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W  dniu 14 grudnia 2022 roku Rada 
Gminy Ornontowice podjęła Uchwałę nr 
LI/416/22 w sprawie budżetu gminy na 
rok 2023.

Budżet na rok 2023 prezentuje się nastę-
pująco:

1. Planowane dochody budżetu Gminy – 
47 593 806,90 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 37 306
035,46 zł, co stanowi 78,38 % planu do-

chodów ogółem,
z czego:
– wpływy z podatków i z opłat oraz 

udział w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa – 17 401 555,20 zł, co 
stanowi 36,56 % planu dochodów ogółem,

– subwencja ogólna z budżetu państwa – 
8 270 054,00 zł, co stanowi 17,37 % planu 
dochodów ogółem,

– dotacje celowe  – 2 283 521,86 zł, co 
stanowi 4,80 % planu dochodów ogółem,

– pozostałe dochody – 9 350 904,40 zł, co 
stanowi 19,65 % planu dochodów ogółem,

b) dochody majątkowe w kwocie 10 287 
771,44 zł, co stanowi 21,62 % planu docho-
dów ogółem,

2. Planowane wydatki budżetu Gminy – 
57 866 173,88 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 41 064 173,88 zł,
b) wydatki majątkowe (inwestycje i zaku-

py inwestycyjne) – 16 802 000,00 zł.
Planowane wydatki w wybranych dzia-

łach:

W dniu 4 stycznia odbyło się pierwsze 
w 2023 roku spotkanie Wójta Gminy Or-
nontowice z Mieszkańcami.

W jego trakcie Wójt Gminy – Marcin 
Kotyczka i Zastępca Wójta – Dariusz Spy-
ra omówili prezentacje dotyczące budżetu 
Gminy, zrealizowanych w ubiegłym roku 
oraz zaplanowanych na 2023 rok inwesty-
cji, a także prezentację w zakresie kontroli 

Wójt Gminy Ornontowice informuje 
Mieszkańców, że istnieje możliwość oso-
bistego odbioru decyzji wymiarowych 
podatku od nieruchomości oraz podatku 
rolnego i leśnego na rok 2023, w dniach 
od 1 do 9 lutego br. w pok. 322 Urzędu 
Gminy. 

Budżet Gminy Ornontowice 
na 2023 rok

Aleksandra Sewerin

Skarbnik
Gminy Ornontowice

– Oświata i wychowanie (dział 801) – 13 
887 983,50 zł, co stanowi 24,00 % planu 
wydatków ogółem,

– Gospodarka komunalna i ochrona śro-
dowiska (dział 900) – 9 998 058,60 zł, co 
stanowi 17,28 % planu wydatków ogółem,

– Administracja publiczna (dział 750) – 9 
312 326,78 zł, co stanowi 16,09 % planu 
wydatków ogółem,

– Rolnictwo i łowiectwo (dział 010) – 
7 092 000,00 zł, co stanowi 12,26 % planu 
wydatków ogółem,

– Transport i łączność (dział 600) – 5 
763 021,00 zł, co stanowi 9,96 % planu 
wydatków ogółem.

3. Planowany deficyt stanowi kwotę 
10 272 366,98 zł.

Zostanie on sfinansowany z:
a) wolnych środków, o których mowa 

w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach 
publicznych w kwocie – 5 714 228,56 zł,

b) przychodów jednostek samorządu te-
rytorialnego z niewykorzystanych środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 
wynikających z rozliczenia dochodów i wy-
datków nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania bu-
dżetu określonymi w odrębnych ustawach 
– w kwocie 800 000,00 zł,

c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 
3 758 138,42 zł.

4. Ustala się przychody w kwocie 10 272 
366,98 zł.

Spotkanie z Mieszkańcami

Szczegółowy budżet na rok 2023 znajduje 
się na stronie http://www.bip.ornontowice.pl

Poniżej przedstawiamy najważniejsze 
zadania zaplanowane do realizacji w 2023 
roku:

• Budowa infrastruktury kanalizacyj-
nej w  Ornontowicach-Centrum – 
6 500 000 zł

• Modernizacja PSZOK–u – 2 800 000 
zł

• Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa 
(strona wschodnia) – 2 200 000 zł

• Modernizacja dróg gminnych – 
1 800 000 zł

• Budowa kanalizacji deszczowej przy 
ul. Polnej – 980 000 zł

• Budowa budynku wielofunkcyjnego 
(projekt) – 600 000 zł

• Modernizacja obiektu sportowego przy 
ul. Zwycięstwa – 350 000 zł

• Budowa sieci wodociągowej przy  
ul. Cichej – 250 000 zł

• Wykup sieci wodociągowej i sanitar-
nej – 225 000 zł

• Dotacje proekologiczne – 190 000 zł
• Przebudowa skrzyżowania ul. Zwy-

cięstwa z ul. Zamkową (projekt) – 
150 000 zł

• Budowa ul. Nowej (projekt) – 150 000 
zł

zbiorników bezodpływowych i przydomo-
wych oczyszczalni ścieków.

W drugiej części spotkania głos zabrali 
mieszkańcy zgłaszając swoje pytania, na 
które wyczerpujących odpowiedzi i wyja-
śnień udzielił Wójt Gminy wraz z obecny-
mi przedstawicielami 
Urzędu Gminy oraz 
jednostek organi-
zacyjnych. Pytania 
dotyczyły głównie 
kanalizacji sanitarnej 
i stanu nawierzchni 
dróg.  

Podczas spotkania 
po raz pierwszy pu-
blicznie wyświetlo-
no także nowy film 
promujący Gminę 
Ornontowice.

Przez cały czas do 
dyspozycji miesz-

kańców pozostawał Punkt Informacyjno-
-Konsultacyjny programu Czyste Powie-
trze, a po zakończeniu spotkania rozdano 
mieszkańcom kalendarze trójdzielne na 
2023 rok w celach promocyjnych Gminy 
Ornontowice.

Następne spotkanie zaplanowane jest na 
maj br.

Ogłoszenie 
Wójta Gminy 
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Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej
Z końcem 2022 roku zakończono bu-

dowę nowego wodociągu przy ul. Polnej. 
Zadanie obejmowało wybudowanie nowej 
sieci wodociągowej wraz z przyłączami do 
budynków na odcinku od ul. Dworcowej do 
budynku przy ul. Polnej nr 18. Wybudowano 
odcinki sieci wodociągowej o średnicy fi 
160 i fi 110 o łącznej długości 1567 m oraz 
zabudowano 6 nowych hydrantów. Długość 
wykonanych przyłączy wyniosła łącznie 505 
m. We wszystkich 35 budynkach zamonto-
wano kompletne zestawy wodomierzowe 
wraz z nakładkami radiowymi. Całkowi-
ty koszt inwestycji, tj. budowy wodociągu 
wraz z przyłączami zamknął się kwotą 1 
328 794,49 zł brutto.

Jednocześnie przypominamy, że bu-
dowa wodociągu rozpoczęła się w lutym 
2022 roku, jednakże po kilku miesiącach 
realizacji wykonawca opuścił budowę i nie 
dokończył prac. Po sporządzeniu inwentary-
zacji oraz ogłoszeniu nowego postępowania 
prace zostały wznowione w październiku 
i zakończone pod koniec ubiegłego roku. 
Wobec powyższego raz jeszcze dziękujemy 
wszystkim Mieszkańcom za wyrozumiałość 
oraz cierpliwość podczas przedłużających 
się prac budowlanych. Informujemy, że 
z chwilą nadejścia odpowiednich warunków 
atmosferycznych zostanie wykonany prze-
gląd gwarancyjny wraz z uporządkowaniem 
terenu po budowie.

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Gminie Ornontowice

W nawiązaniu do ubiegłorocznych infor-
macji przypominamy, że w dniu 1 czerwca 
2022 roku została podpisana umowa na re-
alizację zadania pn. Budowa infrastruktury 
kanalizacyjnej w Ornontowicach – Cen-
trum  (w formule zaprojektuj i wybuduj). 
Zadanie obejmuje budowę kanalizacji 
wzdłuż ulic: Zamkowa (począwszy od ul. 
Skośnej), Klasztorna, Zwycięstwa (do ul. 
Cichej), Bankowa, Jasna, Boczna, Słonecz-
na, Lipowa, Nowa, Krótka, Spokojna oraz 
Cicha. Zgodnie z przyjętymi założeniami 
zakładamy, że prace potrwają do końca 
2024 roku. W ten sposób w latach 2022-
2024 zostanie wydanych ok. 16 mln złotych 
na budowę kanalizacji w centralnej części 
Gminy. Przedsięwzięcie otrzymało tzw. pro-
mesę – dofinansowanie z Programu Inwesty-
cji Strategicznych „Polski Ład”. Jednocze-

śnie informujemy, że zgodnie z ustalonymi 
zasadami oraz przyjętym dofinansowaniem 
budowane będą główne kolektory wzdłuż 
dróg z odprowadzeniem studzienek w rejon 
granicy posesji. Mieszkaniec po wystąpie-
niu oraz otrzymaniu warunków przyłączenia 
z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wo-
dociągowej będzie mógł podłączyć się do 
wybudowanej kanalizacji, a podłączenie 
oraz związane z tym koszty będą po stronie 
właściciela posesji.

