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Obchody 11 listopada w Ornontowicach 
rozpoczęła o godz. 10.30. uroczysta Msza 
Św. w intencji Ojczyzny, którą w naszym 
kościele parafialnym celebrował ks. Pro-
boszcz – Grzegorz Lech. W nabożeństwie 
udział wzięli przedstawiciele władz samo-
rządowych Gminy Ornontowice, w tym 
Wójt Gminy – Marcin Kotyczka, Zastęp-
ca Wójta Gminy – Dariusz Spyra, Wice-
przewodniczący Rady Gminy – Ryszard 
Milanowski, Sekretarz Gminy – Justyna 
Sittek-Goj, radni, pracownicy Urzędu 
i jednostek organizacyjnych oraz miesz-
kańcy. Powagi Eucharystii dodała obec-
ność pocztów sztandarowych oraz Chóru 
„Jutrzenka”.

Narodowe Święto Niepodległości 
31 października – z okazji zbliżającego 

się Dnia Wszystkich Świętych – przedsta-
wiciele ornontowickich władz samorządo-
wych w osobach: Wójta Gminy – Marcina 
Kotyczki, Zastępcy Wójta Gminy – Dariusza 
Spyry, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
– Ryszarda Milanowskiego oraz Przewodni-
czącego Komisji Spraw Społecznych Rady 
Gminy – Sebastiana Spyry zapalili znicze 
na grobach zmarłych radnych, pracowników 
Urzędu Gminy, księży oraz laureatów Statu-
etki „Ornontowickie Bzy”.

Ku pamięci…

Od lewej: Sebastian Spyra, Marcin Kotyczka, Od lewej: Sebastian Spyra, Marcin Kotyczka, 
Dariusz Spyra, Ryszard Milanowski.Dariusz Spyra, Ryszard Milanowski.

Z kolei 10 listopada, dzień przed Na-
rodowym Świętem Niepodległości, de-
legacja Urzędu Gminy w osobach Wójta 
Gminy – Marcina Kotyczki, Zastępcy 
Wójta Gminy – Dariusza Spyry oraz Se-
kretarz Gminy – Justyny Sittek-Goj złożyła 
wieniec i zapaliła znicze pod pomnikiem 
ofiar faszystowskiego barbarzyństwa przy 
ul. Kolejowej.

Od lewej: Justyna Sittek-Goj, Dariusz Spyra, Od lewej: Justyna Sittek-Goj, Dariusz Spyra, 
Marcin KotyczkaMarcin Kotyczka

Drugim punktem obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości było wspólne odśpie-
wanie Mazurka Dąbrowskiego, które odbyło 
się w Amfiteatrze Parkowym im. Stefana 
Owczarka. Organizatorką akcji była nieza-
stąpiona Joanna Sodzawiczny.

BarbórkaBarbórka
20222022

Z okazji Barbórki
wszystkim Górnikom, Pracownikom Kopalni i ich Rodzinom
składamy najlepsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności 

oraz wytrwałości w ciężkiej pracy.
Niech Święta Barbara Wam błogosławi 

i chroni Was i Wasze Rodziny. 
Szczęść Boże!

Ornontowice, 4 grudnia 2022 r.

 Marcin Kotyczka
Wójt Gminy

Dariusz Spyra
Zastępca Wójta Gminy

Henryk Nieużyła
Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Milanowski
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
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9 wspólnot mieszkaniowych zarządzanych 
przez 3 Zarządców Nieruchomości. Współ-
praca pomiędzy pracownikami Referatu 
Komunalnego a Zarządcami generalnie 
przebiega bez zastrzeżeń. 

Kolejnym punktem sesji było sprawozda-
nie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy 
Ornontowice na lata 2018-2025 oraz spra-
wozdanie z realizacji Lokalnego Programu 
Rewitalizacji, które naprzemiennie omó-
wili: Wójt Gminy i Zastępca Wójta Gminy. 

W kolejnej części obrad radni podjęli 
łącznie 10 uchwał m.in. ws.:

- zmian budżetu Gminy na 2022 rok,
- zmiany uchwały w sprawie regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w ZS-P, 

- przyjęcia Rocznego programu współ-
pracy Gminy Ornontowice z organizacjami 
pozarządowymi, 

- pokrycia części kosztów gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi z dochodów 
własnych Gminy. 

Wszystkie uchwały dostępne są w BIP.
W  części poświęconej informacjom 

Wójta Gminy – Zastępca Wójta poinfor-
mował o bieżących inwestycjach, w tym 
m.in. o tym, że trwają procedury związane 
z wyłonieniem wykonawcy budowy chod-
nika po wschodniej stronie ul. Zwycięstwa 
oraz wykonania I etapu kanalizacji deszczo-
wej w rejonie nr 18 przy ul. Polnej. Więcej 
o bieżących inwestycjach na str. 4.

Z kolei Wójt Gminy powiadomił m.in. 
o tym, że rozpoczęły się kontrole zbior-
ników bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz że z dniem 7 li-
stopada br. Gmina Ornontowice przystąpiła 
do preferencyjnego zakupu węgla dla gospo-
darstw domowych. 

 Transmisja z obrad L Sesji Rady Gminy 
Ornontowice dostępna jest na stronie inter-
netowej: www.esesja.tv/transmisje_z_ob-
rad/806/rada-gminy-ornontowice.htm

Informację o bieżącej i planowanej 
działalności JSW S.A. KWK Budryk na 
terenie Ornontowic przedstawił Kierownik 
Działu Mierniczo-Geologicznego – Piotr 
Połednik. Następnie Kierownik Działu 
Szkód Górniczych – Piotr Stajno omówił 
działania zrealizowane w br. Do kopalni 
wpłynęły 64 wnioski o szkody górnicze, 19 
wniosków o zwrot kosztów zabezpieczenia 
realizacji nowych budynków i 4 wnioski rol-
ne. W 2022 r. (do dnia sesji) koszty, które 
poniosła kopalnia na usuwanie szkód gór-
niczych wyniosły ponad 1 900 000 złotych. 
Przypomniał również, że wniosek o szkody 
górnicze dostępny jest na stronie: www.jsw.
pl/dla-kontrahentow/szkody-gornicze/przy-
kladowe-wnioski-do-pobrania 

Przedstawiciel PGG S.A. Odział KWK 
Bolesław Śmiały, Kierownik Działu Mier-
niczo-Geologicznego – Wojciech Surma 

17 listopada w sali konferencyjnej Rady Gminy odbyła się 50. Sesja Rady 
Gminy Ornontowice tej kadencji, a tematami wiodącymi były informacje 
o bieżącej i planowanej działalności spółek górniczych na terenie Or-
nontowic oraz gospodarka mieszkaniowa na terenie gminy i stan wyko-
rzystania obiektów komunalnych. 

Sesja Rady Gminy

przypomniał, że kopalnia z Łazisk Górnych 
zakończyła wydobycie pod Ornontowicami 
w 2019 r., ale w dalszym ciągu usuwane są 
szkody górnicze po zakończonej eksploata-
cji. W 2022 r. z Ornontowic wpłynęło 15 
wniosków o naprawę szkód górniczych, 
a 12 z nich rozpatrzono pozytywnie. Dla 7 
obiektów wypłacono zwrot kosztów profi-
laktycznego zabezpieczenia budynków. Na 
powyższe cele wydatkowano ponad 825 000 
złotych. Wspomniał również o zrealizowa-
nym w tym roku remoncie ul. Orzeskiej oraz 
o planowanym remoncie kanalizacji sanitar-
nej przy ul. Bujakowskiej. W 2023 r. kopal-
nia Bolesław Śmiały nie planuje eksploatacji 
górniczej pod terenami Gminy Ornontowice.

Gospodarkę mieszkaniową na terenie 
Gminy i stan wykorzystania obiektów 
komunalnych omówiła Kierownik Refera-
tu Komunalnego – Ewa Kurzik. Na dzień 

sesji Gmina Ornonto-
wice jest właścicielem 
65 lokali gminnych, 
z czego 59 lokali ob-
jętych jest umowami 
najmu, a w 3 lokalach 
prowadzona jest bie-
żąca działalności or-
nontowickiego GOPS-
-u. Na chwilę obecną 
lokale komunalne są 
ogólnie w  dobrym 
stanie technicznym. 
Na terenie Gminy Or-
nontowice występuje 

18 listopada o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Rady Gminy 
Ornontowice odbyła się II Sesja Rady Seniorów Gminy Ornon-
towice. Głównymi tematami obrad były m.in. omówienie planu 
pracy Rady Seniorów na najbliższy okres, sprawy bieżące oraz 
ślubowanie nowych członków Rady.

W obecności Wójta Gminy – Marcina Kotyczki oraz Sekretarz 
Gminy – Justyny Sittek-Goj ślubowanie złożyli radni obejmujący 
wakujące miejsca w Radzie: Aniela Kolarz i Mirosław Pastor.

Uzupełniony skład Rady Seniorów Gminy Ornontowice pre-
zentuje się następująco:
• Przewodniczący Rady – Józef Jasiulek,
• Wiceprzewodnicząca Rady – Bożena Wenecka,
• Sekretarz Rady – Janina Kozioł
• oraz radni: Irena Adamczyk, Urszula Chlebosz, Aniela Kolarz, 

Mirosław Pastor, Maria Pawlak oraz Danuta Wolnik.

