
słowa „czekaliśmy już na Was” to serducho 
aż puchnie z radości.

Co otrzymujemy w zamian? Niebo! 
To znaczy niebo na ziemi (czyli uśmiech 
chorego i jego bliskich) i niebo w niebie 
(taki interes z Panem Bogiem chcielibyśmy 
załatwić). Nie pobieramy ani wynagrodze-
nia, ani słodyczy, ani nie mamy konta ban-
kowego. Jedyne o co prosimy za posługę to 
„jedna zdrowaśka” i na tym wolontariusz 
chrześcijański buduje swój kapitał. 

O co nam chodzi w tym wolontaria-
cie? Chciałabym być dobrze zrozumiana, bo 
pięknych ludzi dobrej woli pomagających 
na różne sposoby bez rozgłosu mamy wielu 
w Ornontowicach (fajnie byłoby się poznać 
bliżej!). W posługiwaniu chorym zaś chyba 
najbardziej zależy nam, żeby dać wyraźny 

znak, że gdy nadejdzie trudny czas chorowa-
nia, to nikt nie będzie sam. Ani osoby chorują-
ce, ani ich bliscy, bo zawsze znajdzie się ktoś, 
kto wpadnie i  tego napoi, do tamtego zagada, 
innego obmyje, czasem może nic istotnego 
nie wykona, ale uważnie wysłucha, urozmaici 
monotonię dnia, a przede wszystkim pozosta-
wi poczucie, że wszyscy jesteśmy dla siebie 
nawzajem niezbędni. Ci, obecnie chorujący, 
którzy muszą korzystać z pomocy osób zdro-
wych są szczególnie potrzebni, bo dzięki cho-
rym – zdrowi mogą stać się lepszymi (ot, taki 
paradoks). Ktoś kiedyś zadał nam pytanie na 
ulicy: „a jak ja już nie będę umieć koło sie-
bie zrobić, to też przyjdziecie?” No pewnie! 
Jak nie my, to – daj Bóg – następni, do Was 
i potem do nas. Bo chodzi o to, żeby każdy 
miał pewność, że otrzyma pomoc w potrze-
bie. I to wszystko bez reklamowania, tylko 
tak zwyczajnie, z potrzeby serca. Ekipa wo-
lontariuszy w Ornontowicach pięć lat temu 
też się nie znała. Spotkaliśmy się, bo myślimy 
podobnie i przetrwamy tylko wtedy, gdy nam 
się nie odmieni myślenie. No i oczywiście 
wtedy, gdy będziemy dla kogoś użyteczni. 
Napęd mamy od Pana Boga i dobrych ludzi. 
Czyli od tych, którzy przychodzą się zapisać 
do wolontariatu, tych, którzy się modlą w in-
tencji wspólnoty hospicyjnej i tych, którzy 
pozwalają sobie pomóc. Mam zwyczaj się 
usprawiedliwiać w domu chorego, że z nami 
być może nie jest super profesjonalnie, ale na 
pewno jest raźniej. Aha, no i raźniej jest też 
codziennie o 21.30. Bo według Ewangelii Mt. 
6.6 każdy osobno, ale duchowo razem odda-
jemy Panu Bogu doświadczenia całego dnia, 
swoje i tych, których cierpienia po ludzku nie 
da się udźwignąć, a On wie co z tym zrobić.

I tyle o Wspólnocie Hospicyjnej w Or-
nontowicach, w której sama jedna nie mogę 
nic, bo Wspólnota ma szansę tylko wtedy 
przetrwać gdy będzie tworzona i chciana 
przez nas wszystkich razem. Póki co Bogu 
i Parafianom dziękujemy za pięć lat.

Tekst: Danuta Prasoł
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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 
Akcja Zima 32 33 06 268
Akcja Zima (dyspozytor całodobowy) 501 548 282
Apteka św. Stanisława - Ornontowice 32 237 81 41
Apteka „NOVA” - Ornontowice 32 235 59 84
Dyspozytor Wodno-Kanalizacyjny - Ornontowice (czynny całodobowo) 602 573 096
PSZOK - Ornontowice 32 723 16 41
Zespół Szkół Ponadpodstawowych 32 235 46 00
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP 694 772 917
Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła 32 235 50 21
Gwarek Ornontowice  32 330 62 89
OSP Ornontowice 32 235 50 96
Urząd Pocztowy o/Ornontowice 32 235 50 11
KWK Budryk 32 235 51 11
Bank Spółdzielczy o/Ornontowice 32 339 17 00
Komisariat Policji w Orzeszu 32 324 86 10
Starostwo Powiatowe w Mikołowie 32 324 81 00
Szalety gminne 32 336 15 23
Powiatowy Urząd Pracy 32 224 10 92
Urząd Skarbowy w Mikołowie 32 324 61 00
Nocna i świąteczna opieka medyczna poniżej 18 r.ż. 32 325 76 00
Nocna i świąteczna opieka medyczna powyżej 18 r.ż. 32 322 40 63
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MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 
GMINY ORNONTOWICE