W  miarę postępu prac projektowych 
będziemy na bieżąco informowali, które 
odcinki będą realizowane w danym roku. 
Szczegółowych informacji udziela Wydział 
Rozwoju i Inwestycji pod numerem telefonu 
32 33 06 224, w godzinach pracy Urzędu 
Gminy.

Budowa chodnika przy 
ul. Zwycięstwa – strona wschodnia

Najważniejsze zmiany wprowadzone 
w programie od 03.01.2023 r.:

Podniesienie progów dochodowych 
przy dofinansowaniu podstawowym do 
135 tysięcy złotych, a przy podwyższonym 
dofinansowaniu do 1894 złotych na osobę 
w gospodarstwie wieloosobowym i do 2651 
złotych dla osób mieszkających samotnie.

Możliwość uzyskania wyższego dofi-
nansowania, czyli 66 tysięcy złotych przy 
dofinansowaniu podstawowym i 99 tysięcy 
złotych przy podwyższonym.

Możliwość rozszerzenia wniosku o ter-
momodernizację domu, jeśli wcześniej do-
tyczył on wyłącznie wymiany pieca.

Modyfikacja ścieżki bankowej progra-
mu (beneficjent będzie mógł otrzymać kre-
dyt bankowy z dofinansowaniem na częścio-
wą spłatę tego zobowiązania na inwestycje, 
które zostały rozpoczęte do 6 miesięcy przed 
złożeniem wniosku w banku).

Obowiązek przeprowadzenia audytu 
energetycznego budynku.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
na stronie: https://www.wfosigw.katowice.
pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-do-
finansowanie-w-ramach-programu-czyste-
-powietrze-2023.html lub w Punkcie Infor-
macyjno-Konsultacyjnym programu Czyste 
Powietrze w Urzędzie Gminy Ornontowice 
pod nr tel.: 32 33 06 268.

W dniu 15 grudnia 2022 roku została 
podpisana umowa na realizację zadania 
pn. Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa 
(strona wschodnia), tj. od ul. Bankowej do 
ul. Cichej, która obejmuje także budowę ka-
nalizacji sanitarnej oraz modernizację ruchu 
drogowego. 

Przedmiot zamówienia w części dotyczą-
cej budowy chodnika obejmuje wykonanie 
chodnika z kostki betonowej, zjazdów do 
posesji, wpustów ulicznych wraz z włącze-
niem do istniejącej kanalizacji deszczowej 
oraz wykonanie przejść dla pieszych z za-
stosowaniem elementów informacyjnych 
dla osób niepełnosprawnych. W części ka-
nalizacyjnej zadanie obejmuje budowę od-
cinka kanalizacji sanitarnej o długości ok. 
490 m wraz z jego włączeniem do studni 

w ul. Bankowej oraz w ul. Cichej. W części 
dotyczącej ruchu drogowego zadanie obej-
muje wykonanie nowej organizacji ruchu, 
oświetlenia nowych przejść dla pieszych 
i zabudowę znaków aktywnych.

Zadanie finansowane jest z  budżetu 
Gminy Ornontowice przy udziale znacz-
nych środków zewnętrznych z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych, a całkowita 
kwota inwestycji zaplanowana jest na ponad 
2 mln złotych.

Urząd Gminy Ornontowice na bieżąco 
będzie informował o przebiegu prac oraz 
trudnościach w poruszaniu się w rejonie 
objętym pracami budowlanymi. Planowa-
ny termin zakończenia inwestycji to połowa 
lipca 2023 roku.

Ulicowskazy
W bieżącym roku wracamy do akcji zwią-

zanej z wymianą zniszczonych, uszkodzonych 
oraz brakujących ulicowskazów. W pierwszej 
kolejności będą wykonane te znaki, które już 
znajdują się na liście rezerwowej, a nie zo-
stały wykonane w roku poprzednim. Wobec 
powyższego ponownie zapraszamy oraz za-
chęcamy Mieszkańców do zgłaszania kolej-
nych brakujących miejsc, w których można 
będzie postawić nowe oznakowanie. Zgło-
szenia przyjmowane są w Wydziale Rozwoju 
i Inwestycji pod nr tel. 32 33 06 268 w godzi-
nach pracy Urzędu Gminy bądź mailowo pod 
adresem: drogi@ornontowice.pl w terminie 
do 15 lutego 2023 roku.

Program Czyste 
Powietrze 3.0

Dariusz Spyra

Zastępca Wójta Gminy
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Podsumowanie 2022 roku 
w Gminie Ornontowice

Szanowni Mieszkańcy!
Jak zapamiętamy 2022 rok? Z pewnością 

dla wielu z nas głównym i budzącym trwo-
gę wspomnieniem będzie wciąż trwająca, 
zbrodnicza wojna u naszych wschodnich 
sąsiadów oraz nieprzewidywalna i szalejąca 
inflacja, ale przede wszystkim nasza polska, 
bezwarunkowa pomoc potrzebującym oby-
watelom Ukrainy.

W tym momencie pragnę z całego serca 
podziękować Mieszkańcom naszej Gminy za 
okazane na licznych płaszczyznach bezinte-
resowne wsparcie dla uchodźców! Począw-
szy od zbiórek odzieży,  produktów spożyw-
czych oraz artykułów pierwszej potrzeby, 
przez pomoc w  znalezieniu miejsca do 
zamieszkania, po finalne zapewnienie bez-
pieczeństwa, wiktu i opierunku uciekającym 
przed wojną rodzinom. Ornontowiczanie po 
raz kolejny udowodnili, że w chwilach pró-

by stanowią niezwykle zgraną społeczność, 
która nie tylko potrafi radzić sobie z prze-
ciwnościami losu, ale także pomóc drugie-
mu człowiekowi. Za to serdecznie Wam 
dziękuję! Nadmienię, że gminne jednostki 
również podjęły różnorodne starania i użyły 
wszelkich możliwych środków, by udzielić 
niezbędnego wsparcia potrzebującym oby-
watelom Ukrainy, stąd jestem niezmiernie 
dumny ze swoich pracowników! 

Wbrew wszystkim kłodom, które rzucane 
były w 2022 roku pod nogi gospodarstwom 
domowym, ale także samorządom, jestem 
przekonany, że nasza Mała Ojczyzna nadal 
harmonijnie rozkwitała i zapewniliśmy na-
szym Mieszkańcom przyzwoity standard dla 
rozwoju. Myślę, że dystrybucja węgla pro-
wadzona przez Gminę, także przebiega na 
zadowalającym poziomie. Wspomnę rów-
nież, że w 2022 roku dokonaliśmy kolejne-

go zwrotu zobowiązania na rzecz górniczej 
spółki Skarbu Państwa w kwocie 2 100 809 
zł, a łącznie w obecnej kadencji zwróciliśmy 
już 18 497 876 zł !!!

Na dowód harmonijnego rozwoju na-
szej Gminy zachęcam do zapoznania się 
ze szczegółowym podsumowaniem 2022 
roku, zawierającym najważniejsze zadania 
i inwestycje gminne, w dużej mierze realizo-
wane przy udziale pozyskanych środków ze-
wnętrznych oraz najważniejsze wydarzenia 
i imprezy kulturalno-sportowe w Gminie 
Ornontowice. 

Oby ten obecny - 2023 rok, był dla nas 
wszystkich łaskawszy i przychylniejszy. 
Tego ornontowickiemu samorządowi, 
a przede wszystkim Wam – Mieszkańcom 
życzę!

Marcin Kotyczka

Wójt Gminy Ornontowice

WYBRANE INWESTYCJE GMINNE UKOŃCZONE W 2022 R.

WYBRANE INWESTYCJE GMINNE  W TRAKCIE REALIZACJI W 2022 R.