II Sesja Rady Seniorów

Od lewej: Marcin Kotyczka, Józef Jasiulek, Aniela Kolarz, Mirosław Pastor, Od lewej: Marcin Kotyczka, Józef Jasiulek, Aniela Kolarz, Mirosław Pastor, 
Justyna Sittek-GojJustyna Sittek-Goj



GŁOS Ornontowic    nr 11 (247)    LISTOPAD 20224 I N W E S T Y C J E

Dariusz Spyra

Zastępca Wójta Gminy

24 października dokonano odbioru koń-
cowego zadania dotyczącego przebudowy 
ciągu pieszego przy ul. Akacjowej. Zakres 
inwestycji obejmował rozbiórkę dotychcza-
sowej nawierzchni chodnika oraz istniejące-
go obrzeża i krawężnika, wykonanie koryta, 
nowego obrzeża i krawężnika, wykonanie 
warstw podbudowy, nowej nawierzchni 
chodnika, regulację wysokościową urzą-
dzeń obcych występujących w  rejonie 
chodnika, uzupełnienie nawierzchni asfal-
tobetonowej na styku z nowym krawęż-
nikiem, malowanie linii segregacyjnych 
na miejscach parkingowych oraz wyko-
nanie dodatkowych miejsc parkingowych.  

Informujemy, że w październiku została 
podpisana umowa na dokończenie budowy 
sieci wodociągowej przy ul. Polnej. Wcze-
śniejsza firma wykonująca budowę sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami do bu-
dynków odstąpiła od dalszego wykonywa-
nia prac i zeszła z budowy. Dokończenie 
budowy sieci wodociągowej obejmuje m.in. 
połączenie wykonanych rurociągów, budowę 
przyłączy wodociągowych o długości łącznej 
około 0,5 km wraz z zabudową zestawów 
wodomierzowych oraz zabudową 6 hydran-
tów. Prace powinny zakończyć się do końca 
bieżącego roku.

Budowa chodnika przy ul. Akacjowej

Nawierzchnia chodnika została wykonana 
z kostki betonowej szarej z czerwonymi 
wstawkami na odcinku 138 mb wzdłuż bu-
dynków nr: 27, 9, 10, 11, 12 i 13. Chodnik 
jest oddzielony od jezdni krawężnikiem 
ulicznym wysuniętym na 12 cm, od strony 
posesji – bloków obrzeżami betonowymi na 
ławie betonowej z oporem. Istniejące doj-
ścia do posesji – klatek schodowych prze-
brukowano w celu dostosowania do nowego 
chodnika. Całość zadania wyniosła 200 ty-
sięcy złotych. Przedmiotowa inwestycja jest 
kolejnym zadaniem związanym z poprawą 
komfortu i bezpieczeństwa poruszania się 
osób na terenie Gminy Ornontowice.

Budowa sieci 
wodociągowej 
przy ul. Polnej 
– dokończenie

Szczegółowych informacji na temat realizowanych zadań i przedsięwzięć inwesty-
cyjnych udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr 
tel. 32 33 06 224 lub 33 06 268.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich 
mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie 
szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.

Za utrzymanie stanu dróg gminnych od-
powiedzialny jest Urząd Gminy Ornonto-
wice z siedzibą w Ornontowicach przy ul. 
Zwycięstwa 26a.

W  sprawach INTERWENCYJNYCH 
związanych z „Akcją Zima” należy kon-
taktować się z pracownikiem oddelego-
wanym do pełnienia dyżuru pod numerem 
telefonu 501 548 282, czynnym całodobowo 
lub pod nr 32 33 06 268 w godz. pracy 
Urzędu Gminy. „Akcja Zima 2022/2023” 
jest prowadzona od 15 listopada 2022 r. do 
31 marca 2023 r.

Wójt Gminy Ornontowice jako zarządca 
dróg gminnych informuje, że w sezonie zi-
mowym 2022/2023 czynności utrzymania 
zimowego będą prowadzone tylko i wyłącz-
nie na drogach oraz sięgaczach gminnych 
i nie będą obsługiwane drogi lub sięgacze 
dróg prywatnych.

Czynności utrzymania zimowego w za-
kresie dróg gminnych w stanie „BIAŁE 

„AKCJA ZIMA 2022/2023”
PRZEJEZDNE” prowadzić będzie firma: 
„MORAGO” Grzegorz Hanusek z siedzibą 
w Orzeszu przy ul. Rycerskiej 16.

Za zimowe utrzymanie dróg powiato-
wych na terenie gminy Ornontowice (ul. 
Chudowska, Dworcowa, Orzeska, Zamko-
wa, Zwycięstwa) odpowiedzialny jest Po-
wiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Łazi-
skach Górnych przy ul. Chopina 8, tel. 32 22 
44 499 w godzinach 7.00 – 15.00, tel. 512 
294 375 w godzinach 15.00 – 7.00,

Czynności utrzymania zimowego w za-
kresie dróg powiatowych prowadzić będzie 
konsorcjum firm: SAKEM Clean&Build, 
z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. 
Powstańców 1 oraz COMPLEX S.C., z sie-
dzibą w Orzeszu przy ul. F. Stuska 5, telefon 
kontaktowy: 577 621 212.

Za zimowe utrzymanie drogi wojewódz-
kiej na terenie gminy Ornontowice (ul. 
Bujakowska) odpowiedzialny jest Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Katowicach z sie-

dzibą przy ul. Lechickiej 24, tel. 32 781 
92 11.

Zimowe utrzymanie chodników przyle-
gających do posesji zabudowanych należy 
do właścicieli tych posesji. W celu poprawy 
i ujednolicenia standardu utrzymania chod-
ników w ciągach głównych dróg Ornonto-
wic, podobnie jak w latach poprzednich, 
gmina będzie prowadzić prace związane 
z odśnieżaniem chodników przy użyciu 
mikrociągników wyposażonych w skrętne 
pługi śnieżne.
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Udział w wydarzeniu wzięli przedsta-
wiciele lokalnego samorządu: Wójt Gminy 
– Marcin Kotyczka, Zastępca Wójta Gmi-
ny – Dariusz Spyra, Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy – Ryszard Milanowski, Se-
kretarz Gminy – Justyna Sittek-Goj, Pro-
boszcz ornontowickiej parafii – ks. Grzegorz 
Lech, radni, przedstawiciele Urzędu Gmi-
ny i gminnych jednostek organizacyjnych, 
przedstawiciele Teatru Naumiony i Towa-
rzystwa Miłośników Ornontowic oraz za-
proszeni goście, w tym najbliższa rodzina 
śp. Stefana Owczarka, m.in. żona Magdale-
na Owczarek, syn Andrzej Owczarek oraz 
córki: Renata Stolarczyk i Sabina Krasoń 
wraz z rodzinami. 

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor ARTe-
rii Centrum Kultury i Promocji – Aleksan-
dra Malczyk, która po przywitaniu gości 
i podkreśleniu walorów Amfiteatru Par-
kowego oddała głos Wójtowi. Marcin Ko-
tyczka przypomniał, że 2 czerwca 2021 r. 
podczas uroczystej XXXI Sesji Rady Gminy 
Ornontowice, w ramach obchodów 30-lecia 
odrodzenia Gminy Ornontowice, na wnio-
sek Wójta Gminy radni podjęli jednogłośnie 
uchwałę, której przedmiotem było wyraże-
nie zgody na nadanie nazwy obiektowi kul-
turalnemu w Gminie Ornontowice – Amfi-
teatrowi Parkowemu im. Stefana Owczarka.

Uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy 
w Amfiteatrze Parkowym im. Stefana Owczarka

11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości, tuż po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, w Amfiteatrze Parkowym 
dokonano uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej jednemu z ojców Teatru Naumiony – śp. Stefanowi 
Owczarkowi.

Jeden z założycieli Te-
atru Naumiony, którego 
na zawsze zapamiętamy 
m.in. z takich kultowych 
ról jak Ojciec („Ma-
rika”, „Kopidoł”) czy 
Edek („Szac”). Śp. Stefan 
Owczarek był człowiekiem 
o wielkim sercu i ogrom-
nej pasji do aktorstwa, 
którą z  powodzeniem 
i  radością przekazywał 
innym. Chętnie dzielił się 
swoją wiedzą i scenicznym doświadczeniem 
z młodym pokoleniem, zaszczepiając w nim 
aktorskiego bakcyla. Był zawsze radosny 
i otwarty. Jego wkład w naszą lokalną kul-
turę, propagowanie gwary śląskiej i ama-
torskiego aktorstwa pozostaje nieoceniony.

Cieszę się, że radni jednogłośnie podję-
li wspomnianą wcześniej uchwałę. Jestem 
przekonany, że nadanie nazwy im. Stefana 
Owczarka Amfiteatrowi Parkowemu w Gmi-
nie Ornontowice jest najlepszym hołdem, 
który jako mieszkańcy mogliśmy oddać śp. 
Stefanowi Owczarkowi – podsumował Wójt.

Uroczystego odsłonięcia tablicy dokona-
li: Marcin Kotyczka, Ryszard Milanowski 
oraz Magdalena Owczarek.

