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14 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się 51. Sesja Rady Gminy Ornontowice, którą zdomino-
wał temat budżetu Gminy na 2023 rok oraz podjęcie bieżących uchwał. 

Sesja Rady Gminy

Szanowni Mieszkańcy Ornontowic,

z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia
pomyślności, zdrowia i radości oraz pełnej rodzinnego ciepła 

świątecznej atmosfery w każdym domu.

Życzymy także realizacji najważniejszych planów 
i spełnienia marzeń w Nowym 2023 Roku.

Marcin Kotyczka
Wójt Gminy

Dariusz Spyra
Zastępca Wójta Gminy

Ryszard Milanowski
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Henryk Nieużyła
Przewodniczący Rady Gminy

Po podjęciu uchwał ws. zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Ornonto-
wice na lata 2022-2032 oraz zmian budżetu 
Gminy na 2022 rok radni przystąpili do pro-
cedowania budżetu na 2023 rok.

Skarbnik Gminy – Aleksandra Sewerin 
skrupulatnie omówiła projekty uchwał oraz 
odczytała pozytywne opinie Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. Również pozytywną 
opinię odczytał w imieniu Komisji Budżetu 
i Inwestycji jej przewodniczący – Eugeniusz 
Kaczor. Po krótkim podsumowaniu projektu 
uchwały budżetowej przez Przewodniczące-
go Rady Gminy – Henryka Nieużyłę Rada 
Gminy jednogłośnie (14 radnych ZA przy 
1 radnym nieobecnym) podjęła uchwałę ws. 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2023-2032 oraz budżetu Gminy Ornonto-
wice na rok 2023.

Uchwała budżetowa zostanie zamiesz-
czona w kolejnym, styczniowym wydaniu 
„Głosu Ornontowic”.

W dalszej części grudniowych obrad 
radni podjęli łącznie kolejnych 9 uchwał, 
m.in. ws.:

• zatwierdzenia planu pracy Rady 
Gminy i Komisji Stałych na 2023 
rok,

• wystąpienia z apelem do Prezesa 
Rady Ministrów Mateusza Mora-
wieckiego dotyczącym trudnej sy-
tuacji finansowej Szpitala Powiato-
wego w Mikołowie,

• udzielenia pomocy rzeczowej mia-
stu Złoczów (Obwód Lwowski) w 
związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium Ukrainy,

• przystąpienia do Klastra Energii.
Wszystkie uchwały dostępne są w BIP.
W części poświęconej informacjom Wój-

ta Gminy, Zastępca Wójta – Dariusz Spyra 
poinformował o bieżących inwestycjach, w 
tym m.in. o tym, że jeszcze w grudniu br. 
planowane jest podpisanie umowy z wyko-
nawcą budowy chodnika po wschodniej stro-
nie ul. Zwycięstwa oraz że są kontynuowane 
prace w ramach budowy infrastruktury ka-
nalizacyjnej w Ornontowicach – Centrum. 
Więcej o bieżących inwestycjach na str. 4.

Z kolei Wójt Gminy – Marcin Kotyczka 
powiadomił m.in. o tym, że rozdysponowa-
no wśród mieszkańców kolejnych 40 sztuk 
darmowych kompostowników. Ponadto 

przekazał, że dotychczas mieszkańcy zło-
żyli ponad 150 wniosków na zakup węgla po 
preferencyjnej cenie (szerzej na ten temat na 
str. 8), a Gmina zawarła umowę za zakup w 
sumie 175 ton węgla w I okresie. Szacunko-
wa ilość węgla potrzebna w II okresie (czyli 
w 2023 r.), to kolejne 225 ton.   

Na zakończenie Przewodniczący Rady 
Gminy oraz Wójt Gminy podziękowali 
wszystkim radnym i pracownikom Urzędu 
Gminy za dobrą współpracę w kończącym 
się roku.

Transmisja z obrad 51. Sesji Rady Gminy 
Ornontowice dostępna jest na stronie inter-
netowej  www.esesja.tv/transmisje_z_ob-
rad/806/rada-gminy-ornontowice.htm  
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wicach, Komisariatu Policji w Orzeszu, 
Towarzystwa Miłośników Ornontowic oraz 
dyrekcji, nauczycieli i uczniów Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego.

W tym miejscu należą się podziękowania 
wszystkim zaangażowanym mieszkańcom 
Ornontowic za oddawanie głosów oraz 
wsparcie w realizację projektu.

13 grudnia o godz. 13:00 odbyła się uroczystość podniesienia flagi na 
maszt w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”. Tego dnia obchodzili-
śmy również 20-lecie uchwalenia Dnia Pamięci Ofiar Stanu Wojennego.

Geneza powstania projektu „Pod bia-
ło-czerwoną” sięga 2020 r., kiedy został 
ogłoszony konkurs dedykowany gminom. 
Ogłoszenie wyników nastąpiło w 2021 r., 
jednakże ze względu na sytuację epide-
miczną projekt został wykonany w roku 
bieżącym.

Projekt realizowany jest w całej Polsce 
pod honorowym patronatem Prezesa 
Rady Ministrów – Mateusza Mora-
wieckiego. W ramach inicjatywy 
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej fun-
duje maszty i flagi dla tych gmin, 
których mieszkańcy dołączyli do 
projektu i oddali wymaganą liczbę 
głosów na swoją gminę.

„Pod biało-czerwoną” ma jed-
noczyć nasz kraj i jego mieszkań-
ców. W projekt zaangażowali się 
zarówno obywatele, jak i liderzy, 
którzy zgłosili się do promowania 
akcji w swoich lokalnych społecz-

nościach. Inicjatywa nie tylko upamiętnia 
poległych za wolność i niepodległość na-
szej Ojczyzny, ale także zachęca do patrio-
tycznych postaw i dumy z bycia Polakami. 
Dzięki temu budujemy wspólnotę i wzmac-
niamy ideę zaangażowanego społeczeństwa 
obywatelskiego. Chcemy, żeby biało-czer-
wona dumnie powiewała w sercach naszych 
małych Ojczyzn.

Celem projektu jest także godne upamięt-
nienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej 
nad armią bolszewicką w Bitwie Warszaw-
skiej w 1920 r. Umieszczenie flagi na masz-
cie w wyjątkowym miejscu to dowód na to, 
jak ważne są symbole narodowe w życiu Po-
laków. Te, za które życie w walce o wolność 
Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie.

W Ornontowicach maszt został posado-
wiony w sąsiedztwie oddanej w 2018 roku 

Projekt „Pod biało-czerwoną”

Wójt Gminy – Marcin Kotyczka, Zastępca Wójta 
Gminy – Dariusz Spyra, Przewodniczący Rady Gminy 
– Henryk Nieużyła, Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

– Ryszard Milanowski oraz Radni: Marian Blacha, 
Grzegorz Hawełka, Aleksandra Krzemińska, Zbigniew 

Machulik, Sebastian Spyra, Patryk Szwechowicz, 
Katarzyna Walczak i Adam Widenka.

Serdeczne życzenia zdrowych i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

i wszelkiej pomyślności w Nowym 2023 Roku 
składają członkowie 

ugrupowania OKS Ornontowice:

tzw. Ławki Niepodległości. Uroczystość 
prowadzili: Zastępca Wójta Gminy – Da-
riusz Spyra oraz Kierownik Referatu Promo-
cji i Informacji – Iwona Skrzypczyk. Udział 
w wydarzeniu wzięli przedstawiciele: Urzę-
du Gminy, gminnych jednostek organizacyj-
nych, Rady Gminy, Rady Seniorów Gminy, 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornonto-

Dariusz Spyra – Zastępca Wójta GminyDariusz Spyra – Zastępca Wójta Gminy
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Dariusz Spyra

Zastępca Wójta Gminy

Przebudowa Zespołu Szatni 
w Szkole Podstawowej

Zakres prac obejmował branżę archi-
tektoniczną, elektryczną oraz sanitarną. 
Dostosowano pomieszczenia do obowiązu-
jących przepisów higieniczno-sanitarnych 
oraz BHP. Unowocześniono pomieszczenia 
oraz wyposażono w nowy sprzęt i urzą-
dzenia podnoszące warunki użytkowania 
panujące na terenie zespołu szatniowego. 