LP Nazwa zadania
Wartość kosztów 

poniesionych przed 
2022 r. (w zaokrągleniu)

Wartość całkowita 
inwestycji 

(w zaokrągleniu)
1. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej - 1 298 794 zł

2. Modernizacja dróg gminnych - 633 346 zł

3. Wykup sieci oraz wydatki za przejęte grunty i zakup mienia - 335 000 zł

4. Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ul. Kolejowej 17 000 zł 266 515 zł

5. Modernizacja kotłowni w budynku GOZ 8 193 zł 212 049 zł

6. Budowa chodnika przy ul. Akacjowej - 204 145 zł

7. Budowa boiska sportowego przy ul. Świerkowej 63 689 zł 169 180 zł

8. Dotacje proekologiczne - 163 770 zł

9. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Zwycięstwa (Beksza) - 154 488 zł

10. Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej ZS-P - 130 190 zł

11. Doświetlenie ciągów komunikacyjnych przy ul. K. Miarki 110 601 zł 124 749 zł

12. Wdrożenie nowego Systemu informacji o terenie (GIS) - 115 000 zł

13. Modernizacja pomieszczeń Centrum Zdrowia w Mikołowie (dotacja) - 60 000 zł

14. Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej ZS-P - 55 870 zł

15. Monitoring w Szkole Podstawowej ZS-P - 55 000 zł

16. Remont odcinka ul. Orzeskiej (PZD w Mikołowie)  - środki Powiatu

LP Nazwa zadania
Wartość kosztów 

poniesionych w 2021 r. 
i   2022 r. (w zaokrągleniu)

Szacunkowa wartość 
całkowita inwestycji

1. Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Zwycięstwa 185 542 zł 510 000 zł

2. Projekt budowy nowego kompleksu przedszkolnego ZS-P 90 000 zł 180 000 zł
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WYBRANE INWESTYCJE I ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI W 2022 R. 
PRZY UDZIALE POZYSKANYCH ŚRODKÓW  ZEWNĘTRZNYCH

WYBRANE INWESTYCJE I ZADANIA UKOŃCZONE W 2022 R.  PRZY UDZIALE POZYSKANYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

LP Nazwa zadania Źródło i całkowita wartość 
dofinansowania (w zaokrągleniu) 

Wartość 
kosztów 

poniesionych 
przed 2022 r.  

(w zaokrągleniu) 

Wartość 
całkowita 
inwestycji  

(w zaokrągleniu)

1. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska-
Zamkowa wraz z przepompowniami 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 
- 531 342 zł 1 311 120 zł 1 758 001 zł

2. PBW i budowa sięgaczy przy ul. Leśnej (w rejonie 5 i 17) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  
- 985 987 zł 60 390 zł 1 141 016 zł

3. Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  
- 458 668 zł - 574 754 zł

4.
Poprawa dostępności i jakości obsługi pacjentów ze 
szczególnymi potrzebami w Gminnym Ośrodku Zdrowia w 
Ornontowicach (GOZ)

 Fundusze Unii Europejskiej i Ministerstwa 
Zdrowia - 715 000 zł 6 850 zł 830 000 zł

5. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole 
Szkolno - Przedszkolnym w Gminie Ornontowice Europejski Fundusz Społeczny – 372 911 zł 289 354 zł 385 410 zł

6.

10 projektów realizowanych przez Urząd Gminy (3),
ARTerię (3), GBP (1), GOPS (1), ŚP-WiT (1), ZS-P (1), m.in.:
projekt "Świętowanie z Mikołajem, Barbórką, Ambrożym
i choinką" oraz "PAKA Parkowa Akademia Kreatywna
ARTerii" (ARTeria), budowa placu zabaw w Przedszkolu
"Ogródkowo" (ZS-P), projekt ”Bieg po zdrowie” (UG)

Fundacja JSW - 139 930 zł - 202 916 zł

7. Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 – 68 716 zł 47 337 zł 191 413 zł

8. Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie 
ul. Kolejowej

Europejskie Fundusze Strukturalne i 
Inwestycyjne na lata 2014-2020 - 28 543 zł 16 728 zł 188 879 zł

9.
Dostawa sprzętu i oprogramowania oraz wykonanie 
diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu 
„Cyfrowa Gmina” 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020 – 100 000 zł - 117 566 zł

10. 3 projekty realizowane przez ARTerię: "Ornontowice 
Nowych Idei 2.0" cz. 1 i cz. 2 oraz "EtnoHaft" Narodowe Centrum Kultury – 61 000 zł - 63 686 zł

11.

2 zadania realizowane przez Urząd Gminy: zabiegi 
pielęgnacyjne dębów szypułkowych alei „Dęby 
Ornontowickie” (17 sztuk) oraz ochrona kasztanowców 
rosnących na terenie Parku Gminnego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach  
– 20 061 zł

- 28 121 zł

12. "V Śląski Tabor" (ARTeria) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego – 20 000 zł - 25 300 zł

13. Projekt „Blisko Natury” (GBP) Fundacja ORLEN – 10 000 zł - 10 000 zł

LP Nazwa zadania Źródło i całkowita wartość 
dofinansowania (w zaokrągleniu)

Wartość 
kosztów 

poniesionych w 
2021 i 2022 r. (w 
zaokrągleniu)

Szacunkowa 
wartość 

całkowita 
inwestycji

1. Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach 
-Centrum

Program Inwestycji Strategicznych "Polski 
Ład" - 11 400 000 zł 40 000 zł 15 564 600 zł

2. Modernizacja PSZOK-u Program Inwestycji Strategicznych "Polski 
Ład" - 2 660 000 zł 84 255 zł 2 884 255zł

3. Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  
- 800 000 zł 41 600 zł 2 031 600 zł

Budowa sięgaczy przy ul. LeśnejBudowa sięgaczy przy ul. Leśnej Budowa boiska przy ul. ŚwierkowejBudowa boiska przy ul. Świerkowej
Budowa bezpiecznego przejścia dla pie-Budowa bezpiecznego przejścia dla pie-
szych w rejonie ul. Kolejowejszych w rejonie ul. Kolejowej
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1. Ogół działań zapobiegawczych i profilaktycznych związnych z epidemią 
COVID-19

2. Ogół działań pomocowych i charytatywnych dla obywateli Ukrainy
3. Zakup agregatu prądotwórczego dla Miasta Złoczów w obwodzie lwow-

skim w Ukrainie
4. Kontynuacja funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego 

programu „Czyste Powietrze”
5. Kontynuacja usługi bezpłatnej komunikacji gminnej
6. Kontynuacja bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i 

młodzieży w wieku 7-16 lat - kodowanie kart ŚKUP
7. Realizacja dotacji proekologicznych (49 urządzeń grzewczych i 2 przydo-

mowe oczyszczalnie ścieków)
8. Rozdysponowanie wśród mieszkańców 40 sztuk kompostowników
9. Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie

10. Modernizacja placu zabaw przy ul. Żabik
11. Prowadzenie regularnych zajęć „Akademii Biegania”
12. Nabycie działek przeznaczonych na poszerzenie ul. Nowej
13. Realizacja „Dodatku osłonowego”, „Dodatku węglowego” oraz „Dodatku 

do innych źródeł ciepła” (GOPS)
14. Realizacja projektu socjalnego „Bliżej ciebie” dla osób niepełnospraw-

nych i ich opiekunów (GOPS)
15. Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (GOPS)
16. Nabycie sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Bujakowskiej
17. Nabycie sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Grabowej
18. Sporządzenie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej (ZGKiW)
19. Przyłączenie 52 nowych odbiorców do sieci wodociągowej (ZGKiW)
20. Przyłączenie 12 nowych odbiorców do sieci kanalizacji sanitarnej (ZG-

KiW)

06–10.01. Rekolekcje Chóru Jutrzenka w Kokoszycach
15.01. Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP powiatu mikołowskiego 
w Ornontowicach
30.01. 30. Finał WOŚP 2022 r. – sztab w ZS–P
14–25.02. „Warsztatowe Ferie” w Bibliotece (GBP)
14–25.02. Ferie z ARTerią (ARTeria)
16.03. Spotkanie informacyjne dla obywateli Ukrainy
19.03. Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Ornontowice
25.03. Walne Zebranie Sprawozdawcze GKS Gwarek Ornontowice
kwiecień–listopad Projekt „Naturalnie Aktywny Senior!” (ARTeria)
01.04. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Rosarium im. Ronalda 
Winklera
06.04. 15. Turniej o tytuł „Skatowego Mistrza Ornontowic”
11.04. Konkurs na Najlepszą Babę Wielkanocną (ARTeria)
19–23.04. Trash Challenge 3 i Dzień Ziemi
29.04. Gmina Ornontowice partnerem społecznym meczu: Górnik Zabrze – 
Radomiak Radom
maj–wrzesień „Spotkania sąsiedzkie” w 4 lokalizacjach w Ornontowicach 
(ARTeria)
09–13.05. XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek „Biblioteka – świat w jednym 
miejscu” (GBP)
21.05. Biegi Przełajowe o Puchar Wójta Gminy Ornontowice
03.06. Projekt „Blisko Natury” – biwak z Dziką Drogą (GBP)
03–04.06. Zawody sportowe w skacie, tenisie stołowym i siatkówce z okazji 
Dni Ornontowic
04.06. Festyn z okazji Dni Ornontowic (ARTeria)
06.06. Spotkanie władz samorządowych z Jubilatem obchodzącym 100. 
rocznicę urodzin
09.06. Otwarcie boiska sportowego przy ul. Świerkowej
15.06. Uroczystość wręczenia statuetek "Ornontowickie Bzy"
21.06. Uroczystość Dnia Ławnika powiatu mikołowskiego w Ornontowicach
lipiec–sierpień „PAKA – Parkowa Akademia Kreatywna ARTerii” (ARTeria)