Następnie udano się na cmentarz para-
fialny, gdzie przy chwili zadumy na grobie 
śp. Stefana Owczarka złożono kwiaty i za-
palono znicze.

Ostatni punkt uroczystości odbył się 
w sali ARTerii CKiP, gdzie przy poczę-
stunku Wójt Gminy wręczył członkom 
rodziny śp. Stefana Owczarka pamiątkowe 
grawertony.

Od lewej: Marcin Kotyczka, Magdalena Owcza-Od lewej: Marcin Kotyczka, Magdalena Owcza-
rek, Ryszard Milanowskirek, Ryszard Milanowski Magdalena Owczarek z rodzinąMagdalena Owczarek z rodziną

Od lewej: Marcin Kotyczka, Magdalena Owczarek, Andrzej Owczarek, Od lewej: Marcin Kotyczka, Magdalena Owczarek, Andrzej Owczarek, 
Renata Stolarczyk, Sabina Krasoń, Sebastian SpyraRenata Stolarczyk, Sabina Krasoń, Sebastian Spyra

II Konferencja 
Weterynaryjna  

w Ornontowicach

15 listopada w sali ARTerii CKiP odbyła 
się II Konferencja Weterynaryjna, zorgani-
zowana przez Zespól Szkół Ponadpodsta-
wowych w Ornontowicach oraz Fundację 
Sonaba.

Patronat Honorowy nad ww. przedsię-
wzięciem objęli m.in. Wójt Gminy Or-
nontowice – Marcin Kotyczka i Starosta 
Powiatu Mikołowskiego – Mirosław Duży.

W  wydarzeniu udział wzięło oko-
ło 150 osób, w tym lekarze weterynarii 
oraz uczniowie i absolwenci kształcący 
się w zawodach technik weterynarii oraz 
technik hodowca koni w ZSP w Ornon-
towicach.

Tematyka poszczególnych wykładów 
dotyczyła m.in. fizjoterapii i emocji zwie-
rząt.
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Gospodarzami uroczystości byli przedsta-
wiciele władz samorządowych Gminy Ornon-
towice w osobach: Wójta Gminy – Marcina 
Kotyczki, Zastępcy Wójta Gminy – Dariusza 
Spyry, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
– Ryszarda Milanowskiego oraz Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego – Mirosławy Pie-
trzyby.

Pary, które w tym roku obchodzą Złote 
Gody, czyli jubileusz 50 lat związku mał-
żeńskiego odebrały z rąk Wójta Gminy – 
przyznawane przez Prezydenta RP – Medale 
za długoletnie pożycie małżeńskie.

Byli to Państwo:
• Jadwiga i Jerzy Breitkopf,
• Irena i Józef Chmurczyk,
• Kornelia i Józef Gogolin (nieobecni),
• Sylwia i Józef Krupa,
• Maria i Andrzej Nowak,
• Cecylia i Henryk Spyra,
• Gabriela i Czesław Tebinka,
• Janina i Ernest Urzędnik.

2 listopada w sali ARTerii CKiP kilkanaście par świętowało długoletnie jubileusze małżeńskie.

Jubileusze małżeńskie 2022

Państwo Jadwiga i Jerzy BreitkopfPaństwo Jadwiga i Jerzy Breitkopf

Państwo Cecylia i Henryk SpyraPaństwo Cecylia i Henryk Spyra
Państwo Lidia i Hubert Zdrzałek oraz Państwo Lidia i Hubert Zdrzałek oraz 
Państwo Cecylia i Teodor SkupnikPaństwo Cecylia i Teodor Skupnik

Państwo Sylwia i Józef KrupaPaństwo Sylwia i Józef KrupaPaństwo Irena i Józef ChmurczykPaństwo Irena i Józef Chmurczyk

Gratulacje i upominki otrzymały także 
pary świętujące:

– Diamentowe Gody, czyli 60-lecie 
związku małżeńskiego:
• Krystyna i Roman Posiłek (nieobecni),
• Lidia i Hubert Zdrzałek,
• Irena i Rufin Zuber (nieobecni).

– Żelazne Gody, czyli 65-lecie związku 
małżeńskiego:
• Cecylia i Teodor Skupnik.

Po części oficjalnej dostojni Jubilaci zosta-
li zaproszeni na poczęstunek, który umiliła 
im część artystyczna w wykonaniu Zespołu 
Folklorystycznego Marzanki oraz Kapeli Po-
dwórkowej Śląskie Bajery.

Od lewej: Ryszard Milanowski, Marcin Kotyczka, Dariusz Spyra, Mirosława PietrzybaOd lewej: Ryszard Milanowski, Marcin Kotyczka, Dariusz Spyra, Mirosława Pietrzyba
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Państwo Maria i Andrzej NowakPaństwo Maria i Andrzej Nowak Państwo Janina i Ernest UrzędnikPaństwo Janina i Ernest UrzędnikPaństwo Gabriela i Czesław TebinkaPaństwo Gabriela i Czesław Tebinka

Wymiana młodzieży Erasmus+ POWER TOOL RACE
W październiku Zespół Szkół Ponadpod-

stawowych w Ornontowicach gościł między-
narodową grupę 21 osób, uczniów i nauczy-
cieli z Grecji, Belgii oraz Włoch. Przyjechali 
z krótką wizytą w ramach projektu Power 
Tool Race współfinansowanego z programu 
Erasmus+. Młodzież spotkała się, by po raz 
kolejny przeprowadzić wyścigi pojazdów na-
pędzanych elektronarzędziem. 

Wyścigi odbywały się systemem pucharo-
wym. Najpierw każda drużyna zmierzyła się 
ze wszystkimi konkurentami. Następnie od-
bywał się wyścig o 3 miejsce między dwiema 

najsłabszymi maszynami, a dwa najszybsze 
pojazdy walczyły o zwycięstwo. Wygrali Bel-
gowie. Pojazd uczniów ZSP zajął drugie miej-
sce. Za nami uplasowali się Włosi i Grecy.

Szczególnie gratulujemy konstruktorom 
pojazdu: Bartkowi Klimczykowi, Wojtko-
wi Romanowskiemu i Borysowi Walcza-
kow z 4TG1 (technik automatyk). Specjalne 
uznanie należy się również ekipie od toru. Za 
montaż oraz elektronikę odpowiadał Dawid 
Niczyporuk, Szymon Wrona i Darek Sko-
nieczny-Paryła z 4TP1 (technik automatyk). 
Dziękujemy Natalii Ciborz 4TG1 za oprowa-

dzanie gości po szkole oraz Karolowi Peth 
za prezentację branży hotelarskiej w ZSP. 
Hotelarzom ZSP należą się brawa za świetny 
pokaz obsługi barmańskiej.

To już trzecia wymiana młodzieży w ra-
mach projektu Erasmus+ POWER TOOL 
RACE. Nasi uczniowie byli już na podob-
nych wyścigach w Grecji w Pireusie (listopad 
2021) oraz we Włoszech w Chiari (marzec 
2022). Ostatnie zmagania odbędą się w Belgii 
w Boom w kwietniu 2023 r.

Tekst: ZSP w Ornontowicach
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Róże zakupiła do założenia rosarium jesz-
cze w XIX wieku ówczesna dziedziczka pa-
łacu Annemarie Hegenscheidt. Były ozdobą 
parku aż do 1946 r., kiedy to zostały wykar-
czowane w związku z przygotowaniem pa-
łacu i terenu wokół niego dla potrzeb szkoły 
rolniczej. „Na szczęście ówczesny ogrodnik 
Pan Skowronek uratował 12 krzewów i przy-
niósł je mojej teściowej położnej Agnieszce 
Cienciałowej” – wspominał Ronald Winkler.

Dzięki temu dwie najpiękniejsze odmia-
ny przetrwały do dziś. Amerykańska Betty 
Prior trafiła na rynek w 1935 r. wyhodo-
wana przez amerykańskiego hodowcę firmy 
„Prior & Sons”, natomiast Dagmar Spath 
w następnym roku. Ta druga odwdzięczyła 
się Winklerom w szczególny sposób, gdyż 
wyrosły na niej biało-czerwone kwiaty. 
Mamy tu do czynienia z chimerą (kiedyś 
zwana atawizmem) ukrywającą pierwotny 
gen, dzięki któremu na białych kwiatach nie-
spodziewanie pojawia się czerwona barwa. 
Dzieje się tak raz na cztery, pięć sezonów. 
Jeden biało-czerwony kwiat może zdarzyć 
się nie częściej niż raz na pól wieku. Tak 
stało się w ornontowickim ogrodzie w lipcu 
2003 r. To jedyny taki przypadek w Polsce, 
ponieważ po wojnie Dagmar Spath zosta-
ła wyparta przez inne nowe odmiany róż. 

Najstarsze krzewy róż w Polsce mają dziś 85 lat

Kwiaty wzbudziły sensację wśród europej-
skich hodowców. Chimerą z Ornontowic za-
interesowali się m.in. naukowcy z Hambur-
ga oraz największe w Polsce Rosarium przy 
Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii 
Nauk w Powsinie.