Marcin Kotyczka

Wójt Gminy Ornontowice

Szanowni mieszkańcy,
serdecznie zapraszam na kolejne spotka-

nie z mieszkańcami, które zaplanowane jest 
na 4 stycznia 2023 r. o godz. 17.00 w sali 
ARTerii CKiP. Tematami wiodącymi będą 
uchwała budżetowa Gminy Ornontowice 
na 2023 rok, zaplanowane inwestycje oraz 
sprawy bieżące. Do dyspozycji mieszkańców 
będzie także Punkt Informacyjno-Konsulta-
cyjny Programu Czyste Powietrze.

Ze świątecznymi i noworocznymi pozdro-
wieniami

Spotkanie 
z mieszkańcami

8 grudnia zakończyła się realizacja zadania dotycząca przebudowy zespo-
łu szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej (segment A).

W tym miejscu chciałbym podziękować 
wszystkim zaangażowanym w realizację 
tego przedsięwzięcia. Niestety tak dużego 
zakresu prac nie można było zrealizować 
w okresie wakacyjnym. Jednakże pomimo 
pewnych trudności zadanie zostało wyko-
nane. Po wielu latach oczekiwań w końcu 
udało się zrealizować tak ważne dla wszyst-
kich prace. Nowe pomieszczenia mimo, że 
nie zmieniły się parametry powierzchniowe, 
są bardziej funkcjonalne i dostosowane do 
dzisiejszych realiów. Młodzież oraz zorgani-
zowane grupy w godzinach popołudniowych 
powrócą do nowych pomieszczeń zmoder-
nizowanego obiektu.

formatyka, pedagoga, szatnie dla chłopców, 
szatnie dla dziewcząt, węzły sanitarne dla 
każdej z szatni (kabina natryskowa, kabina 
z WC, kabina z pisuarem, umywalki), pokój 
dla trenera z wydzieloną łazienką (kabina 
natryskowa, umywalka, WC) oraz magazyn 
sprzętu sportowego. Zamontowano również 
wsad kominowy z przebiciem przez dach.

Nowy korytarzNowy korytarz

Nowy pokój treneraNowy pokój trenera

Przed remontemPrzed remontem

Przed remontemPrzed remontem
Przed remontemPrzed remontem

Po remonciePo remoncie

Po remonciePo remoncie

Po remonciePo remoncie

Zmodernizowano 13 pomieszczeń przy sali 
gimnastycznej oraz węzeł sanitarny plenero-
wy znajdujący się w obrębie boiska sporto-
wego. Modernizacji poddano pomieszczenie 
gospodarcze, gdzie podłączony został piec 
gazowy C.O., pomieszczenie szkolnego in-

Zadanie sfinansowane zostało z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w kwocie 458 668,35 zł, pozostałe środki 
pochodzą z budżetu Gminy Ornontowice. 
Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 
ponad 500 tys. złotych.
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Przed mszą górnicy w strojach galowych 
zebrali się przed budynkiem ARTerii, skąd 
przy dźwiękach orkiestry i w towarzystwie 
pocztów sztandarowych ruszyli w kierun-
ku kościoła. Władze ornontowickiej ko-
palni reprezentowali dyrektorzy: Zbigniew 
Czarnecki, Wiesław Chyłek, Beata Marasz-
kiewicz i Adam Ratka. Swoją obecnością 
zaszczycił mieszkańców także Zastępca 
Prezesa Zarządu JSW SA – Edward Paź-
dziorko. Miejscowych górników reprezen-
towali: Bolesław Piątek, Andrzej Kotyczka 
i Jan Gołąb. Po drodze, przedstawiciele 

Barbórkowe Spotkanie Gwarków ma na 
celu przywrócenie wiedzy o pięknych tra-
dycjach związanych ze świętem górniczym, 
które swe początki datuje się na połowę 
XVIII w. Spotkania gwarków są pięknym 
elementem narodowej tradycji i kultury Ślą-
ska, która w formie biesiady organizowanej 
w ARTerii jest przybliżana mieszkańcom 
Ornontowic i nie tylko. Poprzez spotkanie 
chcemy przybliżyć wszystkie górnicze zwy-
czaje, tradycje i symbole związane z górnic-
twem i „Barbórką”.  

Barbórka 2022 w Ornontowicach
4 grudnia, zgodnie z wieloletnią tradycją, w ornontowickim kościele pw. św. Michała Archanioła odprawiona zosta-
ła uroczysta Msza Św. barbórkowa. Wcześniej, bo już o godz. 7.30 na osiedlu przy ul. Akacjowej można było usły-
szeć górniczą orkiestrę, która jak co roku dała sygnał do świętowania Barbórki. Ta nietypowa pobudka oficjalnie 
rozpoczęła obchody górniczego święta w Ornontowicach.

dyrekcji KWK Budryk, przykopalnianych 
związków zawodowych oraz ornontowic-
kich górników złożyli symboliczne wią-
zanki kwiatów na pobliskim cmentarzu 
w dowód pamięci po zmarłych górnikach. 
Msza Św., której przewodniczył Ks. Pro-
boszcz Grzegorz Lech, została odprawiona 
w intencji wszystkich górników, zarówno 
KWK Budryk, jak i tych, którzy pracują 
w innych pobliskich kopalniach. Władze sa-
morządowe reprezentowali Zastępca Wójta 
Gminy – Dariusz Spyra i Przewodniczący 
Rady Gminy – Henryk Nieużyła. Nie za-

brakło jak co roku byłego dyrektora kopalni 
Budryk – senatora Jerzego Markowskiego.

Tekst: Andrzej Kotyczka 
– Towarzystwo Miłośników Ornontowic

Biesiada Barbórkowa czy Barbórkowe Spotkanie Gwarków?
Zarówno jedna i druga nazwa jest poprawna do opisania wydarzenia, które ma miejsce w ARTerii na początku 
grudnia każdego roku.

Podczas Spotkania Gwarków pokazano 
zwyczaj przyjmowania nowych górników do 
braci górniczej. Młode lisy musiały wykonać 
kilka zadań, w tym skok przez skórę. Na-
stępnie najstarszy rangą przy użyciu szpady 
przyjmował adepta do stanu górniczego. Na 
naszym spotkaniu funkcję tę pełnił Dyrektor 
KWK Bolesław  Śmiały – Grzegorz Conrad. 
Zostało powołane tradycyjne prezydium, czy-
li „władze biesiadowania” w osobie Bole-
sława Piątka, Andrzeja Kotyczki oraz Jana 
Gołębia. Było wiele dowcipu i śpiewu, z za-

chowaniem szacunku i za-
sług dla „starych strzech”. 

Nie obyło się bez tema-
tycznych konkursów, wy-
borów króla piwnego oraz 
wspaniale przygrywającej 
Orkiestry Górniczej pod 
batutą Grzegorza Pakury, 
który wspierał prowadzące-
go całą imprezę Krzysztofa 
Zarembę.

Uroczystość uświetni-
li swoją obecnością także 

Wójt Gminy Ornontowice – Marcin Kotycz-
ka, Zastępca Wójta Dariusz Spyra, Skarbnik 
Gminy – Aleksandra Sewerin, Wicestarosta 
Powiatu Mikołowskiego – Tadeusz Marszo-
lik, Dyrektor Pracy KWK Budryk – Andrzej 
Ratka, Przewodniczący Komisji Zakładowej 
NSZZ Solidarność KWK Budryk – Grze-
gorz Sewerin, Członek Rady Nadzorczej 
JSW –  Paweł Nieradzik oraz wspomniany 
wcześniej Dyrektor KWK Bolesław Śmiały 
–  Grzegorz Conrad.