04.07–16.07. Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych im. 
druha Sławomira Bijaka w Węgierskiej Górce (OSP Ornontowice)
05.07–16.08. „Przygodowe Wakacje” z Biblioteką (GBP)
22.07–23.07. „V Śląski Tabor” (ARTeria)
27.08. Festyn na zakończenie lata (OSP Ornontowice)
01.09. Uroczyste otwarcie pracownii „Steam” i „Pracownia na poddaszu” 
(ZS–P)
02.09. Narodowe Czytanie „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza (GBP)
03.09. Msza Św. Dożynkowa
09.09. „NOCNIK – czyli nocna gra terenowa dla dorosłych” (ARTeria)
13–19.09. Udział w XVIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin
17.09. Biegi Przełajowe o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy oraz Bieg 
Samorządowca
29.09. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Świątyni Dumania – 
Parku Archanioła im. ks. Jerzego Kiełbasy
29.09. Msza Św. z okazji 10. rocznicy nadania patronatu Świętego Michała 
Archanioła miejscowości i Gminie Ornontowice
12.10. I sesja Rady Seniorów w Gminie Ornontowice
13.10. Otwarcie placu zabaw w Przedszkolu "Ogródkowo" (ZS–P)
02.11. Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie
11.11. „Niepodległa do hymnu” – śpiewanie hymnu w Parku Gminnym
11.11. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej im. Stefana Owczarka 
w Amfiteatrze Parkowym
Grudzień Udział ZS–P i GKS Gwarek w w projekcie społecznym „Szlachetna 
Paczka”
Grudzień Akcja charytatywna „Święta w pudełku po butach” (GOPS)
01.12. Uroczystość wręczenia stypendium Wójta Gminy Ornontowice dla 
uczniów i studentów oraz nagród dla sportowców
06.12. „Spotkanie z Mikołajem” (ARTeria)
08.12. „Barbórkowe Spotkanie Gwarków” – biesiada Barbórkowa (ARTeria)
10.12. Ornontowicki Jarmark Bożonarodzeniowy
13.12. Uroczystość podniesienia flagi na maszt w ramach projektu „Pod biało–
czerwoną”

Wiadomości z Klubu Emeryta

ZADANIA GMINNE ZREALIZOWANE W 2022 R.

WYDARZENIA I IMPREZY KULTURALNO-SPORTOWE W 2022 R.

Uroczystość wręczenia statuetek „Ornonto-Uroczystość wręczenia statuetek „Ornonto-
wickie Bzy" wickie Bzy" Festyn z okazji Dni Ornontowic Festyn z okazji Dni Ornontowic 

Biegi Przełajowe o Puchar Przewodniczace-Biegi Przełajowe o Puchar Przewodniczace-
go Rady Gminy i Bieg Samorządowcago Rady Gminy i Bieg Samorządowca

Czas na spacer
Nie chodzisz do pracy, masz więcej wolne-

go czasu i zastanawiasz się co z nim zrobić? 
Możesz go aktywnie spędzić z nami. Lubimy 
zwiedzać różne zakątki w okolicy, wchodzi-
my tam, gdzie nie dojedziesz samochodem, 
odkrywamy miejsca, o których nie wiedzie-
liśmy całe lata, mimo że blisko mieszkamy. 
Spacerujemy w coraz liczniejszej grupie 

niezależnie od pory roku. Zimowe spacery 
mają swój urok, szczególnie gdy po spacerze 
wypijamy kawę z termosu w leśnej altance.

Wczasy i wycieczki
Proponujemy wyjazdy na wczasy do:
Macedonii nad Jezioro Ohrydzkie  (li-

piec), Łeby (sierpień), Szklarskiej Poręby 
(wrzesień).

Planujemy wycieczki:
Kielce z rezerwatem Kadzielnia i skan-

sen w Tokarni  (9 maja), Magiczne Czechy 
– spływ łodziami podziemną rzeką Punkvą, 
zwiedzanie Telcza, Krumlowa, Czeskich Bu-
dziejowic, zamku Karlstejn (22-24 maj, 1095 
zł), Szlak Piastowski – Gniezno, Poznań, Bi-
skupin  (4-6 sierpień, 540 zł).

Zebrania organizacyjne Klubu odbywają 
się w każdą pierwszą i trzecia środę miesiąca 
w Izbie Regionalnej (budynek ARTerii CKiP) 
w godzinach 10.00-12.00.

Tekst: Klub Emeryta
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• Jeśli faktycznie mieszkasz w Ornon-
towicach, nawet mimo braku zamel-
dowania, a PIT rozliczysz poza naszą 
Gminą, to Twój podatek nie wróci do 
naszej Gminy oraz nie wróci do Ciebie!

• Żeby rozliczyć PIT w naszej Gminie, 
należy złożyć deklarację podatkową 
za dany rok w Urzędzie Skarbowym 
w Mikołowie i wpisać miejsce za-
mieszkania: ORNONTOWICE.

• Nie trzeba zmieniać miejsca zameldo-
wania – wystarczy mieszkać w Ornon-
towicach i chcieć, aby podatki zostały 
w miejscu codziennego życia.

• Podatek zostanie wykorzystany na wy-
datki oświatowe, kulturalne, infrastruk-
turalne, transportowe, komunikacyjne, 
wodno-kanalizacyjne, drogi i chodniki 
oraz inne niezbędne inwestycje gminne.

• Więcej pieniędzy w gminnym budże-
cie to zwiększona ilość zrealizowanych 
inwestycji i więcej środków przezna-
czonych przez Gminę dla nas – MIE-
SZAŃCÓW ORNONTOWIC!

Roczny podatek dochodowy od osób fi-
zycznych (mieszkańców) nie trafia w cało-

Zaplanowany na rok 2022 plan pracy Rady Gminy został zrealizowany w całości, a radni mieli okazję na zapoznanie się 
m.in. z zagadnieniami dotyczącymi działalności ARTerii CKiP, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia. Osobne sesje poświęco-
no z kolei na poruszenie tematów związanych z bezpieczeństwem, górnictwem i oświatą na terenie naszej Gminy.

Aleksandra Sewerin

Skarbnik
Gminy Ornontowice

Henryk Nieużyła

Przewodniczący Rady 
Gminy Ornontowice

W 2022 roku odbyło się 11 sesji zwy-
czajnych i 2 sesje nadzwyczajne podczas 
których Rada Gminy Ornontowice podjęła 
łącznie 117 uchwał. Wysoka frekwencja rad-
nych na poszczególnych sesjach oscylowała 
w przedziale 93-100%.

W grudniu ubiegłego roku Rada Gminy 
przyjęła uchwałą plan pracy na rok 2023, któ-
ry oprócz każdorazowych spraw bieżących 
przedstawia się następująco:

Styczeń – podsumowanie pracy Rady 
Gminy i Komisji Stałych w 2022 roku oraz 
analiza stanu gospodarki odpadami komu-
nalnymi za 2022 rok. 

Luty – Fundusze Europejskie dla Woje-
wództwa Śląskiego 2021-2027, sprawoz-
danie z działalności i zatwierdzenie spra-
wozdania finansowego Gminnego Ośrodka 
Zdrowia oraz informacja o aktualnym stopniu 
zaawansowania prac dotyczących budowy ka-
nalizacji w centralnej części Gminy.

Marzec – informacja z działalności Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 
rok, sprawozdanie z realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii za 2022 rok oraz sprawozdanie 
z działalności jednostek kultury za 2022 rok. 

Kwiecień – Współpraca Gmina Ornonto-
wice – Powiat Mikołowski oraz informacja 
na temat współpracy Gminy z organizacjami 
pozarządowymi.

Maj – Raport o Stanie Gminy oraz spra-
wozdanie z wykonania budżetu Gminy za 
2022 rok, absolutorium dla Wójta Gminy 
Ornontowice.

Czerwiec – ocena stanu porządku bez-
pieczeństwa publicznego oraz informacja 
o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ornontowicach, Państwowej Straży Pożar-
nej w Mikołowie oraz Komendy Powiatowej 
Policji w Mikołowie i Komisariatu Policji 
w Orzeszu. 

Lipiec/Sierpień – informacja na temat re-
alizacji inwestycji gminnych w pierwszym 
półroczu 2023 roku, informacja o aktualnym 
stopniu zaawansowania prac dotyczących bu-
dowy kanalizacji w centralnej części Gminy 
oraz ochrona środowiska w Gminie Ornon-
towice.

Wrzesień – informacja o  wykonaniu 
budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2023 
roku, wnioski do budżetu Gminy na 2024 
rok oraz informacja na temat bieżącej dzia-
łalności Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Wodociągowej.

Obrady Rady Gminy 2022 w pigułce

Mieszkasz w Ornontowicach - rozlicz tu PIT 
i dołóż swój wkład do rozwoju Naszej Gminy!

Październik – oświata w Gminie Ornon-
towice, informacja o stanie realizacji zadań 
oświatowych za poprzedni rok, informacja 
Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady 
Gminy o analizie oświadczeń majątkowych 
oraz uchwalenie stawek podatkowych i opłat 
lokalnych na 2024 rok. 