Fakt istnienia krzewów w dobrej kondycji 
przez kilkadziesiąt lat dowodzi dużych umie-
jętności ogrodniczych. Tak długa żywotność 
krzewów jest właściwie niespotykana w Pol-
sce, tylko w starych rosariach w Europie, 
krzewy mają podobny wiek.

W ogrodzie Państwa Winklerów rosły 
szczególne odmiany róż, które zostały spro-
wadzone do Ornontowic w 2009 r. Słynne 
róże o nazwie „Maria Skłodowska–Curie” 
oraz „ Furstin von Pless” wyhodowana na 
przełomie XIX i XX wieku przez wybitne-
go ogrodnika Piotra Lamberta dla księżnej 
pszczyńskiej Daisy.

Przeżyły dwie wojny światowe, śmierć właścicieli i nadal wyglądają rewelacyjnie. Kwiaty sprowadzono do Ornon-
towic w 1937 r. W Polsce nie ma tak długo żyjących róż, dlatego są one ewenementem w skali kraju.

Wójt Gminy Ornontowice z ubolewaniem 
informuje, że od dnia 16 listopada stopniowo 
zostało wprowadzone częściowe wyłączenie 
oświetlenia ulicznego w Gminie Ornonto-
wice. Oświetlenie będzie sukcesywnie wy-
łączane na wszystkich drogach gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich, począwszy 
od północnej części ulicy Zwycięstwa aż do 
południowej części ulicy Bujakowskiej. 

Główną przyczyną tej trudnej decyzji jest 
konieczność poszukania oszczędności w wy-
datkowaniu środków finansowych z budżetu 
Gminy Ornontowice. Powyższe działania od-
górnie narzuca samorządom Ustawa z dnia 
7 października 2022 r. o szczególnych roz-

Częściowe wyłączenie oświetlenia ulicznego
wiązaniach służących ochronie odbiorców 
energii elektrycznej w 2023 roku w związku 
z sytuacją na rynku energii elektrycznej: ht-
tps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.
xsp?id=WDU20220002127 

W okresie nocnym wyłączona zostanie 
co druga lampa w ciągach dróg gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich. Ze względów 
bezpieczeństwa wyłączenie oświetlenia NIE 
BĘDZIE DOTYCZYĆ wszystkich skrzyżo-
wań, przejść dla pieszych i przystanków au-
tobusowych.

Częściowe wyłączenie oświetlenia ulicz-
nego obejmie także: Park Gminny, Świątynię 
Dumania, parkingi, tereny osiedlowe oraz 

W tym niesamowitym parku można było 
podziwiać rzadko spotykany, stary, piękny 
drzewostan np. dwa drzewa – metasekwoja 
z 1958 r. oraz cedr himalajski z 1964 r., 
które zostały uznane w 2001 r. za pomniki 
przyrody, a jednocześnie są to najstarsze 
egzemplarze na Górnym Śląsku.

W lutym 2021 r. nagle zmarli właściciele 
i pasjonaci królowej kwiatów – Helena i Ro-
nald Winkler. Na skutek różnych zawiłości 
losu ich czarodziejski ogród – a można powie-
dzieć park – przestał istnieć. Wszystkie róże 
zostały przeniesione do ogrodu córki właści-
cieli – Eweliny Winkler-Wagner. Róże pięk-
nie się zaaklimatyzowały i w pełni zakwitły 
w tym sezonie ciesząc oko swoją kolorystyką 
i formą, co zostało uwiecznione na zdjęciach.

W ten sposób rosarium śp. Państwa He-
leny i Ronalda Winklerów będzie mogło 
jeszcze wiele lat zachwycać swoim urokiem.

Tekst i zdjęcia: 
Ewelina Winkler-Wagner

bożonarodzeniowe oświetlenie świąteczne, 
z którego pozostaną włączone tylko świą-
teczne choinki w centrum Gminy oraz na 
wysepce w Parku Gminnym.

Róże „Maria Skłodowska-Curie”Róże „Maria Skłodowska-Curie”ChimeraChimera

Róża „Furstin von Pless”Róża „Furstin von Pless”
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osobom, które dokonały rejestracji w bazie 
DKMS, jak i wszystkim zaangażowanym 
w organizację i promocję akcji. Szczególne 
podziękowania należą się inicjatorce tej szla-
chetnej inicjatywy – Joannie Sodzawiczny, 
która przez cały okres akcji koordynowała 
działania wolontariuszy, dodawała wszyst-
kim energii i zachęcała niezdecydowanych.

Z radością pragniemy poinformować, że 
w międzyczasie znalazł się genetyczny bliź-
niak obu chłopców - zarówno dla Szymona, 
jaki i dla Olafa, którzy teraz wraz z rodzica-
mi oczekują na termin przeszczepu komórek 
macierzystych szpiku … być może jest to 
właśnie ktoś z tych ponad 330 osób, które 
zarejestrowały się podczas ornontowickiej 
akcji. Dlatego warto pomagać, a dobro za-
wsze wraca!

W rejonie Czerwionki-Leszczyn, Ornon-
towic i Orzesza w tym roku działa aż 30 wo-
lontariuszy na czele z Liderką. Przez prawie 
2 miesiące odwiedzali oni rodziny, których 
w sumie było nieco ponad 70. Ponadto pozna-
wali ich historie, określali potrzeby, tak aby 
jak najwięcej opisów trafiło do Bazy Rodzin 
Szlachetnej Paczki, znajdującej się na stronie 
internetowej https://www.szlachetnapaczka.
pl/wybor-rodziny.

Otwarcie Bazy nastąpiło 12 listopada 
i od tego momentu przez cztery tygodnie 
darczyńcy wybierają rodziny, aby następnie 

Weekend cudów coraz bliżej
Już wielkimi krokami zbliża się finał tegorocznej edycji Szlachetnej 
Paczki, zaplanowany na 10-11 grudnia.

Szerokim echem w  Ornontowicach i  na terenie całego powiatu miko-
łowskiego odbiła się akcja „Zostań dawcą szpiku”. Przypomnijmy, że 
w dniach 2-18 listopada przy wsparciu Fundacji DKMS chętni mieszkań-
cy dokonywali rejestracji w bazie potencjalnych dawców szpiku, głów-
nie z myślą o 11-letnim Szymonie z Ornontowic i 5-letnim Olafie z Miko-
łowa, którzy oczekują na przeszczep szpiku.

przygotować dla nich Paczkę. Liczba rodzin 
przyjętych w rejonie Czerwionki-Leszczyn, 
Ornontowic i Orzesza wynosi około 60. 
Z roku na rok liczba ta stale rośnie, dla-
tego też zachęcamy do pomagania i zo-
stania wolontariuszem Szlachetnej Paczki 
już w kolejnej edycji, ponieważ “dobro to 
wynik dzielenia” (hasło tegorocznej edycji). 
Jeśli nie wolontariat, to warto również zo-
stać darczyńcą. Wystarczy wybrać rodzinę 
z bazy i wspólnie ze znajomymi, współ-
pracownikami czy przyjaciółmi spełnić nie 
tylko konkretne potrzeby, ale i marzenia 

osób potrzebujących, o które często 
wstydzą się prosić.

Zwieńczeniem tych wszystkich 
działań i wspólnej pracy wolontariu-
szy z darczyńcami jest tzw. Week-
end Cudów (10-11 grudnia), podczas 
którego paczki trafiają na magazyn, 
który w tym roku w naszym rejonie 
znajduje się w Czerwionce-Leszczy-
nach w CKE. Emocje sięgają zenitu 
kiedy Paczki rozwożone są do Ro-
dzin. Wtedy naprawdę dla tych ludzi 
dzieją się cuda.

Po więcej wrażeń zapraszamy do odwie-
dzenia naszego Facebooka (https://www.fa-
cebook.com/szpczerwionkaleszczyny), gdzie 
można także śledzić nasze posty.

Tekst i zdjęcie:  
Wolontariusze Szlachetnej Paczki

W listopadzie pszczelarze kończą prace 
w pasiekach, co wcale nie oznacza, że będą 
teraz bezczynnie odpoczywać. Aby następny 
sezon zacząć bez niepotrzebnego stresu, już 
zimą przygotowują się do wiosennych prac 
pasiecznych. Pszczoły uwiązały się w kłąb 
i jedynym ich zadaniem jest ochrona matki 
i przetrwanie. Potrzeba im do tego spokoju 
więc ich nie niepokoimy.

Możemy powiedzieć, że ten sezon nie 
tylko był udany pod względem przetrwania 
pszczół, obfitości miodu, ale również w po-
zyskanie wsparcia dla naszych członków. 
Dzięki funduszom pozyskanym z Gminy 
Ornontowice oraz z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Śląskiego, mogliśmy 
zrealizować zakup roślin miododajnych dla 
pszczelarzy i mieszkańców Ornontowic aby 
urozmaicić bioróżnorodność tak potrzebną 
do dobrego rozwoju pszczół. Wsparcie fun-
duszami z województwa śląskiego pozwoliło 
na utworzenie łąki kwietnej w ZSP Ornonto-
wice i zaopatrzenie pszczelarzy w materiały 
pomocne w pracach pasiecznych.

Delegacja Stowarzyszenia wzięła udział 
w warsztatach zorganizowanych przez Urząd 
Marszałkowski i Uniwersytet Śląski na temat 
„Programu ochrony i rozwoju pszczelarstwa 
w Województwie Śląskim do 2030 r.”