Uroczystość została dofinansowana przez 
Zakładowy NSZZ Solidarność KWK Budryk 
oraz Fundację JSW.

Tekst i zdjęcia: ARTeria CKiP
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Stypendia Wójta Gminy Ornontowice
1 grudnia w sali ARTerii CKiP odbyło się uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych uczniom i studentom, którzy za 
rok szkolny i akademicki 2021/2022 otrzymali stypendium Wójta Gminy Ornontowice. Łącznie za wysokie wyniki 
w nauce zostało nagrodzonych 21 uczniów, 7 studentów oraz przyznano 1 nagrodę za wybitne wyniki we współza-
wodnictwie sportowym w dyscyplinie olimpijskiej – snowboarding.

Szalejąca inflacja i inne, liczne zawiro-
wania, które praktycznie z dnia na dzień 
zmieniają naszą codzienną  rzeczywistość 
nie przeszkodziły nam w tym, żeby się tu dziś 
spotkać. Jako Wójt Gminy Ornontowice nie 
wyobrażam sobie sytuacji, w której stypen-
diów Wójta Gminy Ornontowice miałoby nie 
być! Tym bardziej cieszę się, że mogę doce-
nić i osobiście pogratulować najzdolniejszym 

mieszkańcom młodego pokolenia Gminy 
Ornontowice – komentował Wójt Gminy – 
Marcin Kotyczka.

Oprócz najważniejszych w  tym dniu 
stypendystów i Wójta Gminy Ornontowice 
w uroczystości udział wzięli: Zastępca Wój-
ta Gminy – Dariusz Spyra, Wiceprzewodni-
czący Rady Gminy – Ryszard Milanowski, 
Skarbnik Gminy – Aleksandra Sewerin, 

Lista nagrodzonych stypendium Wójta Gminy Ornontowice za rok szkolny i akademicki 2021/2022:

Sekretarz Gminy – Justyna Sittek-Goj, Prze-
wodniczący Komisji Spraw Społecznych – 
Sebastian Spyra, radny – Grzegorz Hawełka 
oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego – Monika Orłowska-Przybyła.

Występ artystyczny w postaci utworów 
wykonanych na pianinie zaprezentowali 
podopieczni Krzysztofa Kotońskiego: Izabela 
Władyka i Adam Bylica.

UCZNIOWIE
1. Patrycja Adamczyk
2. Jacek Barczyk
3. Magdalena Blacha
4. Julia Błaszczyk
5. Karolina Filipczyk
6. Zofia Grzywok
7. Aleksandra Kapica
8. Luiza Kops
9. Makary Kucza
10. Dominika Kułaga
11. Emilia Lach
12. Mateusz Malczyk
13. Magdalena Małek
14. Daria Piontek
15. Marta Rzydzik
16. Angelika Sodzawiczny
17. Zuzanna Spilok
18. Anna Stolarczyk
19. Emilia Szymura
20. Karolina Warzecha
21 Jagoda Zopołka

NAGRODA SPORTOWA
1. Mia Beza

STUDENCI
1. Marta Czyż
2. Dorota Głosz
3. Karolina Gołąb
4. Natalia Jaskółka
5. Monika Malcherczyk
6. Sandra Ryt
7. Natalia Zientek
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Tradycji stało się zadość i z bryły lodu 
wyrzeźbiono Gwiazdę Betlejemską, a dzieci 
mogły spróbować swoich sił w starciu z lo-
dem podczas warsztatów. Oczywiście to nie 
jedyne atrakcje, które zostały przygotowane 
dla mieszkańców naszej Gminy. Można było 
wykonać własne gwiazdki, ozdobić płócien-
ne torby, pomalować świąteczne figurki, czy 
wykonać śnieżne lampiony. Ponadto jak na 
„lodową” imprezę przystało, odwiedziły nas 
znane chyba wszystkim Elza i Anna.

Jak co roku, 6 grudnia sala ARTerii zmie-
niła się w miejsce spotkań ze  Świętym Mi-
kołajem. Aby umilić czas oczekiwania na 
najważniejszego gościa przygotowaliśmy 
szereg atrakcji. Dzieci mogły stworzyć kart-
kę świąteczną oraz papierowego mini Miko-
łajka, które mogły zabrać do domu. Strzałem 
w dziesiątkę okazało się również dekorowa-
nie pierników – były kolorowe i smaczne! 
Nieopisana radość towarzyszyła dzieciom 
przez cały czas trwania wydarzenia. Na 
Spotkaniu z Mikołajem nie zabrakło też 
Aniołków i Elfów, czyli wolontariuszy, któ-
rzy dbali o plastyczno-warsztatowy aspekt 
wydarzenia. Spotkanie z Mikołajem odbyło 
się dzięki dofinansowaniu Fundacji JSW.

Tekst i zdjęcia: ARTeria CKiP

ARTerię odwiedził Święty Mikołaj! 

Kolejny Ornontowicki 
Jarmark Bożonarodzeniowy za nami!

10 grudnia spotkaliśmy się, by wspólnie wziąć udział w Ornontowickim Jarmarku Bożonarodzeniowym. Ustroiliśmy 
choinkę, śpiewaliśmy kolędy i świąteczne piosenki, rozgrzaliśmy się dobrociami i mogliśmy spotkać się z przyja-
ciółmi, znajomymi i sąsiadami.

Poza tymi wszystkimi atrakcjami odbywał 
się szkolno-przedszkolny kiermasz, gdzie 
można było zaopatrzyć się w świąteczne 
stroiki, wieńce czy ciasta, a także zakupić 
los i sprawdzić swoje szczęście. Jak co roku 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich oferowały 
pierniczki i częstowały grochówką.

Mamy nadzieję, że na kiermaszu – z któ-
rego dochód wesprze szkołę i przedszkole 
– znaleźliście coś dla siebie. Dziękujemy 
Wam za tłumne przybycie, a wszystkim 
współorganizatorom, partnerom i darczyń-
com za wsparcie.

Organizatorzy: ARTeria Centrum Kultury 
i Promocji. Współorganizatorzy: Ochotni-
cza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich 

wraz z Zespołem Folklorystycznym „Marzan-
ki”, Rada Rodziców Szkoły, Rada Rodziców 
Przedszkola. Wspierający: Urząd Gminy Or-

nontowice, Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Wodociągowej, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny. 
Występujący: Schola młodzie-
żowa parafii św. Michała Archa-
nioła, Zespół Skrzydła Michała, 
Kapela „Śląskie Bajery”, Chór 
„Jutrzenka”.

Dofinansowanie: Fundacja 
JSW.
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Jak co roku przed zbliżającymi się 
Świętami Bożego Narodzenia w sali AR-
Terii odbyło się tradycyjne spotkanie 
opłatkowe członków Klubu Emeryta. 
Przewodnicząca Klubu – Helena Boń-
czyk przywitała zaproszonych gości i 
wszystkich uczestników. Spotkanie roz-
poczęło się wspólną modlitwą  popro-
wadzoną przez ks. Grzegorza Kotyczkę.   
Życzenia zdrowia i spokojnych świąt spę-
dzonych  w rodzinnym gronie złożyli eme-
rytom Wójt Gminy  – Marcin Kotyczka i 
Dyrektor ARTerii – Aleksandra Malczyk. 
Spotkanie minęło w  świątecznej atmosfe-
rze, na łamaniu  się opłatkiem i składaniu 
życzeń.