Listopad – informacja o bieżącej i pla-
nowanej działalności spółek górniczych na 
terenie Gminy Ornontowice, gospodarka 
mieszkaniowa na terenie Gminy i stan wy-
korzystania obiektów komunalnych oraz 
sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju 
Gminy Ornontowice na lata 2018-2025.

Grudzień – uchwalenie budżetu Gminy na 
rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej. Przyjęcie planów pracy RG i Komisji 
Stałych na 2024 r. 

Zachęcam Mieszkańców do facebookowe-
go, mailowego, telefonicznego i osobistego 
kontaktu z radnymi w nurtujących spra-
wach. W każdą środę w godzinach: 16.00-
17.00 prowadzę dyżur Przewodniczącego 
Rady Gminy – w przypadku chęci kontak-
tu proszę o wcześniejszy kontakt z biurem 

Rady Gminy (tel. 32 33 06 221, e-mail:  
rg@ornontowice.pl).

Zachęcam również do śledzenia sesji Rady 
Gminy w internecie pod linkiem: https://ese-
sja.tv/transmisje_z_obrad/806/rada-gminy-
-ornontowice.htm Sesje Rady Gminy są jaw-
ne i zawsze otwarte dla mieszkańców. Istnieje 
również możliwość uczestniczenia przez za-
interesowanych mieszkańców w sesjach od-
bywających się w formie wideokonferencji. 
Zainteresowane osoby powinny kontaktować 
się w tej sprawie z Biurem Rady najpóźniej 
dzień przed terminem sesji. 

Na koniec chciałem serdecznie podzięko-
wać Wójtowi Gminy – Marcinowi Kotyczce, 
za kolejny rok pełen profesjonalizmu, zaan-
gażowania i owocnej współpracy.

ści do skarbu państwa. Aż 38,23% zostaje 
przekazana do danej gminy, w której został 
rozliczony. Dlatego Wójt Gminy gorąco za-
chęca do rozliczeń deklaracji podatkowych 
mieszkańców Ornontowic zgodnie z miej-
scem zamieszkania. Jeśli miejsce zamiesz-
kania jest różne od miejsca zameldowania, 
to miejsce zamieszkania ma priorytetowe 
znaczenie. Za 2022 rok należy rozliczyć 
się w urzędzie skarbowym właściwym 
dla danej lokalizacji, gdy przebywało się 
w tym miejscu na dzień 31 grudnia 2022 
roku. Zmiana urzędu skarbowego jest bar-
dzo prosta - wystarczy podać w formula-
rzu PIT faktyczny adres zamieszkania oraz 
wskazać dane właściwego miejscowo urzę-
du skarbowego. W każdej chwili można 
także wypełnić formularz ZAP-3. 
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W dniu 13 stycznia 2023 roku w Urzędzie 
Miejskim w Orzeszu odbyło się spotkanie 
dotyczące dołączenia nowego partnera w po-
staci Gminy Ornontowice do założonego 
w sierpniu 2021 roku Klastra Energii z ini-
cjatywny Gminy Orzesze. Przedstawiciele 
obu gmin postanowili o zacieśnieniu współ-
pracy w zakresie energetyki rozproszonej 
celem wspólnego wprowadzenia nowych 
aktywności z dziedziny energetyki lokalnej.

W spotkaniu Gminę Ornontowice repre-
zentowali Wójt – Marcin Kotyczka oraz Za-
stępca Wójta –  Dariusz Spyra, natomiast ze 
strony Gminy Orzesze Burmistrz –  Mirosław 
Blaski. W spotkaniu uczestniczył także Pre-
zes spółki Klastry Energii Wojciech Płachet-
ka – koordynator Klastra.

Misją Klastra Energii jest zapewnienie 
lokalnego bezpieczeństwa energetycznego 
oraz zwiększenie konkurencyjności i efek-
tywności ekonomicznej lokalnej gospodarki. 
Klaster energii nie tworzy odrębnej osoby 
prawnej, gdyż jest porozumieniem cywil-
noprawnym. Oprócz jednostek samorządu 
terytorialnego, członkami klastra mogą być 
także lokalni przedsiębiorcy, których ww. 
trójstronni partnerzy będą chcieli zachęcić 
do przystąpienia do Klastra Energii.

W najbliższym czasie Gmina Ornontowi-
ce i Gmina Orzesze wraz z koordynatorem 
Klastra wdrożą procedury związane z pozy-
skaniem zewnętrznych środków finansowych 
z dotacji wspierających rozwój odnawialnej 
energetyki lokalnej. 

W dniu 19 grudnia 2022 r. w Urzędzie 
Gminy Ornontowice nastąpiło podpisanie 
umowy i nieodpłatne przekazanie przez 
Gminę Ornontowice agregatu prądotwór-
czego dla mieszkańców Ukrainy, a kon-
kretnie dla Miasta Złoczów w obwodzie 
lwowskim.

Naszą Gminę reprezentował Wójt – Mar-
cin Kotyczka oraz inspektor ds. bezpieczeń-
stwa i zarządzania kryzysowego – Bogdan 
Cieślik, a stronę ukraińską Taras Yakubo-
vskyy wraz z tłumaczką. 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia 
filmu promocyjnego pt. „Gmina Ornon-
towice – 30 lat minęło”, zrealizowanego 
w związku z jubileuszem 30-lecia odzyska-
nia przez Gminę odrębności administracyj-
nej.

Na realizację filmu Gmina uzyskała do-
finansowanie z Fundacji JSW.

Film dostępny jest na kanale YouTube: 
www.youtube.com/@GminaOrnontowice

Gmina Ornontowice dołącza 
do Klastra Energii

Agregat dla Ukrainy! 

Film jubileuszowy 
„Gmina Ornontowice 

– 30 lat minęło”

Jak każdego roku Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Gminie Ornontowice zor-
ganizował sztab Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 

31 Finał przebiega pod hasłem: Chcemy 
wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - 
małych i dużych!

W tym roku organizujemy kwestę do 
skarbonek oraz aukcje internetowe gadże-
tów z Fundacji WOŚP. Każdą osobę chcącą 
wspomóc Fundację WOŚP zapraszamy do 
udziału w zbiórce, która odbędzie się 29 
stycznia 2023 r. w tradycyjny sposób. Wo-
lontariusze będą kwestować w okolicach par-
kingów i kościoła w godzinach zbliżonych 
do Mszy Świętych oraz pod szkołą od 15.00 
do 18.00. Wszystkich, którzy chcieliby licy-
tować aukcje internetowe zapraszamy na al-
legro (w wyszukiwarce należy wpisać #6577 
wośp - ze spacją). 

Zapraszamy do wspólnego pomagania!
Tekst: ZS-P w Ornontowicach

Sztab WOŚP 
w ZS-P informujeOd lewej: Wojciech Płachetka, Mirosław Blaski, Marcin Kotyczka, Dariusz SpyraOd lewej: Wojciech Płachetka, Mirosław Blaski, Marcin Kotyczka, Dariusz Spyra

Przedmiotem darowizny był agregat 
prądotwórczy 7,0 kW/15KM AVR Heron 
o wartości 6 505 zł, który posłuży miesz-
kańcom przebywającym na terenie działań 
wojennych.



GŁOS Ornontowic    nr 1 (249)    STYCZEŃ 2023 9A K T U A L N O Ś C I

W związku z obowiązywaniem od 1 marca br. nowej umowy 
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, do 20 lu-
tego br. REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o. dostarczy na posesje 
mieszkańców nowe harmonogramy wywozu odpadów na okres 
od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. W harmonogramie po-
dane zostaną także terminy przeprowadzenia na terenie Gminy 
zbiórki odpadów wielkogabarytowych na jesień 2023 r.

W tym samym czasie pracownicy firmy wywozowej wyposażą 
nieruchomości zamieszkałe w pakiety worków do segregacji 
odpadów (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne). Podobnie 
jak w roku ubiegłym, w zależności od ilości zdeklarowanych osób, 
dostarczane będą pakiety wg 
liczby mieszkańców. W przy-
padku ich niewystarczającej 
ilości, dodatkowe worki moż-
na będzie pobrać w Wydzia-
le Środowiska i Gospodarki 
Odpadami (pok. 114), w go-
dzinach pracy Urzędu Gminy.

Dostawa ww. pakietów 
została podzielona na 4 eta-
py i będzie dostarczana na 
okresy:

• marzec – maj 2023 r.,
• czerwiec – sierpień 

2023 r.,
• wrzesień – listopad 

2023 r.,
• grudzień 2023 r. – luty 

2024 r.
Przypominamy także, że 

reklamacje dotyczące nieter-
minowego odbioru odpadów, 
uszkodzenia pojemników na 
odpady oraz inne uwagi doty-
czące funkcjonowania systemu 
odbioru odpadów komunalnych 
należy zgłaszać nie później niż 
w ciągu 3 dni od daty zdarze-
nia w Wydziale Środowiska 
i Gospodarki Odpadami pod 
numerami tel.: 32 33 06 235, 32 
33 06 236, w godzinach pracy 
Urzędu Gminy.

Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów Ko-
munalnych (PSZOK) pozo-
staje czynny przez cały rok, 
niezmiennie w  następujące 
dni tygodnia: wtorek, środa, 
czwartek, piątek, sobota – 
z wyłączeniem dni świątecz-
nych. W poniedziałki PSZOK 
będzie nieczynny.

Godziny otwarcia PSZOK:
w okresie od 1 kwietnia do 

31 października:
• wt., śr., czw., pt.: 14.00 

– 18.00
• sob.: 9.00 – 13.00;

APELUJEMY

Mieszkasz na terenie nieskanalizowanym - obowiązkowe jest
wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy

(szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków (POŚ)
●

Użytkujesz zbiornik bezodpływowy - dbaj o jego dobry stan
techniczny i szczelność. Masz przydomową oczyszczalnię
ścieków – eksploatuj ją zgodnie z instrukcją użytkowania

● 
Obowiązkowo zawrzyj umowę na wywóz nieczystości

ciekłych/osadów z POŚ, z podmiotem posiadającym zezwolenie
na prowadzenie działalności na terenie Gminy Ornontowice

● 
Zlecaj opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych/osadów
z POŚ z częstotliwością adekwatną do ilości zużytej wody 

i pojemności zbiornika/osadnika POŚ oraz instrukcji jej
użytkowania, jednak w przypadku zbiorników 

bezodpływowych nie rzadziej niż raz na kwartał
●

Zachowaj do kontroli potwierdzenia wywozów nieczystości
ciekłych/osadów z POŚ, z datą i informacją o ilości odebranych

nieczystości, za okres co najmniej ostatnich 12 m-cy
●

Przygotuj się do obowiązkowej kontroli - wymagane będzie
okazanie aktualnej umowy, dowodów opróżniania zbiornika

bezodpływowego/osadnika POŚ i transportu nieczystości
ciekłych, z prawidłową częstotliwość opróżniania.

INFORMUJEMY 

W dniu 10.10.2022 r.
wydane zostało

zarządzenie Wójta 
Gminy Ornontowice 
w sprawie sposobu

przeprowadzania kontroli
realizacji obowiązków
wynikających z Ustawy 

●
Ramowy plan kontroli
zamieszczony został

wraz z niniejszą
informacją 

na stronie internetowej
●

Kontrole wymaganych
dokumentów rozpoczęły

się od XI 2022 r. w
terminach wyznaczonych 

w wezwaniach 
lub zawiadomieniach 

o kontroli  

W  dniu  09.08.2022  r.  weszły  w  życie  kluczowe  zmiany  w  Ustawie  o  utrzymaniu  czystości
i porządku w gminach, w zakresie kontroli gospodarki ściekowej na terenach nieskanalizowanych.
Wprowadzono nowe obligatoryjne obowiązki dla wójtów gmin tj.:
 sporządzanie  2-letniego planu kontroli  wszystkich nieruchomości  wyposażonych w zbiorniki

bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków, 
 przeprowadzenie do  dnia  08.08.2024  r.  kontroli  wszystkich  nieruchomości

niepodłączonych  do kanalizacji  (według  stanu  na  dzień  09.08.2022  r.),  pod  względem
posiadania umowy i dowodów opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji
przydomowej oczyszczalni ścieków (wymagana prawidłowa częstotliwość opróżniania).

Zaplanowane  kontrole  mają  przede  wszystkim  charakter  edukacyjny  i  uświadamiający
mieszkańcom złą sytuację w gospodarce ściekami w Gminie Ornontowice. Dlaczego?
Kontrola  NIK z  2021  r.  wykazała,  że  ok.  80%  ścieków  komunalnych  z  terenów
nieskanalizowanych w Gminie trafia do środowiska w stanie nieoczyszczonym!  

WÓJT GMINY SPRAWUJE KONTROLĘ PRZESTRZEGANIA 
I STOSOWANIA PRZEPISÓW WW. USTAWY, DLATEGO:

ZŁA SYTUACJA W GOSPODARCE ŚCIEKAMI !!!
Ważne informacje dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości

 na terenach nieskanalizowanych - użytkowników zbiorników bezodpływowych 
i przydomowych oczyszczalni ścieków

Niezastosowanie się Wójta do wykonywania obowiązków kontrolnych skutkować 
będzie nałożeniem kary pieniężnej dla Gminy w wysokości 

od 10.000 zł do 50.000 zł. 

Informacje z zakresu gospodarki odpadami
w okresie od 1 listopada do 31 marca:
• wt., śr., czw., pt.: 12.00 – 16.00
• sob.: 9.00 – 13.00.
Podobnie jak w roku ubiegłym, w PSZOK będą obowiązywały 

następujące limity:
• bioodpady – maks. 8 worków o pojemności 120 litrów lub 

1 m3 miesięcznie z nieruchomości,
• zużyte opony – maks. 4 szt. na rok z nieruchomości,
• odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych 

– maks. 1 m3 na rok z nieruchomości.
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Z ARTERII CKiP

ARTeria ani na chwilę nie zwalnia! Pomi-
mo, że dla wielu osób przerwa między świę-
tami a Sylwestrem jest czasem odpoczynku, 
my pracujemy pełną parą! Co wymyśliliśmy 
tym razem? Warsztaty dziennikarstwa on-
line!

Żyjemy w czasach, w których wiele osób 
nie wyobraża sobie życia bez internetu. 
Dzięki niemu jesteśmy w stałym kontakcie 

ARTeryjne Kreatywne Zabawy
W  poniedziałkowe popołudnia w  sali 

ARTerii odbywają się dobrze już znane or-
nontowiczanom zajęcia ARTeryjnych Kre-
atywnych Zabaw. 

Każdy dorosły wie, że dziecko uczy się 
poprzez zabawę. Na naszych zajęciach dzie-
ci doświadczają, próbują, eksplorują! Ofero-
wane przez nas rozrywki to wszystko, na co 
w domu może nie starczyć odwagi dorosłym 
– wspólne śpiewanie, gra na instrumentach, 
tańce i brudzenie się! Dużo brudzenia się!

Zabawy sensoryczne są podstawowymi, 
ale nie jedynymi, które oferuje prowadzą-

ARTeria się nie nudzi!

ca – Daria. Poprzez aktywne spędzanie 
czasu dzieci poznają siebie, swoje możli-
wości, swoje otoczenie, a także rozwijają 
wyobraźnię.

Na ARTeryjnych Kreatywnych Zabawach 
nie ma miejsca na nudę. Zajęcia zawsze 
dostosowane są do wieku dzieci, a rodzaj 
aktywności pozwala na ich samodzielność. 
Całość spotkania przebiega według określo-
nego schematu, tak ważnego dla prawidło-
wego rozwoju maluchów.

Chcesz skorzystać z naszych zajęć? Za-
praszamy! 

ze znajomymi, robimy zakupy, pracu-
jemy, szukamy informacji. Pojawił się 
także nowy „internetowy” zawód – in-
fluencer, czyli osoba mająca wpływ na 
innych ludzi, dzięki wykorzystywaniu 
mediów społecznościowych. 

Szybkość znajdowania wiadomości 
nie zawsze równa się z ich jakością, 
stąd wraz z młodzieżą w wieku 10-14 
lat odkrywali-
śmy tajemnice 
szukania rze-

telnych informacji 
na przeróżnych 
portalach i serwi-
sach. Sami byliśmy 
w szoku jak wiel-
kie bzdury mogły 
być tam zawarte! 
Poznawaliśmy róż-
nego rodzaju apli-
kacje i programy, 
z  których można 
korzystać zarów-
no na komputerze, 
tablecie czy telefo-
nie. Poznane narzę-
dzia mogą być tak-
że wykorzystywane 
w szkole podczas 
tworzenia plaka-
tów, czy innych 
form graficznych. 
Dzięki kamerkom 
Go Pro nakręci-
liśmy niezwykle 
ciekawe filmy in-
struktażowe – tzw. 
tutoriale. 

Jednogłośn ie 
stwierdziliśmy, że 

praca dziennikarza, czy infuencera nie jest 
prosta! Zebranie materiałów to jedno – upo-
rządkowanie ich, sprawienie, że są przyjem-
ne dla oka i ucha to rzecz kolejna. To, jak 
zostanie odebrany końcowy materiał jest 
zdefiniowane przez szereg decyzji podjętych 
na etapie tworzenia!

Pomimo, że spotkania te odbywały się 
w ramach projektu Cyfrowi Eksperci i miały 
określone ramy, może to czas aby pomyśleć 
o stałej grupie dziennikarskiej w ARTerii? 