Sezon zakończymy uroczystością świę-
ta patronalnego pszczelarzy – 11 grudnia 
Mszą Św. oraz spotkaniem pszczelarzy i za-
proszonych gości na uroczystym obiedzie.

W imieniu pszczelarzy ze Stowarzyszenia, 
chciałam podziękować wszystkim osobom 
i urzędom za zrozumienie naszych potrzeb, 
pomoc i wsparcie naszych działań oraz przy-
czynianie się do rozpowszechniania wiedzy 
o ważnej roli jaką pełni pszczoła i inne zapy-
lacze w środowisku. Podziękowania należą 
się również samym pszczelarzom za wkład 
pracy w propagowanie pszczelarstwa.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich na 
uroczystość wprowadzenia relikwii patrona 
pszczelarzy Św. Ambrożego, która odbędzie 
się w Sanktuarium MB – Opiekunki Środo-
wiska Naturalnego w Bujakowie 7 grudnia 
o godz.10.00.

Z pszczelarskim pozdrowieniem 
Prezes Stowarzyszenia Leokadia

Gospodorz

Sezon pszczelarski 
2022 zakończony

Dzięki ogromnemu i bezinteresowne-
mu zaangażowaniu wolontariuszy udało 
się zarejestrować ponad 330 potencjalnych 
dawców. W głównej mierze przyczynili się 
do tego przedstawiciele Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego – zarówno grono pedago-
giczne jak i Rada Rodziców. Szczególną 
rolę odegrali także wolontariusze z Urzędu 
Gminy, Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych.

Różne inicjatywy prowadzone były tak-
że w Łaziskach Górnych, Orzeszu, Wyrach, 
Gostyni i Mikołowie. Akcja rejestracji pro-
wadzona była również podczas „Śpiewania 
Hymnu RP” w Ornontowicach oraz zawo-
dów biegowych w Śląskim Ogrodzie Bo-
tanicznym w Mikołowie. Dodatkowe akcje 
przeprowadzono na terenie KWK Budryk 
oraz w kilku innych placówkach oświato-
wych w Mikołowie, Rybniku i Katowicach.

 W  imieniu rodziców ww. chłopców 
pragniemy gorąco podziękować zarówno 

Podsumowanie akcji „Zostań dawcą szpiku”
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Z ARTERII CKiP

16 września udało nam się zorganizować spotkanie sąsiedzkie przy pły-
tach winylowych, którego pomysł kiełkował w nas już od kilku lat.

Rada Rodziców Przedszkola im. Kubusia 
Puchatka pod przewodnictwem Aliny Cy-
prys zaprosiła do współpracy panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich, na czele z Magdaleną 
Owczarek. Wspólnymi siłami zorganizowa-
ne zostały spotkania z kulturą i tradycją ślą-
ską w ramach inicjatywy “Bajtel i starka to 
super parka!”. Trzy grupy 6-latków – Misie, 
Jeżyki i Gwiazdki odwiedziły ARTerię gdzie 
m.in. brały udział w szkubkach, spróbowały 
swoich sił w robótkach, dowiedziały się co to 
jest korona dożynkowa, poznały tradycyjne 
przetwory, mierzyły stroje śląskie, wspólnie 
ze Starkami piekły ciasteczka maślane. Jed-
nym słowem miały wiele okazji do praktycz-
nego poznania śląskich zwyczajów.

Bajtel i starka to super parka!

Muzykoterapia głosem
W październiku i listopadzie odbyła się 

„Muzykoterapia głosem”. Pomysł na taką ini-
cjatywę zgłosiła Grażyna Król, przedstawi-
cielka ornontowickiego Chóru „Jutrzenka”. 
Warsztat przeznaczony był dla mieszkańców 
naszej Gminy, skierowany do miłośników 
śpiewu w każdym wieku, jego głównym ce-
lem natomiast było znalezienie osób, które 
mogłyby zasilić grono chórzystów.

Zajęcia obejmowały tematykę emisji gło-
su, pogłębionego oddechu i fizyki dźwięku, 
wspierały uczestników w odkrywaniu i do-
skonaleniu własnych możliwości głosowych. 

Znamy się nie tylko z widzenia.
Spotkanie sąsiedzkie przy winylu

Skorzystaliśmy z projektu Ornontowice 
Nowych Idei 2.0 finansowanego z środków 
ARTerii Centrum Kultury i Promocji oraz 
Narodowego Centrum Kultury. Dzięki temu 
mogliśmy nadać temu sąsiedzkiemu wyda-
rzeniu bogatszą i ciekawszą oprawę. Inicjato-
rami tego, jak się okazało, bardzo sympatycz-
nego spotkania byli Agnieszka i Benedykt.

W planie imprezy mieliśmy wystawę 
przedmiotów vintage z czasów gramo-
fonów i płyt analogowych lat 60-80 XX 
wieku. Symbolicznym biletem wstępu było 
przyniesienie płyty winylowej lub innego 
gadżetu z tamtej epoki oraz przygotowanie 
stroju bądź jego elementu wpasowującego 
się w klimat sprzed 50 lat. Sąsiedzi przy 
ulicy Zwycięstwa spisali się na 100%. Wi-
nyli przyniesiono tyle, że nie sposób było 
przesłuchać wszystkich (chyba trzeba zro-

Młodsze grupy przedszkolne gościły panie 
z KGW, panią Jolę oraz panią Magdę, w stro-
jach regionalnych. Słuchały opowieści i ba-
jek po śląsku, wykonywały piękne i kolorowe 
prace plastyczne z elementami haftu śląskie-
go. Grupy pięcio i sześciolat-
ków brały udział w warsztatach 
malowania kubków.

Spotkania odbyły się w ra-
mach projektu “Ornontowice 
Nowych Idei 2.0” finansowane-
go z środków ARTerii i Mini-
sterstwa Kultury w  ramach 
programu Dom Kultury +Ini-
cjatywy Lokalne. Edycja 2022.

Tekst: Joanna Zajusz

zowane w ramach projektu Ornontowice 
Nowych Idei 2.0 finansowanego z środków 
ARTerii oraz Ministerstwa Kultury z pro-
gramu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. 
Edycja 2022. Prowadzącą była pani Mario-
la Rodzik-Ziemiańska – muzykoterapeutka, 
trenerka rozwoju osobistego.

Tekst i zdjęcia: ARTeria CKiP

Proponowany proces warsztatowy polegał na 
ćwiczeniach głosowych, oddechowych i ru-
chowych. Podczas warsztatów zadbano o po-
głębienie oddechu, zintegrowanie emocji oraz 
rozluźnienie ciała, by stworzyć podstawę do 
efektywnego wydawania dźwięków.

Wszyscy uczestnicy zajęć spróbowali 
swoich sił w czymś zupełnie nowym, zdo-
byli nowe doświadczenie oraz uwie-
rzyli w siebie, ponadto poznali inne 
osoby o podobnych zainteresowaniach. 
Mamy nadzieję, że udział w takim 
przedsięwzięciu zaowocuje dłuższą 
współpracą z Chórem „Jutrzenka”.

Wydarzenie mogło zostać zreali-

bić powtórkę!). Domowe ciasta, zupki, 
sałatki oraz tradycyjne pyszności z grilla 
smakowały wyjątkowo, a oranżada i kre-

mowe misie przypomniały niektórym go-
ściom smaki z dzieciństwa.

Były też konkursy z nagrodami i winy-
lowe karaoke, gitarowe granie przy ognisku 
oraz wystawa i sztuka robienia kolaży. Fi-
nałową niespodziankę sprawiła firma TE-
LEINSTAL, która dzięki życzliwości i za-
angażowaniu ekipy z Libiąża przygotowała 
gościnne występy ukraińskiej solistki oraz 
efektowny pokaz laserów.
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Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W dniach 5-23 grudnia, dzięki uprzej-

mości Biblioteki Śląskiej w Katowicach, w 
czytelni biblioteki będzie można oglądać 
Wystawę „1922 w Katowicach”.

20 czerwca, 16 lipca i 27 sierpnia 1922 
roku – to trzy ważne daty związane z przy-
łączeniem części Górnego Śląska do Pol-
ski i uroczystościami, które odbywały się 
od czerwca do sierpnia w różnych miej-
scach Katowic. Co działo się w Katowicach 
przed stu laty? Kto uczestniczył w pamięt-
nych wydarzeniach? Jaki był program uro-
czystości? Na te pytania odpowiada wystawa 
przygotowana wyłącznie ze zbiorów Bi-
blioteki Śląskiej w Katowicach. Scenariusz 
wystawy: Barbara Maresz, Anita Tomanek. 
Opracowanie graficzne: Joanna Rzepka.

Ekspozycja czynna w godzinach otwarcia 
Biblioteki. Wstęp wolny!

Tekst i zdjęcia: GBP w Ornontowicach

„O psach, 
które ratowały świat”

2-14 listopada w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Ornontowicach odbywały się spo-
tkania pt. „O psach, które ratowały świat”, 
organizowane w ramach corocznego cyklu 
Jesienne Spotkania z Książką, populary-
zującego książkę dziecięcą. Dzięki współ-
pracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym 
w Gminie Ornontowice, wzięli w nich udział 
uczniowie klas I-III.