CENNIK 
REKLAM

Powierzchnia Strony 
wewnętrzne

Ostatnia 
strona

Cała strona 500 zł 900 zł

1/2 strony 260 zł 500 zł

1/4 strony 140 zł 260 zł

1/8 strony 80 zł 140 zł

1/16 strony 50 zł 80 zł

glos@ornontowice.pl

TA MIŁOŚĆ TRWA 
OD 60-CIU LAT

– DIAMENTOWE GODY –

Jubileusz 60 lat małżeństwa, czyli Diamentowe Gody,  
świętowali w październiku br. Państwo Lidia i Hubert Zdrzałek.

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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Europejski Dzień Seniora
20 października jest obchodzony jako Europejski Dzień Seniora. Tego dnia w MDK w Mikołowie zorganizowana 
została I Śląska Konferencja Senioralna: Dialog dla Zdrowia.

„Niech szkoła Twoja promieniuje dobrocią, Kolego - zobaczysz, jaka 
w niej będzie pogoda!” – te słowa Marii Grzegorzewskiej, której imię nosi 
Zespół Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie stały się mottem tegorocznej 
powiatowej uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się 12 
października właśnie w tej placówce.

- Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dzię-
kujemy dzisiaj za trud podejmowanej na co 
dzień, pięknej pracy w roli nauczyciela – 
mówiła Iwona Smorz, naczelnik Wydziału 
Edukacji i Kultury witając przybyłych na 
uroczystość, w tym najważniejszych tego 
dnia pracowników oświaty. To im składa-
no podziękowania i gratulacje. Uczynili to 
członkini Zarządu Powiatu Grażyna Nazar, 
wicestarosta Tadeusz Marszolik oraz Irene-
usz Komorowski p.o. Dyrektora Kuratorium 
Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybni-
ku. Oprawę uroczystości przygotowali ucznio-
wie Zespołu Szkół nr 1 i 2 Specjalnych. 

Tego dnia wręczone zostały: Nagrody Mi-
nistra Edukacji Narodowej i Śląskiego Kura-
tora Oświaty. Otrzymali je kolejno: Ryszard 
Wystemp – wicedyrektor Zespołu Szkół Po-

 Oficjalnego otwarcia dokonali wspólnie: 
Starosta Mikołowski Mirosław Duży, bur-
mistrz Mikołowa Stanisław Piechula oraz 
przewodniczący  Powiatowego Forum Se-
niorów Eugeniusz Wycisło.

 W wydarzeniu tym uczestniczyli przed-
stawiciele władz wojewódzkich, samorzą-
dowych, przedstawiciele placówek medycz-
nych, pracownicy samorządowi, delegaci 
organizacji zrzeszających seniorów, emery-
tów i rencistów oraz Rady i Fora Seniorów 
z województwa śląskiego.

 Święto Edukacji w Dwójce

nadpodstawowych w Ornontowicach, Anna 
Jadasz – Dyrektor Zespołu Szkół Energetycz-
nych i Usługowych w Łaziskach Górnych, 

Wojciech Baranowicz - nauczyciel Zespołu 
Szkół Technicznych w Mikołowie.

Przyznano również nagrody Starosty Mi-
kołowskiego dla dyrektorów szkół, nauczycie-
li oraz pracownikom administracji i obsługi.

Wręczone zostały listy gratulacyjne na-
uczycielom, którzy zdobyli tytuł Nauczyciela 
dyplomowanego oraz w szczególny sposób 
podziękowano nauczycielom i wychowaw-
com szkół specjalnych, Ogniska Pracy Po-
zaszkolnej oraz Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej. Pełny wykaz wyróżnionych na 
www.mikolowski.pl

Nauczyciele wyróżnieni nagrodami: Ministra Edukacji Narodowej, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Staro-Nauczyciele wyróżnieni nagrodami: Ministra Edukacji Narodowej, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Staro-
sty Mikołowskiego dla dyrektorów szkół.sty Mikołowskiego dla dyrektorów szkół.