Tekst i zdjęcia: ARTeria CKiP



GŁOS Ornontowic    nr 1 (249)    STYCZEŃ 2023 11K U L T U R A

W 2022 roku w Urzędzie Stanu Cywil-
nego w Ornontowicach zarejestrowano 73 
akty stanu cywilnego w tym:

• 5 urodzeń (wcześniej zarejestrowa-
nych poza granicami RP), 

• 24 małżeństwa (7 cywilnych, 13 kon-
kordatowych i 4 zagraniczne wpi-
sane do Rejestru stanu cywilnego),

• 44 zgony, 
• 8 rozwodów.

wydano:
• 8 decyzji o zmianie imienia i na-

zwiska,
• 15 zaświadczeń,
• 704 odpisy aktów stanu cywilnego.

Z zakresu czynności o dowodach oso-
bistych: 

• przyjęto do realizacji 699 wniosków 
o wydanie dowodu osobistego, 

• przyjęto 33 zgłoszenia o jego utra-
cie, 

• nowy dowód osobisty odebrało 704 
osoby.

 
Z zakresu ewidencji ludności:
• wydano 4 decyzje w sprawach mel-

dunkowych, 
• wykonano 273 czynności dotyczą-

cych zameldowań i wymeldowań 
oraz nadano 18 numerów PESEL. 

Z kolei statystyka urodzeń i zgonów 
w roku 2022 to:

• 52 urodzenia nowych mieszkańców,
najpopularniejsze imiona dla chłopców 

to: Jan, Antoni, Filip,
najpopularniejsze imiona dla dziewcząt 

to: Maja, Julia,
• 68 zgonów mieszkańców Gminy 

Ornontowice. 
Statystyki dotyczące ilości stałych i cza-

sowych mieszkańców Gminy Ornontowice: 
• liczba mieszkańców na dzień 

31.12.2021 r. wynosiła 5890 stałych 
mieszkańców oraz 144 mieszkań-
ców czasowych, co w sumie dawało 
wynik 6034 mieszkańców,

• w dniu 31 grudnia 2022 r. stałych 
mieszkańców było 5887, czasowych 
147, razem zaś dawało to ilość 6034 
mieszkańców naszej Gminy.

Dodatkowo w 2022 roku nadano 384 
numery PESEL dla obywateli Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na Ukra-
inie.

Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Grudniowe spotkania, organizowane dla 
przedszkolaków w ramach Bibliotecznej 
Akademii Malucha, minęły w atmosferze 
świątecznej. Po krótkiej pogadance na temat 
przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia 
i ich magii, dzieci wysłuchały bajki o Kubu-
siu Puchatku pt. „Śnieg na Gwiazdkę”, a po-
tem odkrywały świąteczne tajemnice ukryte 

Czy wiesz, że…?

Ornontowice w podsumowaniu 
2022 roku Urzędu Stanu Cywilnego 
i Ewidencji LudnościW bibliotece świątecznie

„Książeczka dla Mikołaja”
Z  inicjatywy Przedszkola z Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Or-
nontowice powstała akcja „Książeczka 
dla Mikołaja”, która w ramach współpracy 
miała również miejsce w naszej bibliote-
ce. W jej ramach dzieci samodzielnie lub 
z pomocą rodziców wykonały dla Mikołaja 
książki. „Awaria maszyny Św. Mikołaja”, 
„Zaginione pierniczki”, „Gdzie zapodział 

się Mikołaj?”, „Nowy pojazd Mikołaja” - to 
przykłady tytułów i oryginalnych historii 
wymyślonych przez przedszkolaków. Zbiór 
jest niemały, bo aż 37 książek wykonanych 
różnymi technikami plastycznymi. Można 
je było oglądać na wystawce w holu biblio-
teki do połowy stycznia 2023 r. Gratuluje-
my pomysłowości!

Tekst i zdjęcia: GBP w Ornontowicach

w okienkach w książce „Kicia 
Kocia - idą święta!”. W części 
artystycznej spotkań, z papie-
ru, pomponików i klamerek 
wykonały choinki, które póź-
niej zdobiły biblioteczne półki 
w okresie świątecznym i no-
worocznym. Natomiast dzieci, 
które po spotkaniach przyszły 
z rodzicami do biblioteki wy-
pożyczyć książki, mogły od-
szukać i zabrać swoją choinkę 
do domu.
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Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
O Ś W I A T A

Z PRZEDSZKOLA IM. KUBUSIA 
PUCHATKA

Wigilia w przedszkolu
W dniach 15 oraz 16 grudnia br. w Przed-

szkolu im. Kubusia Puchatka w Gminie 
Ornontowice zapanował już magiczny i ra-
dosny nastrój Świąt Bożego Narodzenia. 
W każdej z grup przedszkolnych dzieci 
wraz z wychowawcami zasiadły do wigilij-
nego stołu. Wspólnie z paniami odmówiły 
modlitwę, zaśpiewały kolędy i piosenki 
świąteczne, przełamały się opłatkiem, skła-
dając sobie wzajemnie życzenia, a następ-
nie spędziły miły czas, wspólnie częstując 
się słodkościami na pięknie przystrojonych 
stołach. Pod choinkami nie zabrakło oczy-
wiście prezentów – dzięki „Dzieciątku” oraz 
Radzie Rodziców naszego przedszkola, każ-
da z grup znalazła tam coś dla siebie, co 
wywołało ogromną radość i uśmiechy na 
buziach naszych przedszkolaków. Był to 
dzień bardzo wyjątkowy i uroczysty, a cu-
downie spędzone chwile przy wigilijnych 
stołach tchnęły magicznego ducha Świąt 
w całe przedszkole.

Jasełka
O świąteczny nastrój w naszym przed-

szkolu zadbały dzieci z grupy „Jeżyki”, 
„Gwiazdki”, „Misie”, „Sówki”, „Rybki” 
wraz z pomocą siostry Katarzyny oraz swo-
ich wychowawczyń poprzez przygotowanie 
jasełek. 21 grudnia 2022 r. przedszkolaki 
z wielką niecierpliwością oczekiwały przy-
bycia zaproszonych gości – kolegów i ko-
leżanek z przedszkola, rodziców, dyrekcji 
oraz pracowników przedszkola. Dzieci 
przedstawiły opowieść o narodzinach Je-
zusa, oprawioną pięknie odśpiewanymi ko-
lędami oraz pastorałkami. Wszyscy mogli 
zobaczyć szopkę z Maryją i Józefem wraz 
z dzieciną, do której przyszli pasterze, trzej 
królowie z darami, dzieci oraz aniołki. Nie 
zabrakło również zwierzątek, między in-
nymi osiołka, wielbłąda i owieczki. Mali 
artyści z dużym przejęciem i zaangażowa-
niem odtwarzali swoje role, prezentowali 
umiejętności recytatorskie i wokalne. Na 
koniec występu dzieci zostały nagrodzone 
gromkimi brawami. Bez wątpienia radosna 
i ciepła atmosfera świąteczna udzieliła się 

wszystkim zgromadzonym, a występ pozo-
stanie na długo w naszej pamięci.

ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 
KAROLA MIARKI

Bieg Dziewięciu Górników
16 grudnia 2022 r. uczniowie ZS-P wzięli 

udział w Biegu Dziewięciu Górników, który 

od lat towarzyszy obchodom rocznicy pacy-
fikacji kopalni Wujek w Katowicach. Jego 
celem jest upamiętnienie wydarzeń z 16 
grudnia 1981 r. i oddanie hołdu zastrzelo-
nym wówczas górnikom.

Pomimo śnieżnych warunków, pod Po-
mnikiem Krzyża Poległych Górników 
w Katowicach-Brynowie spotkało się bli-
sko 800 uczniów z 86 szkół woj. śląskiego.

Celem biegu była nie tylko rywalizacja 
sportowa, ale przede wszystkim lekcja ży-
wej historii i podkreślenie współczesnej 
młodzieży wartości, za które „Dziewięciu 
z Wujka” oddało życie.

Po biegu odbyło się krótkie spotkanie 
z dyrekcją kopalni, świadkami grudniowych 
wydarzeń oraz rodzinami poległych.

Patronem na ko-
szulkach, w których 
biegli nasi ucznio-
wie, był Bogusław 
Kopczak – górnik 
pochodzący z Ka-
towic, śmiertelnie 
postrzelony podczas 
protestu, pośmiert-
nie odznaczony 
Złotym Krzyżem 
Zasługi oraz Krzy-
żem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia 
Polski.

W wydarzeniu godnie reprezentowali 
naszą szkołę: Maja Cembrzyńska, Ewa Ho-
roba, Aleksandra Sekman, Julia Błaszczyk, 
Wiktoria Grzegorzyca, Nina Smerczek, Rafał 
Spyra, Yaroslav Viltsaniuk i Jakub Niemiec.

Podwójne wicemistrzostwo powiatu
Reprezentacja dziewcząt i  chłopców 

ZS-P uczestniczyła w dniach 16-19 grudnia 
2022 r. w finałach Powiatowego Turnieju 
Koszykówki.

Mecze zostały rozegrane w hali MOSiR 
w Mikołowie, a do turnieju dostały się szko-
ły z powiatu mikołowskiego, które wygrały 
w swoich grupach wcześniejsze eliminacje.

Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy za-
jęli w zawodach II miejsce, co jest dla nas 
ogromnym sukcesem i zachętą do dalszych 
treningów.