Na spotkaniach dzieci zapoznały się 
z serią książek autorstwa Barbary Gawry-
luk, przedstawiających historie niezwykłych 
psów. Poznały Bastera - psa ratowniczego, 
Rollka – psa przewodnika, Falco – psa lot-
niskowego, Badyla – psa policyjnego i kil-
ku innych. Bibliotekarki zaprezentowały 
głównych bohaterów, wyświetliły filmik, 
przeczytały fragment wybranej książki. Nie 
zabrakło również wypowiedzi dzieci i cie-
kawostek o psach. Dodatkową atrakcją był 
ogłoszony konkurs na komiks o psim su-
perbohaterze, w którym mogli wziąć udział 
wszyscy uczestnicy spotkań.

Uczestnikom dziękujemy za udział i przy-
pominamy, że wszystkie książki z omawia-
nej serii można wypożyczyć w naszej biblio-
tece. Zachęcamy do ich przeczytania!

Pakiet książek dla dzie-
ci i młodzieży w języku 

ukraińskim
Gminna Biblioteka Publiczna w Ornonto-

wicach, drogą Umowy darowizny, otrzymała 
bezpłatnie z Biblioteki Śląskiej w Katowi-
cach pakiet książek dla dzieci i młodzieży 
w języku ukraińskim. Liczy on 16 tytułów 
– łącznie 32 książki (po 2 egz.), przeznaczo-
nych na ich udostępnianie w szczególności 
obywatelom Ukrainy chroniącym się na te-
renie Polski w związku z agresją Federacji 
Rosyjskiej.

Zachęcamy obywateli Ukrainy mieszka-
jących w Ornontowicach do zapisania się 
do naszej biblioteki. Oprócz ww. pakietu 
posiadamy również inne książki w języku 
ukraińskim. Zapraszamy!

Wystawa 
„1922 w Katowicach”

Wieczorek taneczny
22 października z okazji Dnia Seniora 

Klub Emeryta zorganizował w sali AR-
Terii wieczorek taneczny. Dobra zabawa 
przy dobrej muzyce to doskonały sposób 
na relaks i integrację towarzyską. Emeryci 
kolejny raz udowodnili, że lubią i potrafią 
się wspólnie bawić.

Godziny otwarcia PSZOK
w okresie świątecznym
Informujemy, że w dniach 24 i 27 grud-

nia 2022 r. Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych przy ul. Brzozowej 
3 będzie NIECZYNNY. 

W dniu 31 grudnia 2022 r. PSZOK 
będzie świadczył usługi w normalnym try-
bie, czyli w godzinach od 9.00 do 13.00.

Spacer po zaporze w Goczałkowicach 
i nie tylko…

Tym razem nasza grupa turystyczna 
wybrała się na zwiedzanie terenów w Go-
czałkowicach. Jezioro Goczałkowickie to 
sztuczny zbiornik powstały na rzece Wiśle 
w 1956 r. Korona zapory ma prawie 3 km 
długości i jest dobrym miejscem dla spa-
cerowiczów. Szlaki spacerowe prowadzą 
również nad liczne stawy znajdujące się 
w pobliżu.

Kolejnym celem naszej wycieczki była 
Pszczyna. Udało nam się zwiedzić Muzeum 
Zamkowe i Stajnie Książęce. Spacer po 
parku zamkowym i kawa na rynku zakoń-
czyły nasz wyjazd.

Tekst i zdjęcia: Klub Emeryta

Wiadomości 
z Klubu 

Emeryta
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Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Z PRZEDSZKOLA IM. KUBUSIA 
PUCHATKA

„Hope for Kids”
W  naszej szkole zorganizowaliśmy 

zbiórkę artykułów szkolnych, które zostaną 
wysłane do szkół w Gambii. Akcję zorga-
nizowaliśmy we współpracy ze Stowarzy-
szeniem przyjaciół Afryki „Hope for kids”. 
Wolontariusze spakowali wszystkie zebrane 
przybory i za niedługo popłyną do Afryki, 
aby wesprzeć tamtejsze szkoły oraz będą 
dużym wsparciem dla uczniów.

#SzkołaPamięta
Pod koniec października uczniowie naszej 

szkoły udali się na cmentarz parafialny, aby 
jak co roku umyć i uporządkować pomnik 
pomordowanych w czasie II wojny światowej 
mieszkańców Ornontowic. Tym razem uczen-
nice z klasy 8 C i 8 B razem z Piotrem Go-
rzawskim podjęły się tego zadania. Kolejny 
raz mogliśmy uświadomić sobie, jak ważna 
jest pamięć o tych, którzy oddali życie za na-
szą Ojczyznę. W kolejnych dniach delegacja 
uczniów naszej szkoły udała się na cmentarz 
parafialny pod pomnik poległych ornontowi-
czan, aby złożyć tam symboliczną wiązankę 
kwiatów i zapalić znicz. W chwili ciszy i za-
dumy podziękowali za wolność naszego kraju. 
Cześć bohaterom!

Przed uroczystością Wszystkich Świę-
tych uczniowie klasy 5 D reprezentujący 
naszą szkołę złożyli kwiaty i zapalili znicze 

Dzień Kubusia Puchatka
14 października świętowaliśmy urodzi-

ny naszego patrona – Kubusia Puchatka. 
Wszystkie dzieci, odświętnie ubrane, przed-
stawiły przygotowany wcześniej program 
artystyczny: wiersze, piosenki, laurki. Przed-
szkolaki kosztowały przysmaku naszego mi-
sia - pysznego miodku. Nie zabrakło także 
tortu i wspólnego odśpiewania „Sto lat” dla 
Kubusia Puchatka. Jak na solenizanta przy-
stało, on również obdarował dzieci słodkim 
przysmakiem ze swojego słoja. Po uroczy-
stościach dzieci mogły zasiąść przy stole 
i smakować pysznych ciast upieczonych przez 
rodziców. Wszyscy z niecierpliwością cze-
kamy na kolejne urodziny Kubusia Puchatka.

ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. KAROLA MIARKI

na pomniku upamiętniającym mieszkańców 
Ornontowic, którzy oddali życie za Ojczyznę. 
W ramach lekcji religii uczniowie starszych 
klas odwiedzali cmentarz i modlili się na 
grobach osób szczególnie zasłużonych dla 
naszej miejscowości. Wśród nich znalazły 
się groby powstańców śląskich śp. Józefa 
Swobody, śp. Jana Widucha, byłej Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki, śp. 
Adelajdy Jagielskiej, wieloletniego Probosz-
cza parafii pw. św. Michała Archanioła śp. ks. 
Jerzego Kiełbasy.

W schronisku dla zwierząt
W październiku nasi uczniowie zaangażo-

wali się w zbiórkę darów na rzecz Społeczne-
go Schroniska dla Zwierząt Fauna w Rudzie 
Śląskiej. Akcję zorganizowała klasa 8d wraz 
z wychowawcą oraz szkolnym pedagogiem, 
a spotkała się ona z dużym odzewem za-
równo w klasach młodszych, jak i starszych.

Stowarzyszenie Fauna obejmuje swoją 
działalnością nie tylko Rudę Śląską, ale 
również miejscowości powiatu mikołow-
skiego, w tym Ornontowice. W schronisku 
zamieszkuje ponad 150 zwierząt, a utrzy-
muje ono się głównie dzięki pomocy firm, 
placówek oraz osób prywatnych. Pracowni-
cy prowadzą również działalność edukacyj-
ną pod hasłem „Odpowiedzialna przyjaźń”.

Taką właśnie lekcję – pogadankę przygo-
towała dla naszych uczniów pani kierownik 
schroniska. Młodzież zwiedziła placówkę 
i wysłuchała wielu poruszających serca hi-
storii niechcianych, oddanych lub znalezio-
nych, skrzywdzonych przez człowieka psów 
i kotów. Rozmawiano o pracy ze zwierzęta-
mi, psich i kocich potrzebach, wolontaria-
cie i właściwej, odpowiedzialnej opiece nad 
swoim pupilem.

Przekazane przez naszą szkołę dary bar-
dzo przydadzą się w schronisku, szczególnie 
w obliczu zbliżającej się zimy. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim Uczniom, Rodzicom 
i Nauczycielom, którym nie jest obojętny 
los bezbronnych, bezdomnych zwierząt za 
przekazaną karmę, koce i akcesoria.

Apel z okazji Święta Niepodległości
9 listopada klasy 6 A oraz 8 B zorganizo-

wały apel z okazji nadchodzącej 104 roczni-
cy odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Poprzez wiersze, piosenki i krótkie scenki 
teatralne, aktorzy przypomnieli wszystkim 
uczniom o tym, że w dobie dzisiejszego 

kryzysu w Europie, ważny jest szacunek dla 
symboli narodowych i dla drugiego człowie-
ka. Uczniowie przybliżyli również historię 
naszego państwa, które musiało przejść wiele 
prób, by po 123 latach wrócić na mapę świata.