Tekst i zdjęcie: Klub Emeryta

Wiadomości z Klubu emeryta

Zdrowych, rodzinnych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślności i realizacji zamierzeń 
w Nowym 2023 Roku 

życzą

w imieniu Rady Powiatu 
Przewodnicząca
Barbara Pepke

w imieniu Zarządu Powiatu
Starosta

Mirosław Duży

Preferencyjna sprzedaż węgla 
w Gminie Ornontowice

W listopadzie rozpoczęła się sprzedaż węgla na preferencyjnych warun-
kach dla gospodarstw domowych w Gminie Ornontowice. Wójt Gminy 
informuje, że cena węgla wynosi 1900 zł za tonę i jest wynikiem przepro-
wadzonych negocjacji z podmiotem wprowadzającym paliwo do obrotu 
tj. Weglokoks Kraj S.A.

Ponadto zagwarantowano korzystną cenę 
transportu węgla na wskazany przez miesz-
kańca adres w wysokości 50 zł za tonę. 

Do tej pory do Urzędu Gminy wpłynęło 
ponad 150 wniosków o zakup preferencyj-
ny węgla. Każdy wniosek podlega obowiąz-
kowej weryfikacji, przede wszystkim pod 
względem zgodności z zapisem art. 8 ust. 
1 Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa 
stałego dla gospodarstw domowych stano-
wiącym, że do dokonania zakupu upraw-
niona jest osoba fizyczna w gospodarstwie 
domowym, która spełnia warunki upraw-
niające do dodatku węglowego, o którym 
mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy o dodatku 
węglowym. 

W  wyniku ponad 100 pozytywnie 
zweryfikowanych wniosków, planuje się 
sprzedaż 150 ton węgla do końca 2022 
roku. Szacunkowa ilość zapotrzebowania 
na węgiel w 2023 roku to kolejne 250 ton.

Ponadto informujemy, że w  ramach 
zakupu preferencyjnego członek gospo-
darstwa domowego może zakupić węgiel 
w dwóch partiach: 1,5 tony w I okresie (do 
31.12.2022) oraz 1,5 tony w II okresie (od 
01.01.2023 r. do 30.04.2023 r.). W przy-
padku, gdy do 31 grudnia br. mieszkaniec 
nie zakupi węgla, może zawnioskować 
o pełne 3 tony w II okresie. 

Szczegółowych informacji w sprawach 
dotyczących zakupu węgla na preferencyj-
nych warunkach dla gospodarstw domowych 
w Gminie Ornontowice udzielają: 

Bogdan Cieślik (tel. 32 33 06 267) 
oraz 
Aleksandra Szołtysek (tel. 32 33 06 227)
w godz. pracy tut. Urzędu.
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Na koniec Wójt Gminy Ornontowice 
przedstawił sytuację dotyczącą nieprzepiso-
wego parkowania pracowników kopalni Bu-
dryk na ul. Skośnej oraz awarii kanalizacji 

24 listopada na terenie KWK Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych odbyło się czwarte posiedzenie Zespołu 
Porozumiewawczego dla oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy 
Ornontowice.

Posiedzenie prowadził Wiesław Ko-
piec – Zastępca Dyrektora Okręgowe-
go Urzędu Górniczego w  Rybniku. 
Gminę Ornontowice reprezentowali: Wójt 
Gminy – Marcin Kotyczka, Zastępca Wójta 
Gminy – Dariusz Spyra oraz Naczelnik Wy-
działu Środowiska i Gospodarki Odpadami 
– Aleksandra Mendera-Fasuga, natomiast 
KWK Bolesław Śmiały: Dyrektor Grze-
gorz Conrad wraz ze współpracownikami, 
a KWK Budryk: Dyrektor Zbigniew Czar-
necki wraz z współpracownikami.

Przedstawiciele kopalń przedstawili spra-
wozdania z przebiegu eksploatacji w 2022 r., 
a także z planowanej eksploatacji w 2023 r. 
wraz z omówieniem ich oddziaływań na po-
wierzchnie, terenu i zakresu usuwania szkód 
spowodowanych ruchem zakładów górni-
czych. Omówiono  także sprawy postępu prac 
związanych z usuwaniem szkód w budynkach 
ARTerii CKiP, Ochotniczej Straży Pożarnej, 
boiska GKS „Gwarek”, Gminnego Ośrodka 
Zdrowia, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, 
kanalizacji sanitarnej  przy ul. Bujakowskiej 
i kanalizacji deszczowej przy ul. Tartacznej. 

Zespół porozumiewawczy ds. eksploatacji górniczej

 
 

 

 

 

Troska o zieleń - 
naturalny filtr 

powietrza 

Edukacja i świadomość  
ekologiczna oraz oszczędna 

gospodarka paliwami 
opałowymi 

 i napędowymi, energią 
cieplną i energią elektryczną  

 

Zakaz użytkowania 
od 01.01.2022 r. kotłów bez 

tabliczek znamionowych  
 i starszych niż 10 lat 

(na dzień 01.09.2017 r.) 
oraz obowiązek  

wymiany kopciuchów    
w kolejnych latach. 

Zakaz spalania wszelkiego 
rodzaju odpadów i biomasy. 

Wymiany starych kotłów 
opalanych węglem  na nowe  
niskoemisyjne urządzenia 
do ogrzewania domu  
ze wsparciem 
finansowym  
z programu  
Czyste Powietrze  
i z dotacji gminnej oraz  
z ulgami podatkowymi. 
 

 

TO SIĘ DOBRZE SKŁADA      NA OCHRONĘ POWIETRZA 
 WYMAGANE TERMINY WYMIANY KOTŁÓW 

zgodnie z uchwałą antysmogową dla 
województwa śląskiego zamieszczone są na 
stronie www.ornotowice.pl w zakładce 
Środowisko /Uchwała antysmogowa. 
 

UWAGA! 
W przypadku występowania alarmów 
smogowych, pracownicy Urzędu Gminy 
przeprowadzają obowiązkowe kontrole 
eksploatacji urządzeń grzewczych opalanych 
paliwami stałymi w budynkach mieszkalnych. 
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAKRESIE: 
 Programu Czyste Powietrze – Wydział 

Rozwoju i Inwestycji, tel. 32 33 06 224 
 Dotacji gminnej do wymiany urządzeń na 

niskoemisyjne – Wydział  Środowiska 
 i Gospodarki Odpadami, tel. 32 33 06 237 

 Ulgi w podatku od nieruchomości – Wydział 
Finansowy i Budżetu, tel. 32 33 06 209 

 Ulgi termomodernizacyjnej – Urząd 
Skarbowy w Mikołowie tel. 32 32 46 100 

  
 
 

  

 CHROŃ POWIETRZE  ZANIECZYSZCZEŃ MNIEJ, ODDYCHA SIĘ LŻEJ  

sanitarnej przy ul. Akacjowej i zgłoszenia 
szkody do obu kopalń.

Ustalono, że kolejne posiedzenia będą 
odbywać się raz do roku – w miesiącu maju.
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Aktorzy i twórcy Naumionego – Lucjan Noras
Podobno nie ma ludzi niezastąpionych, ale… Stefan Owczarek był człowiek niezastąpionym. W zespole trudno było 
sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek mógł zagrać jego rolę, ale… Lucjan Noras jak nikt zżył się z Naumionym, poczuł 
naszą energię, wszedł na scenę i… znakomicie sobie radzi w rolach Stefka!

O tym jak zaczęła się jego przygoda z te-
atrem i jakie są jego marzenia, przeczytacie 
poniżej.

LUCJAN NORAS
Moja przygoda z teatrem zaczęła się do-

kładnie 7 listopada 2021 roku w momencie, 
kiedy wyszedłem na scenę Teatru Małego 
zastępując w roli Edka w spektaklu „Szac” 
człowieka legendę Teatru Naumionego, czy-
li Stefana Owczarka. Wcześniej nie wystę-
powałem na deskach teatralnych.

To jest jednak prawdą, że w czasie kiedy 
chodziłem do liceum, startowałem w kon-
kursach recytatorskich i  jakieś nagrody 
się udawało zdobywać. Natomiast nigdy 
nie występowałem na scenie w poważnych 
przedstawieniach, a za takie przedstawienie 
uważam „Szaca”.