1 Konferencja odbyła się w MDK Mikołów1 Konferencja odbyła się w MDK Mikołów

szłym wieku przez poszczególne samorzą-
dy, a także wsparcie dla nich z Funduszy 
Europejskich.

Organizatorem był Powiat Mikołowski, 
Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego, 
zaś współorganizatorem Miasto Mikołów 
oraz Rada Seniorów w Mikołowie.

W trakcie trwania sympozjum działały 
również stoiska NFZ, ZUS oraz innych pod-
miotów i firm działających na rzecz seniorów.

Materiały i wystąpienia z konferencji do-
stępne na stronie sks.mikolowski.pl

Konferencję otworzyli starosta Mirosław Duży, Konferencję otworzyli starosta Mirosław Duży, 
burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula oraz burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula oraz 
Eugeniusz Wycisło przewodniczący Forum Eugeniusz Wycisło przewodniczący Forum 
Seniorów.Seniorów.

Zaproszeni do udziału w  konferencji 
prelegenci w swych wystąpieniach podkre-
ślali, jak ważne jest uwzględnienie potrzeb 
zdrowotnych seniorów, ze szczególnym 
naciskiem na działania dotyczące promocji 
i profilaktyki zdrowia.

Mówiono również o wpływie, jaki na dzia-
łania prozdrowotne nakierowane na seniorów 
mają mieć Rady Seniorów oraz inne repre-
zentujące te środowisko gremia.

Sporo miejsca zajęło także przedstawie-
nie działań realizowanych dla osób w pode-
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– Ornontowice na dawnej pocztówce, część 3 –

Ornontowice na dawnej pocztówce, część 3  
Kolejna pocztówka z Ornontowic przenosi nas do czasów I woj-

ny światowej, przypuszczalnie do roku 1915. Uwiecznione na niej 
zabudowania należały nadal do Johana Szydłowskiego i mieściła 
się tam gospoda, sklep z artykułami kolonialnymi oraz agencja 
pocztowa, która funkcjonowała w tym miejscu już od 1893 roku. 

Całość powstała zapewne jeszcze w II połowie XIX wieku, co 
potwierdza mapa z 1880 roku, na której zaznaczono budynek głów-
ny, opisując go jako Gasthaus, czyli gościniec (gospoda). 

Przedstawiony w dolnej części pocztówki odrębny budynek, usy-
tuowany na prawo od głównego, powstał nieco później, dlatego nie 
oznaczono go na tejże mapie.

Porównując zabudowania 
uwiecznione na pocztówce 
z tymi z lat 1901 i 1909 (zob. 
cz. 1 i 2), zauważamy dobrze 
znaną nam już dziś bryłę sali 
gminnej, wybudowanej w latach 
1913–1914. Sam budynek głów-
ny jest jeszcze w tym czasie par-
terowy. Jego rozbudowa o piętro 
nastąpiła dopiero 20 lat później, 
kiedy to ówczesne władze gmi-

ny Ornontowice odkupiły całą nieruchomość od spadkobierców  
Johana Szydłowskiego. Pomieszczenia na piętrze przeznaczono na 
biura urzędu oraz mieszkania dla nauczycieli. Parter wynajmowano 
nadal na gospodę, sklep i pocztę. Dla uzmysłowienia przemian, 
które dokonały się w ciągu ostatnich 100 lat, obok oryginalnej 
pocztówki umieszczono aktualne fotografie, na których zauważalny 
jest brak części zabudowań z prawej strony, spalonych w trakcie 
przechodzenia frontu II wojny światowej w styczniu 1945 roku. 

Wspomniany wcześniej wolno stojący budynek z dolnej fotografii 
pocztówki praktycznie nie zmieniał się przez kolejne 80 lat, pełniąc 
różnorakie funkcje, m.in.: biura urzędu gminy, posterunku policji, 
salonu fryzjerskiego czy składu obrony cywilnej.

W 1992 roku został odsprzedany Telekomunikacji Polskiej S.A., 
po czym gruntownie przebudowany, zatracając charakterystyczne 
cechy architektoniczne. Po zaadaptowaniu pomieszczeń zainstalo-
wano nowoczesne urządzenia telekomunikacyjne, pracujące zresztą 
do dziś. Powyżej umieszczono fotografię z 1931 roku przedsta-
wiającą omawiane zabudowania w ujęciu od strony południowej, 
jeszcze przed ich rozbudową.

Pocztówka ze zbiorów autora 
Ireneusz Kubicki

Towarzystwo Miłośników Ornontowic

Widok od południa. Rok 1931Widok od południa. Rok 1931