Pragnąc uczcić Święto Niepodległości, 
uczniowie klas 1-3 spotkali się 10 listopada na 
uroczystym apelu przygotowanym przez ich 
koleżanki i kolegów z klas 3 A oraz 3 C pod 
czujnym okiem Ewy Zdzieblik oraz Gabrieli 
Wyrobek. Uczniowie w galowych strojach 
ozdobionych kotylionami w barwach narodo-
wych, bardzo przejęci, przedstawili krótko na-
szą drogę do niepodległości oraz wyrecytowa-
li wiele pięknych wierszy, jak „Kto Ty Jesteś”, 
czy „Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie”. 
Całość przeplatana była utworami o tematyce 
patriotycznej, których słowa nawiązywały do 
wydarzeń sprzed wielu lat, ale też zachęcały 
młodych słuchaczy do bycia Patriotą i dum-
nym Polakiem. W tle występu można było 
śledzić prezentację multimedialną, która 
przedstawiała, m.in. nasze symbole narodowe 
czy sławnych Polaków, którzy w ciężkich cza-
sach zaborów rozsławiali imię Polski i głosili 
światu, że Polska jest w sercach i nie umarła. 
Na zakończenie wszyscy uczniowie odśpiewa-
li Hymn Państwowy, włączając się do kolejnej 
edycji akcji „Szkoła do hymnu”. Obecna na 
apelu Pani Dyrektor Monika Orłowska-Przy-
była życzyła wszystkim zebranym, aby ich 
serca przepełniała radość, że możemy żyć 
w wolnej Polsce i zachęciła, aby w dzień 
świąteczny równie godnie uczcić te niezwy-
kle ważne wydarzenia z naszej historii.

Przygotowujemy Szlachetną Paczkę
Nasza szkoła po raz kolejny pragnie speł-

nić marzenia wybranej rodziny. Tym razem 
pomagamy pani Monice, która choruje na 
nowotwór i jej 7-letniemu synkowi. Potrze-
by rodziny to rower dla mamy, żywność, 
środki czystości, materiały szkolne i odzież 
dla Szymona. Zbiórkę prowadzi psycholog 
Monika Świerczek-Fic, a dary można skła-
dać do 7 grudnia w gabinecie psychologa.

Dostaliśmy nagrody!
Dzięki zaangażowaniu społeczności szkol-

nej w akcję „Szkoły Pełne Talentów” nasza 
placówka odebrała następujące nagrody: ze-
staw do lekkoatletyki, zestaw do unihokeja 
oraz zestaw zegarów do nauki odczytywania 
godziny. Z niecierpliwością czekamy na ko-
lejne zamówione nagrody m.in. magnetyczną 
pięciolinię, pudełko z instrumentami, zestaw 
do tenisa stołowego oraz pakiet planszówek 
dla najmłodszych i nieco starszych.

Tekst i zdjęcia: ZS-P w Ornontowicach
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GKS Gwarek Ornontowice

„Zina” IV liga 2022/2023, grupa: śląska I

L.p. Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Polonia Łaziska Górne 15 34 10 4 1 28-11
2.  Gwarek Ornontowice 15 31 10 1 4 32-25
3.  Unia Turza Śląska 15 30 10 0 5 30-18
4.  LKS Bełk 15 23 6 5 4 30-26
5.  MRKS Czechowice-Dziedzice 15 23 6 5 4 19-17
6.  GKS II Tychy 15 23 6 5 4 32-23
7.  ROW 1964 Rybnik 15 22 7 1 7 28-27
8.  LKS Czaniec 14 21 6 3 5 21-19
9.  Orzeł Łękawica 15 20 6 2 7 23-28
10.  Spójnia Landek 15 18 5 3 7 30-25
11.  Podbeskidzie II Bielsko-Biała 14 18 5 3 6 25-19
12.  MKS Lędziny 15 17 5 2 8 22-30
13.  Błyskawica Drogomyśl 15 16 4 4 7 18-24
14.  Kuźnia Ustroń 15 14 4 2 9 22-33
15.  Unia Racibórz 15 13 4 1 10 20-40
16.  Drzewiarz Jasienica 15 13 4 1 10 14-29

„Majer” Klasa A 2022/2023, grupa: Zabrze

L.p. Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  MOSiR Sparta Zabrze 15 35 11 2 2 54-21
2.  Tęcza Wielowieś 15 35 11 2 2 50-20
3.  Ruch Kozłów 15 32 10 2 3 55-29
4.  Gwarek II Ornontowice 15 28 9 1 5 42-33
5.  Olimpia Pławniowice 15 28 9 1 5 45-36
6.  Sokół Łany Wielkie 15 27 8 3 4 41-29
7.  Naprzód Żernica 15 25 8 1 6 44-29
8.  Gwarek Zabrze 15 24 7 3 5 34-20
9.  Młodość Rudno 15 22 7 1 7 33-28
10.  KS 94 Rachowice 15 21 6 3 6 42-26
11.  Naprzód Świbie 15 17 5 2 8 27-35
12.  Zamkowiec Toszek 15 16 4 4 6 17-23
13.  Zaborze Zabrze 15 16 5 1 9 35-37
14.  Carbo Gliwice 15 9 2 3 9 22-40
15.  Walka Zabrze 15 7 2 1 12 24-61
16.  Zryw Radonia 15 0 0 0 15 3-101

Strzelcy bramek:
1. Kasprzyk Mateusz - 7
2. Gajewski Dawid - 6
3. Kowalik Maciej - 5
4. Grzegorz Krzysztof - 3
5. Majeranowski Robert - 3
6. Kąkol Marcel - 2

 7. Kryvych Mykhailo - 1
 8. Podyma Mateusz - 1
 9. Miłek Dominik - 1
10. Zdrzałek Jakub - 1
11. Boczar Dawid - 1

Strzelcy bramek:
1. Metelski Robert – 13
2. Bul Dominik – 5
3. Bernacki Jeremi – 5
4. Wroński Marcin – 3
5. Dziedzic Krzysztof – 3
6. Kląskała Michał – 3
7. Rocki Denis – 2

8. Kaczor Tomasz – 1
9. Nieradzik Paweł – 1
10. Tomecki Grzegorz - 1
11. Kąkol Marcel – 1
12. Nieużyła Henryk – 1
13. Pala Szymon – 1

Podsumowanie rundy jesiennej „ZINA” IV Liga – grupa śląska 
II, sezon 2022/2023

Rundę jesienną sezonu 2022/23 kończymy na bardzo wysokim 2 
miejscu z dorobkiem aż 10 wygranych spotkań oraz z największą licz-
bą strzelonych bramek w całej ligowej stawce (32 bramki). Dodatkowo 
zameldowaliśmy się w finale Pucharu Polski na szczeblu podokręgu 
Zabrze i na wiosnę czeka nas prestiżowe, finałowe spotkanie z rezer-
wami Górnika Zabrze. Graliśmy w tej rundzie zarówno efektywnie, ale 
też, co ważne dla mnie i dla mojego sztabu, efektownie. Dobre wyniki 
osiągnięte w zakończonej rundzie zdecydowanie nie są dziełem przy-
padku, a ciężkiej pracy, jaką nasi zawodnicy wykonują na treningach. 
Udało nam się stworzyć w Ornontowicach zespół złożony nie tylko 
ze zdolnych zawodników, ale też świetnych ludzi, którzy do swoich 
obowiązków podchodzą bardzo profesjonalnie zarówno na treningach 
i meczach, jednocześnie tworząc wspaniałą atmosferę w drużynie. Tak 
dobry wynik sportowy jest również ogromną zasługą całego sztabu 
trenerskiego, kierownika drużyny oraz wszystkich osób, które na co 
dzień pomagają przy naszej drużynie. Jestem przekonany, że po dobrze 
przepracowanej zimie, którą już starannie zaplanowaliśmy, będziemy 
w stanie utrzymać nasz wysoki poziom sportowy i przynosić kibicom 
wiele radości poprzez dobrą grę i kolejne wygrane mecze.

Trener Marcin Wroński.

Podsumowanie rundy jesiennej „MAJER” Klasa A – grupa 
Zabrze, sezon 2022/2023

Podsumowując krótko rundę jesienną w wykonaniu drugiego ze-
społu, pragnę poinformować, że na boiskach A klasowych pojawi-
ło się aż 38 zawodników reprezentujących nasz klub. Najstarszym 
oczywiście jest weteran Ferensztain, który wrócił do Ornontowic 
w letnim okienku transowym, najmłodszy to Dominik Bul, strzelec 
pięciu bramek tej jesieni. Drużyna zajęła wysokie 4 miejsce w za-
brzańskiej A klasie. Patrząc na to, jak ciężko zespół przygotowywał 
się do sezonu można czuć niedosyt, ale wiosna przed nami!

 Trener Mateusz Zdrzałek
Tekst: GKS Gwarek Ornontowice

Wyniki spotkań rozegranych przez drużyny GKS Gwarek Ornontowice
Kolejka Data Gospodarz Gość Wynik Strzelcy bramek

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

13 29.10.2022 Gwarek Ornontowice Drzewiarz Jasienica 3 : 0 Kasprzyk, Grzegorz, Kąkol

14 05.11.2022 Błyskawica Drogomyśl Gwarek Ornontowice 1 : 2 Boczar, Majeranowski

15 12.11.2022 Gwarek Ornontowice LKS Czaniec 2 : 1 Majeranowski, Kowalik

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

13 12.11.2022 Gwarek II Ornontowice Ruch Kozłów 2 : 1 Kląskała-2

14 06.11.2022 Gwarek II Ornontowice Gwarek Zabrze 1 : 0 Metelski R.