Z jednej strony było to dla mnie duże 
wyzwanie, bo trzeba było wystąpić 
w  przeglądzie, trzeba było zastąpić le-
gendę tego teatru... człowieka, o którym 
wszyscy mówią w superlatywach… czło-
wieka, który był założycielem tego te-
atru i w ogóle no... genialnego odtwórcę 
różnych ról, które miałem okazję zresztą 
widzieć na żywo. „Szaca” w wykonaniu 
pana Stefana widziałem kilka lat temu. 
A z drugiej strony muszę powiedzieć szcze-
rze, że ja już jestem w takim wieku, że po-
winienem sobie dawać różne takie challenge 
(tak to się teraz mówi) i powinienem sobie 
wyznaczać jakieś cele, które jeszcze trzeba 
zrobić, by powiedzieć sobie, że jeszcze coś 
w życiu się potrafi.

Najłatwiej byłoby w moim wieku (ja 
już jestem w wieku emerytalnym) usiąść 
i zgnuśnieć... Natomiast ja jakoś nie mam 
ochoty na gnuśnięcie, a przebywanie w tym 
teatrze, wspaniałym teatrze według mnie, 
z taką ilością młodych ludzi, których szcze-
rze podziwiam, jest tylko dla mnie ogrom-
ną satysfakcją i ogromnym wyzwaniem. To 
było dla mnie wyzwanie, żeby nie zawieść 
was… tych, którzy byli na scenie ze mną, 
bo gdybym ja się posypał, no to po prostu 
posypałaby się nasza sztuka... nasz spek-
takl i pod tym względem to było wyzwanie. 
Natomiast zawodowo miałem okazję wie-
lokrotnie występować w różnego rodzaju 
zgromadzeniach także kwestia tego, że 
nagle znajduję się przed 400 ludźmi w te-
atrze, to akurat nie stanowi dla mnie żadnego 
problemu.

Kiedy byłem mały, to już tak dobrze nie 
pamiętam, bo to było tak dawno, ale... Kiedy 
byłem mały, zawsze próbowałem… Zawsze 

chciałem stawiać sobie jakieś wyzwania… 
Czy to były konkursy recytatorskie, czy 
uprawiając zawodowo sport, zawsze to była 
jakaś rywalizacja, zawsze to były gry ze-
społowe, a więc współpraca w zespole dla 
osiągnięcia jakiegoś sukcesu. Tak... to było 
coś, co mnie kręciło.

Moje największe marzenie to będzie coś 
związanego z moją rodziną. Największym 
moim marzeniem jest to, żeby moi synowie 
mogli powiedzieć, że spełniły się ich ma-
rzenia. Jeżeli oni będą zadowoleni, to dla 
mnie to będzie największa radość. Nie ma 
dla mnie większej radości. Jakoś tak jest, że 
rodzina wydaje mi się zawsze najważniejsza.

Naumiony dla mnie to nie jest teatr, bo 
to jest moim zdaniem coś, co się wymyka 
wszelkim ocenom. Ja już nie mówię o tym, 
że to teatr, który wystawia sztuki w gwarze, 
więc jest czymś, co ja bardzo kocham, bo 
sam jestem Ślązakiem od pokoleń, więc 
to jest coś, czego zawsze brakowało. Tak 
samo cieszy mnie to, co dzisiaj robi dy-
rektor Talarczyk w Teatrze Śląskim, że 
tych sztuk śląskich pojawia się coraz wię-
cej. Pamiętajcie, że ja pochodzę z czasów, 
kiedy jak zdawało się do szkoły teatralnej, 
to jednym z  największych problemów 
było to, że profesorowie mówili, że słyszą 
w głosie naleciałości z gwary śląskiej i to 
było postrzegane jako największy błąd, jaki 
można było popełnić. I to z tamtych cza-
sów pamiętam.

Natomiast ja Teatr Naumiony odbieram 
jako takie miejsce przede wszystkim ge-
nialne pod względem 
ludzkim, to znaczy... 
Jest coś fantastyczne-
go w tym, że z jednej 
strony jest aktor, czło-
wiek, który ma 80, 70, 
60 lat,  a z drugiej są 
młodzi twórcy, którzy 
chodzą do klas matu-
ralnych, zdają na stu-
dia, wkraczają teraz 
w życie i  ten zespół 
potrafi jakoś fajnie na 
swój sposób istnieć 
i to jest coś, co sobie 
cenię. Ten klimat, któ-
ry jest w tym zespole 
taki bardzo budujący.

A  poza tym ja 
strasznie sobie cenię 
to, że ktoś mówi jak 
coś jest tak, to mówi 

tak, a jak jest nie, to znaczy to nie! Jestem 
tutaj prawie rok i nie spotkałem się z tym, 
żeby ktoś o drugim powiedział coś złego lub 
powiedział coś za plecami, zatem... Coś co 
jest naturalne w zespołach teatralnych, że 
aktorzy między sobą rywalizują, to tu tego 
nie dostrzegam. Tu dostrzegam jedną fajną 
przyjaźń między wszystkimi. Ja w każdym 
razie ze swojej strony mogę powiedzieć, że 
wszedłem w ten zespół po uszy i nie wy-
obrażam sobie teraz inaczej. Jak układam 
swoje plany tygodniowe, czy miesięczne to 
zawsze mówię sobie: „Aha to nie, bo tutaj 
mamy zaplanowane… Tu jest próba i to jest 
święte.” Myślę, że dla innych też tak jest.

W teatrze najbardziej lubię przyjaźń. Po-
wiedziałbym... to jest coś, co jest najważ-
niejsze w tym zespole. Sztukę można zagrać 
gorzej lub lepiej, można lepiej lub gorzej 
dobrać repertuar, ale to jest niesamowite, że 
jak się usiądzie w kuchni w ARTerii i pije 
się kawę, je się ciasto i wszyscy ze sobą 
świetnie rozmawiają, nie ma żadnych barier 
i można o wszystkim porozmawiać no to... 
to jest to, co ja uwielbiam po prostu.

Byliśmy z żoną kiedyś po premierze „Last 
minute” i muszę powiedzieć szczerze, że ja 
byłem wtedy w zespole powiedzmy może 
miesiąc, może dwa tygodnie. Moja żona 
w ogóle była osobą obcą, a wyszliśmy tak, 
jakbyśmy wyszli ze spotkania z przyjaciół-
mi, których znamy od dwudziestu paru lat. 
Więc to jest coś, co jest niepowtarzalne... 
Szczególnie w tych czasach.

Tekst i zdjęcie: Teatr Naumiony
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Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Konkurs 

„Komiks o psim 
super-bohaterze”

Książki cegiełki  
na rzecz WOŚP

W listopadowym numerze „Głosu Or-
nontowic” pisaliśmy o  spotkaniach pn. 
„O  psach, które ratowały świat”, które 
biblioteka organizowała w ramach Jesien-
nych Spotkań z Książką w listopadzie br. 
Uczestnicy tych zajęć mogli wziąć udział 
w konkursie na Komiks o psim super-bo-
haterze, który polegał na narysowaniu na 
szablonie krótkiej historyjki. Do biblioteki 
wpłynęło kilkanaście prac, które zostały 
ocenione i nagrodzone. Wyniki prezentują 
się następująco:

Zwycięzcami zostali: Martyna M. - 1 A, 
Lena L. - 3 B, Igor M. - 1B, Emilia G. - 3 
C, Rozalia Ł. - 2 A.

Wyróżnienia: Hania N. - 3 C, Przemy-
sław P. - 2 C.

Pozostali uczestnicy: Miłosz S. - 1 D, 
Piotr S. - 1 A, Aleksandra J. - 2 C, Martyna 
P. - 2 A, Martyna S. - 2 C, Emilia B. - 2 C, 
Sandra P. - 3 B, Paweł S. - 3 B, Radosław 
B. - 3 B.

Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali w na-
grodę książki o psach oraz biblioteczne 
smycze. Pozostali uczestnicy Konkursu 
otrzymali biblioteczne smycze. Dziękujemy 
wszystkim za piękne prace, wybór zwycięz-
ców był naprawdę trudny.

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy zagra 29 stycznia 2023 roku. Z tej 
okazji w ornontowickiej bibliotece trwa akcja 
„Książki cegiełki na rzecz WOŚP”, która w 
ostatnich latach cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem wśród czytelników i mieszkańców.

Książki są dostępne w bibliotece, w go-
dzinach otwarcia placówki. Zachęcamy do 
ich nabywania, dochód w całości zostanie 
przekazany do Sztabu Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

Orkiestrę można również wesprzeć z dru-
giej strony, przynosząc do biblioteki książki 
niepotrzebne, przeczytane, ale w dobrym sta-
nie i zadbane – z przeznaczeniem na cegiełki.

Z góry wszystkim dziękujemy!

11 grudnia – Mszą Św. w Sanktuarium 
MB Opiekunki Środowiska Naturalnego 
w Bujakowie – członkowie Rejonowego 
Stowarzyszenia Pszczelarzy z siedzibą 
w Ornontowicach podziękowali za sezon 
pszczelarski 2022 r. Mszę celebrował Ka-
pelan śląskich pszczelarzy ks. Grzegorz 
Kotyczka, a oprócz pszczelarzy i ich rodzin 
udział w nabożeństwie wzięli także: Wójt 
Gminy Ornontowice – Marcin Kotyczka, 
Przewodniczący Rady Gminy – Henryk 
Nieużyła i Dyrektor ARTerii CKiP – Alek-
sandra Malczyk.

Wszystkim uczestnikom dziękuję, a miesz-
kańcom Gminy Ornontowice w imieniu swo-
im i pszczelarzy ze Stowarzyszenia życzę ra-
dosnych świąt i pomyślności w Nowym Roku 
– z pszczelarskim pozdrowieniem

Prezes Stowarzyszenia 
– Leokadia Gospodorz

Wszystkie komiksowe historie są dostęp-
ne w naszej bibliotece w formie wystawy, 
zapraszamy!

Tekst i zdjęcia: GBP w Ornontowicach

Podziękowanie 
za sezon pszczelarski 2022
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Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Z PRZEDSZKOLA IM. KUBUSIA 
PUCHATKA
Przedszkolaki na poczcie
Grupa przedszkolna „Sówki” wybrała się 

na wycieczkę do Urzędu Pocztowego w Or-
nontowicach, aby przyjrzeć się mu z bliska 
i utrwalić zdobyte w przedszkolu wiado-
mości na temat tej instytucji. Przedszkolaki 
z wielkim zainteresowaniem oglądały po-
mieszczenia poczty, mogły zaobserwować 
pracę urzędnika pocztowego i uświadomić 
sobie, jak wielkie znaczenie ma on w życiu 
codziennym. Dzieci poznały także różne 
rodzaje listów: zwykłe, polecone, ekspreso-
we, lotnicze, kartki, telegramy. W tym dniu 
przedszkolaki dowiedziały się wielu nowych, 
ciekawych rzeczy.

Dzień Pluszowego Misia
25 listopada dzieci z naszego przedszko-

la uczestniczyły w obchodach Światowego 
Dnia Pluszowego Misia. Każdy przyszedł do 
przedszkola ze swoim ukochanym przyjacie-
lem. Dzieci zostały zaproszone do wspólnej 
zabawy ze swoimi misiami, poznały historię 
ich święta, oglądały o nich bajki, prezentację 
przedstawiającą ilustracje i imiona różnych 
misiów. Wszystkie przedszkolaki mogły 
zobaczyć wystawę stworzoną przez dzieci 
z grup Motylki, Biedronki i Nutki. Każda 
z grup przygotowała również piękne prace 
plastyczne z misiem w roli głównej. Dzień 
Pluszowego Misia w naszym przedszkolu był 
pełen uśmiechu i świetnej zabawy. Dzieci 
były szczęśliwe, że mogły spędzić tyle cza-
su ze swoimi pluszowymi ulubieńcami oraz 
pokazać je swoim koleżankom i kolegom 
z grupy.

Andrzejki
30 listopada w naszym przedszkolu wy-

darzył się ekscytujący, pełen tajemnic dzień. 
Mowa oczywiście o andrzejkach. Dzieci 
w swoich grupach między innymi nakłuwa-
ły papierowe serca z imionami, przekładały 
swoje buciki przez próg, losowały z plastiko-
wych kubeczków. Wszyscy świetnie się przy 
tym bawili. Trzymamy kciuki, aby wszystkie 
dobre wróżby się spełniły!

Mikołajki
6 grudnia nasze przedszkole odwiedził 

bardzo miły i długo oczekiwany gość. Miał 
czerwony strój, długą, białą brodę, dźwigał na 
plecach bardzo ciężki worek, a w nim prezen-

ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. KAROLA MIARKI

KAMPANIA 19 DNI... po raz kolejny 
w naszej szkole!

Przez 19 pierwszych dni listopada Fun-
dacja po DRUGIE we współpracy z innymi 
organizacjami, instytucjami, placówkami pra-
cującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział 
w światowej kampanii „19 dni przeciwko 
przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

Na początku listopada mówimy o prawach 
dziecka, godności, szacunku, bezpieczeń-
stwie i wolności. Przypominamy i uczymy 
się o tych wartościach, które są niezbędne do 
prawidłowego rozwoju i dobrego życia. Sym-
bolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. 
Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Pro-
wadzone w ramach kampanii działania mają 
ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć 
więcej i lepiej.

W  ramach kampanii w  naszej szkole 
przeprowadzone zostały akcje charytatyw-
ne, tematyczne prelekcje, zajęcia w ramach 
godzin z wychowawcą, konkursy międzykla-
sowe i indywidualne, akcja „Pomarańczowy 
Dzień” z kiermaszem słodkości oraz szkole-
nia dla nauczycieli.

Tegorocznej „Kampanii 19 dni” towarzy-
szy hasło „stacJA empaTY-razem maMY 
moc”. To RAZEM najwyraźniej widać 
w akcjach charytatywnych organizowanych 
w trakcie trwania Kampanii. Zakończyliśmy 
akcję „Prezent pod choinkę”. Praktycznie 
każda klasa przygotowała paczkę dla dziecka 
z wybranej grupy wiekowej. Paczki ucieszą 
najmłodszych z Ukrainy, Rumunii i Bia-
łorusi. Zespołowo pomagamy też rodzinie 
w ramach „Szlachetnej Paczki”.

Wycieczka klas VIII do Auschwitz-Bir-
kenau

10 listopada zaplanowaliśmy wyjazd klas 
VIII do Auschwitz-Birkenau. W głównej 
bramie obozu przewodnik pokazał nam 
ogrodzenie i opowiedział, gdzie się znaj-
dujemy. Zwróciliśmy uwagę na szubienicę 
i budkę podoficera raportowego – zaczęli-
śmy wchodzić do poszczególnych bloków. 

ty. To nie mógł być nikt inny tylko ŚWIĘTY 
MIKOŁAJ! Pomimo braku białego puchu, 
jak co roku przybył na czas. We wszystkich 
grupach spotkanie przebiegało w bardzo ra-
dosnej i przyjaznej atmosferze. Przedszkola-
ki śpiewały Świętemu Mikołajowi piosenki 
oraz recytowały wierszyki, a on obdarował 
wszystkie dzieci prezentami. Jak co roku, 
każda grupa mogła zrobić sobie z Mikołajem 
pamiątkowe zdjęcie. Na twarzach dzieci ma-
lowała się wielka radość i przejęcie, a także 
nadzieja na kolejne spotkanie.