15 11.11.2022 MKS Zaborze Gwarek II Ornontowice 1 : 3 Pala, Metelski R., Rocki
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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

WYDAWCA: Gmina Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice
REDAKCJA: Marek Malczyk (red. nacz.), Iwona Skrzypczyk,
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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



GŁOS Ornontowic    nr 11 (247)    LISTOPAD 2022 15
CENTRUM INFORMACJI O POWIECIE

18 listopada odbyło się uroczyste 
otwarcie trzech nowych pracow-
ni w  Zespole Szkół Ponadpodsta-
wowych w  Ornontowicach, które 
przeszły gruntowną modernizację 
oraz otrzymały nowe pomoce dy-
daktyczne i sprzęt.

W Mikołowie uroczystości odbyły się 
pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu przy ulicy 
Żwirki i Wigury, natomiast w Łaziskach 
Górnych wiązanki kwiatów złożono pod 
obeliskiem przy ul. św. Jana Pawła II.

W imieniu władz powiatu uczynili to Sta-
rosta Mikołowski – Mirosław Duży, Graży-
na Nazar oraz Łukasz Ryguła.

Pod pomnikami bohaterów
10 listopada w Mikołowie i Łaziskach Górnych, w miejscach pamięci na-
rodowej, władze powiatu wraz z przedstawicielami służb mundurowych 
złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Trzy nowe 
pracownie 

w ZSP

Na uroczystości obecni byli przedstawi-
ciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach – Adam Lewandowski oraz 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Powiat 
Mikołowski reprezentowali: Wicestarosta 
Powiatu – Tadeusz Marszolik, członkini 
Zarządu – Grażyna Nazar, Sekretarz Po-
wiatu – Łukasz Ryguła, a także naczelnik 
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – 
Iwona Smorz.

Pierwsza EKOpracownia została dofi-
nansowana przez WFOŚiGW w Katowi-
cach dzięki wygranej w konkursie „Zielona 
Pracownia 2022”. Wniosek Agnieszki Ryb-
ki zyskał dofinansowanie 50 tys. złotych. 
Modernizację pracowni oraz zakup pomo-
cy dydaktycznych i sprzętu multimedial-
nego sfinansowało Starostwo Powiatowe 
w Mikołowie dokładając 6 tys. zł.

Druga z pracowni – elektryczna, bę-
dzie służyła 152 uczniom kształcącym 
się w branży elektrycznej i automatyki 
górniczej. Sala została doposażona m.in. 
w oscyloskopy cyfrowe, falowniki, ste-
rowniki programowalne, stanowiska mon-
tażowe itp. Tu wsparcie okazała Jastrzębska 
Spółka Węglowa (43 tys. zł) oraz Starostwo 
Powiatowe (5 tys. zł).

Ostatnie ze zmodernizowanych pomiesz-
czeń to sala fitness, która odnowiona zosta-
ła w ramach projektu „W zdrowym ciele, 
ciągły ruch – wyposażenie sali fitness”. 
Udało się to dzięki pomocy JSW (15 tys. 
zł) oraz Starostwa (2,5 tys. zł).

W stulecie służby cywilnej
100-lecie powstania służby cywilnej 

w naszym kraju stało się okazją do spotka-
nia z pracownikami korpusu służby cywilnej 
Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie 
oraz komisariatów w Łaziskach Górnych 
i Orzeszu.

Uroczystość odbyła się 10 listopada 
w kręgielni klasycznej KS Polonia Łazi-
ska Górne, a zebranych serdecznie powitali 
Starosta Mikołowski – Mirosław Duży oraz 
Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie 
– podinsp. Dariusz Klimczak.

Z rąk Starosty Mikołowskiego drobne 
upominki odebrało 25 osób.

Władze Powiatu oraz służby mundurowe złożyły kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu w Mikołowie Władze Powiatu oraz służby mundurowe złożyły kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu w Mikołowie 

– Życzę Państwu, aby Wasza codzien-
na trudna praca na rzecz bezpieczeństwa 
mieszkańców naszego powiatu stanowiła 
powód do dumy, społecznego uznania i sza-
cunku – mówił do zgromadzonych Starosta 
Mikołowski.

Służba cywilna funkcjonuje na podstawie 
m.in.: Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. 
i ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie 
cywilnej. Działania służby cywilnej regulują 
także inne ustawy oraz liczne rozporządze-
nia i zarządzenia prezesa Rady Ministrów 
i szefa służby cywilnej.

Hołd bohaterom oddali również Komen-
dant Powiatowy Policji w Mikołowie – Da-
riusz Klimczak, KP Państwowej Straży Pożar-
nej w Mikołowie – Damian Krawczyk, szef 
komisariatu policji w Łaziskach Górnych 
–  Sebastian Krzysztofik oraz przedstawicie-
le Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem 
Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

Spotkanie z pracownikami cywilnymi policji odbyło się 10 listopadaSpotkanie z pracownikami cywilnymi policji odbyło się 10 listopada EKOpracownia w ZSPEKOpracownia w ZSP
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– Ornontowice na dawnej pocztówce, część 4 –

Ornontowice na dawnej pocztówce, część 4 
Publikowana w bieżącym zeszycie historycznym pocztówka po-

chodzi z lat 1911–1920 i wykonana jest w technice koloryzowanej 
fotografii czarno-białej, wypierającej pracochłonną i kosztowniejszą 
technologię litograficzną.

Widoczne na niej budynki są dobrze znane mieszkańcom Ornon-
towic i można powiedzieć, że w ciągu ostatnich 100 lat nie uległy 
one jakiejś specjalnej metamorfozie, jak to było w przypadku np. 
budynku gminnego.

Na górnej fotografii została uwieczniona bryła kościoła wybu-
dowanego w latach 1892–1893, a fotografię wykonano od strony 
wschodniej. W trakcie przejścia frontu wojennego w styczniu 1945 
roku kościół doznał poważnych uszkodzeń, które usunięto siłami 
mieszkańców, a w latach 1956–1957 dokonano rozbudowy zakrystii 
o nowe pomieszczenia. W jednym z nich funkcjonowała do początku 
lat 70. XX wieku salka katechetyczna. Prace modernizacyjne pro-
wadzone były za kadencji proboszcza Juliusza Kwapulińskiego po 
przybyciu pierwszego w historii parafii wikarego – Rajmunda Sta-
chury, bardzo zaangażowanego w to przedsięwzięcie. Nieocenione 
w jego przypadku było zdobyte wcześniej wykształcenie budowlane.

Jest jeszcze jeden niepozorny budynek z lewej strony, którego nie 
ma już na współczesnej fotografii. To kapliczka św. Jana Nepomu-
cena, wymieniana w inwentarzu kościelnym za rok 1886. Niepo-

twierdzone przekazy słowne mówią nawet o jej 300-letniej historii, 
datując powstanie na równi z kościółkiem drewnianym. Kapliczka 
stała w tym miejscu aż do roku 1994, kiedy to staraniem gminy 
przeniesiono ją nieco dalej (faktycznie została wybudowana od nowa). 

Mimo wzniesienia nowego murowanego kościoła nadal był on 
filią parafii Dębieńsko Wielkie (wtedy Gross Dubensko). Dało to 
jednak początek staraniom o odzyskanie samodzielności parafialnej, 
utraconej 200 lat wcześniej. Dalej więc msze św. odprawiane tylko 
w niedziele i święta celebrował kapłan z Dębieńska (proboszcz 
lub wikary). Po wielu zabiegach ze strony mieszkańców oraz władz 
gminy w roku 1907 został posłany do Ornontowic jako administra-
tor przyszłej parafii ks. Joseph Stanossek, który zajął mieszkanie 
wynajęte i opłacane przez parafię w domu Karola Cyprysa.

Jednak podstawowym warunkiem przywrócenia pełnoprawnej pa-
rafii było wybudowanie plebanii dla proboszcza. Za kadencji następ-
nego już administratora ks. Ottona Materne (w latach 1909–1911) 
i przy współudziale właściciela majątku Ottona Hegenscheidta, 
który udostępnił grunt oraz partycypował w kosztach, rozpoczęto 
budowę, którą dokończył już ks. Hugo Piegsa w 1911 roku. Parafia 
Ornontowice została przywrócona dekretem biskupa wrocławskiego 
z dnia 1 czerwca 1915 roku, a dotychczasowego administratora, 
wspomnianego Hugona Piegsę mianowano proboszczem.

 Właśnie druga fotografia przedstawia plebanię, a należałoby 
raczej powiedzieć farę, używając terminologii obowiązującej od 
zawsze wśród mieszkańców. Architektonicznie bryła fary nie zmie-
niła się do dziś, jedynie w okresie międzywojennym za czasów 
proboszcza ks. Józefa Grunta dobudowano skrzydło z dodatko-
wymi pomieszczeniami od zachodniej strony istniejącego budynku.

Pocztówka ze zbiorów Kamila Grzywoka
Ireneusz Kubicki

Towarzystwo Miłośników Ornontowic