Pierwszym był blok nr 24, kolejnym blok 
11, gdzie więźniowie odbywali kary w tzw. 
ciemniach. Następnymi blokami były: blok nr 
4 dla mężczyzn oraz blok nr 3 dla kobiet. Ko-
lejne bloki przedstawiały pozostawione ubra-
nia więźniów, jak też torby, garnki, okulary, 
buciki maleńkich dzieci. Po wyjściu z bloku 
weszliśmy do komory gazowej. Ten widok 
był przerażający i przytłaczający. Ostatnim 
miejscem zwiedzania była willa głównego 
komendanta Auschwitz.

Po wyjściu z obozu pojechaliśmy auto-
busem do muzeum obozu pracy i zagłady 
w  Birkenau. Dowiedzieliśmy się, gdzie 
spali więźniowie. Następnie poszliśmy za-
palić znicz i pomodliliśmy się za dawnych 
więźniów. Droga powrotna stała się czasem 
przemyśleń i wydawała się być krótsza. 
Z pewnością wszyscy uczestnicy ten dzień 
zapamiętają na długo.

Górniczy fach
Z  okazji barbórkowego święta klasy 

pierwsze odwiedził górnik. Dzieci dowie-
działy się, jak dawniej wydobywano w ko-
palniach węgiel oraz jak „fedruje się” teraz. 
Poznały tradycyjny mundur górnika i dowie-
działy się, co oznaczają kolory piór znajdu-
jące się na jego czapce - czako. Wysłuchały 
także najważniejszych informacji o św. Bar-
barze i jej życiu, a także poznały legendę 
o Skarbniku. Uczniowie z uwagą słuchali 
naszych gości i chętnie zadawali im pytania 
związane z ciężką pracą na kopalni. Na ko-
niec uczniowie otrzymali prezenty - cukierki, 
zatyczki do uszu, maski i niezwykle cenny 
w dzisiejszych czasach węgiel.

Bardzo dziękujemy Mateuszowi Kucza 
oraz Jarosławowi Cygan za poświęcony czas 
i miłe spotkanie.

Tekst i zdjęcia: ZS-P w Ornontowicach
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Szkółka piłkarska GKS „Gwarek” Ornontowice 

W roku 2022 nasi wychowankowie dzięki 
aktywności i zaangażowaniu szkoleniowców 
mieli możliwość uczestniczenia w zimowych 
obozach dochodzeniowych, wyjazdu na let-
nie zgrupowanie piłkarskie oraz regularnego 
współzawodnictwa w zawodach sportowych. 
Wykwalifikowana kadra trenerska naszej 
szkółki rozwija w nich pasję oraz chęć ry-
walizacji w oparciu o zasady fair play.

Liczne zawody sportowe oraz regularne 
treningi w oparciu o Program Certyfikacji 
PZPN dla szkółek piłkarskich, w którym 
uczestniczymy od początku jego wprowadze-
nia, tj. od 2019 roku, sprawia, że jesteśmy 
stale monitorowani a nasza jakość szkolenia 
pozytywnie oceniana jest przez trenerów 
monitorujących.  Dzięki Programowi Certy-
fikacji, rodzice i dzieci grające w piłkę nożną 
uzyskują pewność, że certyfikowana szkół-
ka piłkarska spełnia standardy szkoleniowe, 
jest bezpieczna, a jej kadra ma kwalifikacje 
niezbędne do tego, aby szkolić zawodników.

Systemowa praca pozwala nam wierzyć, że 
za kilkanaście lat znów będziemy się cieszyć 
z wychowanków, czy to w naszym pierw-
szym zespole seniorskim, czy na boiskach 
ekstraklasy.

Ostatnie miesiące przyniosły nam rów-
nież wiele radości ze względu na rozwój 
piłkarski naszego wychowanka Dawida 

Kolejny, szybko mijający rok piłkarski w szkółce możemy uznać za udany. Patrząc z perspektywy ilości dzieci, któ-
rych z dnia na dzień przybywa oraz obserwując zapał i regularność zawodników trenujących już w naszej szkółce 
widzimy sens pracy i radość z tego, co robimy każdego dnia.

niem ważnych wartości życiowych młodym 
sportowcom.  Kończąc temat akcji „Szlachet-
na Paczka” składamy wielkie podziękowania 
pani Agnieszce Wojtaś, która pełni rolę koor-
dynatora całej akcji i bez jej wsparcia z pew-
nością nie byłoby to możliwe.

Na zakończenie wszyscy trenerzy szkółki 
pragną podziękować rodzicom za kolejny rok 
współpracy, ich zaangażowanie w funkcjono-
wanie młodzieżowych zespołów piłkarskich 
oraz pragniemy życzyć Szczęśliwego Nowego 
Roku 2023.

Zapraszamy na treningi do nas!
Trener Grzegorz Sikora 

– GKS „Gwarek” Ornontowice 
Zdjęcie: GKS Gwarek Ornontowice

Szwieca, który spędził w naszej szkółce 
kilkanaście lat, a teraz występuje w Central-
nej Lidze Juniorów, jako zawodnik drużyny 
Górnika Zabrze S.A. Swoją pracowitością 
doszedł już do regularnych występów w Re-
prezentacji Polski w kategorii U16 strzelając 
w ostatnim meczu sparingowym przeciw-
ko zespołowi z Niemiec swoją pierwszą 
reprezentacyjną bramkę. Rozwój piłkarski 
Dawida jest z pewnością pewnego rodzaju 
drogowskazem na to, jak ważną rolą jest 
odpowiednia praca właśnie w takich mniej-
szych klubach jak nasz.

Tradycyjnie rok kończymy coroczną ak-
cją wspierającą rodziny potrzebujące. Udział  
w akcji „Szlachetna Paczka” stał się już 
regularnym punk-
tem kończącym rok, 
a dzięki wsparciu ro-
dziców oraz wielu 
osób zaangażowanych 
w pomaganie możemy 
rok w rok sprawiać, że 
wybrane rodziny mają 
wspaniałe Święta Bo-
żego Narodzenia. Ak-
cja ta jest doskonałym 
sposobem połączenia 
roli sportu młodzieżo-
wego z  przekazywa-

W  ramach XIV Tygodnia Sportu dla 
Wszystkich - XXVIII Sportowego Turnieju 
Miast i Gmin 2022 pod hasłem „Sport dla 
wszystkich - zdrowie dla każdego” Gminie 
Ornontowice udało zająć się III miejsce 
w grupie II (Gminy do 7,5 tys mieszkań-
ców) dzięki czemu nasza Gmina otrzyma-
ła dofinansowanie na organizację Pikniku 
Sportowego. 

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu 
jednostki samorządowe przy współpracy 
z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych oraz 
Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Ornon-
towicach przeprowadziły Piknik Sportowy 
w którym udział wzięło 87 osób.

Serdecznie dziękujemy za możliwość 
wzięcia udziału, a wszystkim uczestnikom 
bardzo dziękujemy.

Sport 
dla wszystkich 

– zdrowie dla każdego

Przekazanie nagród sportowych dla Zespołu Szkół PonadpodstawowychPrzekazanie nagród sportowych dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych

Przekazanie nagród sportowych dla Zespołu Szkolno-PrzedszkolnegoPrzekazanie nagród sportowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
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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

31 . Finał WOŚP31 . Finał WOŚP
zagra

29 stycznia 2023 roku
Sztab w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Gminie Ornontowice.

Szczegóły już wkrótce.

Chcemy wygrać z sepsą!
Gramy dla wszystkich
– małych i DUŻYCH!
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CENTRUM INFORMACJI O POWIECIE

Dziewięciu uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Mikołowski otrzymało Stypendia Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość 
odbyła się 25 listopada w Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku.

Apel w sprawie szpitala
Podczas listopadowej sesji Rady Powiatu Mikołowskiego radni przyjęli apel skierowany do Prezesa Rady Mi-
nistrów w sprawie trudnej sytuacji Szpitala Powiatowego w Mikołowie.

Bony na Mikołaja

30 listopada odbyła się  sesja Rady Powiatu, w trakcie której przyjęto apel w sprawie sytuacji w  Szpitalu 30 listopada odbyła się  sesja Rady Powiatu, w trakcie której przyjęto apel w sprawie sytuacji w  Szpitalu 
PowiatowymPowiatowym

Wręczenie stypendiów odbyło się 25 listopada w Szkole Podstawowej nr 3 w RybnikuWręczenie stypendiów odbyło się 25 listopada w Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku

„Centrum Zdrowia w  Mikołowie Sp. 
z o.o., którego główną działalnością jest 
prowadzenie Powiatowego Szpitala, stoi na 
skraju bankructwa. Wzrost kosztów płac na-
rzucony przez ustawę oraz galopująca inflacja 
generują straty, które niebawem zmuszą Za-
rząd Spółki do podjęcia decyzji o jej likwi-
dacji. Z mapy jednostek medycznych naszego 
regionu może zniknąć szpital, świadczący 
opiekę medyczną nie tylko mieszkańcom ca-
łego powiatu, ale również okolicznych miast. 
Mając na względzie usytuowanie tej placów-
ki, będzie to ogromna strata dla lokalnej spo-
łeczności. W ostatnich latach w Szpitalu tym 
leczonych jest od 6 do 7 tysięcy pacjentów 
rocznie, którzy doceniają bliskość tej placów-
ki od swojego miejsca zamieszkania.

„Szanowny Panie Premierze, prosimy 
o zwrócenie uwagi na tak pilny i ważny 
problem, jakim jest groźba utraty płynności 
finansowej Szpitala Powiatowego w Miko-
łowie, a apel Rady Powiatu, prosimy o po-

traktowanie jako głos lokalnej społeczności, 
który mamy nadzieję, zostanie wysłuchany, 
szczególnie teraz w tak trudnym okresie dla 
kraju, za którego granicami toczy się wojna.

Likwidacja szpitala będzie ogromną 
stratą i  spowoduje znaczne ograniczenie 
dostępu do opieki medycznej mieszkań-

Stypendium premiera wynosi 300 zło-
tych miesięcznie, a uczniowie otrzymują 
je w dwóch ratach za okres 10 miesięcy. 
Wyróżnienia za rok szkolny 2022/2023 
otrzymali:
• Weronika Spora – I Liceum Ogólno-

kształcące im. Karola Miarki w Miko-
łowie,

• Oliwia Wojtaś – II Liceum Ogólnokształ-
cące im. rotmistrza Witolda Pileckiego 
w Mikołowie,

• Kacper Warzecha - Zespół Szkół Ener-
getycznych i Usługowych w Łaziskach 
Górnych,

W przeddzień „Mikołaja” Starosta Mi-
kołowski – Mirosław Duży oraz członkini 
Zarządu Powiatu – Grażyna Nazar spotkali 
się z Agnieszką Kuchną – Dyrektorką dzia-
łających na terenie Powiatu Mikołowskiego 
Domów Dziecka w Orzeszu, Mikołowie 
i Łaziskach Górnych, przekazując na jej 
ręce upominki świąteczne dla wychowanków 
tych placówek. Są to bony podarunkowe do 
jednego z katowickich centrów handlowych. 
Każdy z nich o wartości 250 złotych.

Obecnie w trzech Domach Dziecka funk-
cjonujących na terenie powiatu w instytucjo-
nalnej pieczy zastępczej przebywa w sumie 
trzydzieścioro dzieci. 

Stypendyści Premiera RP

• Wiktoria Ogierman - Zespół Szkół Ener-
getycznych i Usługowych w Łaziskach 
Górnych,

• Julia Nastula – Zespół Szkół Technicz-
nych w Mikołowie,

• Dawid Stasica - Zespół Szkół Technicz-
nych w Mikołowie,

• Patrycja Piontek – Zespół Szkół Ponad-
podstawowych w Ornontowicach,

• Oliwia Sajan – Zespół Szkół Ponadpod-
stawowych w Ornontowicach,

• Maja Widłok - Zespół Szkół nr 2 Spe-
cjalnych w Mikołowie Liceum Ogólno-
kształcące.

ców ziemskiego powiatu mikołowskiego”.  
Apel ten został również wysłany do wiadomo-
ści: Ministra Zdrowia – Adama Niedzielskie-
go, Rzecznika Praw Pacjenta Pana Bartłomie-
ja Chmielowca, Rady Organizacji Pacjentów 
przy Ministrze Zdrowia, Rady Organizacji 
Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
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– Ornontowice na dawnej pocztówce, część 5 –

Ornontowice na dawnej pocztówce, część 5 
Dzięki pocztówce publikowanej w aktualnym zeszycie historycz-

nym ponownie jesteśmy w latach 1910–1920. Zapewne należy ona 
do najbardziej znanych i popularnych z tych, które przetrwały do 
naszych czasów.

 Składa się z fotografii przedstawiających dwa widoki naszej miej-
scowości, których wspólnym tematem jest pałac oraz zabudowania 
gospodarstwa rolnego rodziny Hegenscheidt. Majątek, a dokładnie 
Dobra Rycerskie Ornontowice, został odkupiony przez Augusta 
Wilhelma Hegenscheidta w 1883 roku od Towarzystwa Akcyjnego 
„Ornontowice” z siedzibą w Berlinie. 

Na górnej fotografii uwieczniona została zachodnia pierzeja pałacu 
Hegenscheidtów, widziana od strony dzisiejszej ulicy Zamkowej. 
Reprezentacyjna rezydencja została wzniesiona przez kolejnego wła-
ściciela – syna wspomnianego Augusta – Ottona Hegenscheidta na 
przełomie XIX/XX wieku, według projektu berlińskiego architekta 
Hugona Hartunga. Od zachodniej strony jest główne wejście do 
pałacu wraz z podjazdem dla powozów konnych oraz samochodów. 
Na fotografii widać również fragment rozrastającego się parku zam-
kowego założonego na dotychczasowych polach uprawnych.

Zanim powstał pałac (wśród mieszkańców nazywany raczej zomek), 
w miejscu jego lokalizacji przebiegała droga od Dębieńska i łączy-
ła się z dzisiejszą ulicą Orzeską na wysokości kapliczki św. Jana 

Nepomucena, co pokazano na poniższej mapie z 1884 roku. Ta-
kie usytuowanie budynku wymogło wytyczenie nowego przebiegu 
dzisiejszej ulicy Zamkowej. Zarówno ten odcinek, jak i lokalizacje 
pałacu, kościoła oraz plebanii, wzniesionych już po wydaniu tejże 
mapy, oznaczono kolorem czerwonym.

Dolną fotografię z pocztówki wykonano ze skrzyżowania dzi-
siejszych ulic Orzeskiej i Dworcowej (potocznie zwanego Pańską 
Górką) i jest to panorama na zabudowania gospodarskie wraz z wi-
doczną wieżą i dachem pałacu. Na pierwszym planie króluje staw 
„pański” do hodowli ryb, z którego zimą po zamarznięciu wody 
wycinano kawałki lodu składowanego następnie w przeznaczonym 
do tego celu budynku tuż obok stawu. Lód wykorzystywany był 
jako „czynnik chłodniczy” do przechowywania w ciągu roku m.in. 
produktów mlecznych. 

Masywny budynek w centrum fotografii to spichlerz zbożowy, 
potocznie nazywany sypanie, gdzie składowano wszelkiego rodzaju 
ziarna zbóż wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym majątku. Na 
prawo od spichlerza, zasłonięta częściowo drzewami, jest obora dla 
krów. Wspomniane zabudowania pełniąc po II wojnie światowej już 
trochę inne funkcje, przetrwały do dziś. Na prawo od stawu przebie-
ga utwardzona ul. Orzeska. Oba omówione widoki przedstawiono 
poniżej w ich aktualnej wizualizacji.

Pocztówka ze zbiorów Kamila Grzywoka
Ireneusz Kubicki

Towarzystwo Miłośników Ornontowic