Serdecznie gratulujemy młodzieży spor-
towej walki zakończonej tak wspaniałym 
sukcesem.

Zaplecze sali gimnastycznej po remoncie
22 grudnia 2022 r. W ZS-P nastąpiło uro-

czyste otwarcie wyremontowanego zaplecza 
sportowego w segmencie A. Nasi uczniowie 
mogą cieszyć się nowoczesnymi szatniami, 
prysznicami i toaletami oraz magazynkiem 
sprzętu sportowego.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokona-
li zaproszeni goście: Zastępca Wójta Gminy 
– Dariusz Spyra, Sekretarz Gminy – Justyna 
Sittek-Goj, Wiceprzewodniczący Rady Gmi-
ny – Ryszard Milanowski, przedstawiciel 
Rady Rodziców – Aneta Jeleniewicz oraz 
Dyrekcja szkoły wraz z reprezentantami 
uczniów i nauczycieli wychowania fizycz-
nego.

Dzieci i młodzież przedstawili w sali 
gimnastycznej sportowy program artystycz-
ny: układ taneczny przygotowany przez 
dziewczęta z kółka tanecznego, pokaz ćwi-
czeń z piłki ręcznej uczestników Szkolnego 
Koła Sportowego, piramidy gimnastyczne 
z udziałem uczennic klasy 6 B oraz układ 
akrobatyczny pary dziewcząt z klasy 5. Wy-
stęp zakończył się głośnym słowem DZIĘ-
KUJEMY!

Tekst i zdjęcia: 
ZS-P w Ornontowicach
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7 grudnia 2022 r. w Sanktuarium Matki Bożej w Bujakowie – Opiekunki Środowiska Naturalnego odbyła się uro-
czysta msza św., podczas której zostały wprowadzone relikwie Świętego Ambrożego. Relikwie sprowadzono z Me-
diolanu z inicjatywy Henryka Swobody i Seweryna Kalabisa, dzięki staraniom księdza Grzegorza Kotyczki oraz 
po akceptacji arcybiskupa Wiktora Skworca.
Eucharystii przewodniczył arcybiskup 

koadiutor Adrian Galbas, a w koncelebrze 
uczestniczyli księża: kapelan śląskich pszcze-
larzy ks. Grzegorz Kotyczka, kapelan leśni-
ków ks. Mikołaj Skawiński oraz proboszcz 
parafii w Bujakowie ks. Andrzej Czarnecki. 
W uroczystości wzięło też udział 8 pocztów 
sztandarowych stowarzyszeń pszczelarskich 
województwa śląskiego.

Po mszy św. zaproszeni goście spotkali 
się na obiedzie, podczas którego głos zabrał 
inicjator uroczystości Henryk Swoboda, 
przybliżając wszystkim historię kultu św. 
Ambrożego wśród pszczelarzy:

„Otóż, będąc 30 lat temu wśród leśników, 
którzy obchodzili święto swojego patrona św. 
Huberta, pomyślałem sobie, dlaczego takiej 
uroczystości nie mogą obchodzić pszczelarze 
na Górnym Śląsku. Postanowiłem udać się 
do znanego rzeźbiarza Franciszka Rychtera 
z prośbą, żeby wyrzeźbił figurę św. Ambro-
żego. Zadanie zostało wykonane i cztery 
lata temu na uroczystości w Murckach wrę-
czyłem tę figurę ks. Grzegorzowi Kotyczce. 

W spotkaniu wzięła udział delegacja 
Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., 
której przewodniczyła Prezes Teresa Bracka.

Uczestnikom uroczystości duchowni 
Kościoła katolickiego, ewangelicko-augs-
burskiego oraz prawosławnego udzielili 
błogosławieństwa Bożego oraz złożyli im 
życzenia noworoczne.

Podczas spotkania Prezes Teresa Bracka 
wręczyła pamiątkowe odznaki stowarzy-
szenia: „100-lecie Policji Województwa 
Śląskiego”.

Święty Ambroży – patron pszczelarzy wśród nas

W międzyczasie arcybiskup Damian Zimoń 
podarował swoją figurę do Sanktuarium Mat-
ki Bożej w Bujakowie, gdzie 03.10.2021 r. 
została poświęcona i ustawiona”.

Podczas spotkania przy stole Henryk Swo-
boda złożył w imieniu pszczelarzy podzię-
kowania:

– wszystkim księżom, a szczególnie arcy-
biskupowi Adrianowi Galbasowi za posługę 
kapłańską podczas uroczystej mszy św.,

– arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi 
za podarowanie figury św. Ambrożego,

– gospodarzowi Sanktuarium Matki Bożej 
w Bujakowie księdzu Andrzejowi Czarnec-
kiemu, który godnie przyjmował organizato-
rów na plebanii,

– prezesowi Śląskiego Związku Pszcze-
-larzy w Katowicach Zbigniewowi Binko za 
aktywny udział w organizacji uroczystości 
i wsparcie finansowe,

– wszystkim kołom pszczelarzy za pomoc 
materialną,

– Sewerynowi Kalabisowi i jego żonie 
Irenie za gościnne przyjęcie.

Spotkanie bożonarodzeniowe u Marszałka 
województwa śląskiego

12 grudnia 2022 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach od-
było się spotkanie bożonarodzeniowe środowisk kombatanckich i niepodległościowych oraz służb mundurowych 
województwa śląskiego. Gospodarzem uroczystości był Jakub Chełstowski – Marszałek województwa śląskiego.

Wśród uhonorowanych znaleźli się:
–  Bolesław Piątek - przewodniczący Ka-

towickiego Oddziału OS Rodzina Policyjna 
1939 r.,

–  Jakub Chełstowski - Marszałek wo-
jewództwa śląskiego.

Świąteczną oprawę muzyczną przygo-
towali śpiewacy z Zespołu Pieśni i Tańca 
Śląsk oraz muzycy z Orkiestry Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Tekst i zdjęcie: 
Towarzystwo Miłośników Ornontowic

Na zakończenie były przewodniczący ko-
mitetu organizacyjnego Henryk Swoboda 
powiedział: „Mam wielkie życzenie, żeby 
pszczelarze odwiedzali Sanktuarium Matki 
Bożej w Bujakowie przez cały rok i organi-
zowali pielgrzymki. Pozwolę sobie przyto-
czyć znamienne słowa Świętego Ambrożego, 
które wypowiedział podczas jednego ze swo-
ich kazań: Gdzie się pielgrzymuje, pielgrzy-
muje się z Bogiem”.

Tekst i zdjęcia: 
Towarzystwo Miłośników Ornontowic
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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
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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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

PODARUJ�1,5%�PODATKU�NA

GKS “GWAREK” ORNONTOWICE

Serdecznie�dziękujemy�wszystkim�podatnikom,

którzy�kiedykolwiek�przekazali�1%

podatku�na�rzecz�GKS „Gwarek” Ornontowice.

Wasz�1%�podatku�na�GKS “Gwarek” Ornontowice

to�wkład�w�rozwój�sportowy�dzieci�i�młodzieży

oraz�kształtowanie życiowych�pasji�i�wspieranie

sportowych�talentów.

Mamy�nadzieję, że�w�obecnym�2023�roku

będziemy�również mogli�liczyć na�wsparcie

z�Państwa�strony,�za�co�z�góry

wszystkim�dziękujemy!

W�tym�roku�można�przekazać 1,5%!
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CENTRUM INFORMACJI O POWIECIE

Podziękowania  
dla odchodzącego prezesa

9 stycznia odbyło się spotkanie starosty Mirosława Dużego z byłym pre-
zesem Centrum Zdrowia Cezarym Tomiczkiem oraz jego następcą Ma-
teuszem Niewdaną. 

– Dziękuję panu dr Cezaremu Tomiczkowi 
za prowadzenie naszego szpitala (tzn. spółki 
Centrum Zdrowia) przez ostatnie lata. Był to 
okres szczególny, w którym nie tylko służba 
zdrowia, ale cała Polska i świat zderzyły 
się z pandemią COVID-19. Postępujące 
niedofinansowanie szpitali, zwłaszcza po-
wiatowych, a w ostatnim roku także szalony 
wzrost cen towarów i usług spowodowały, 
że przetrwanie każdego kolejnego miesią-
ca staje się dużym sukcesem… Do tego 
dochodzi słabnąca kondycja finansowa 
samorządów, które nie mogą pomóc swoim 
jednostkom, tak jakby chciały… Ja porów-
nuję menedżerów w służbie zdrowia do tre-

ją przez „zmęczenie materiału” lub/i brak 
środków finansowych, sami rezygnują lub 
właściciele klubu wymieniają ich na nowych. 
Dziękujemy Cezaremu za czas poświęcony 
w Mikołowie i życzymy sukcesów w nowym 
miejscu, a nowemu trenerowi - Prezesowi 
Mateuszowi Niewdanie – życzymy powodze-
nia, żeby, przy pełnym wsparciu Zarządu Po-
wiatu, Szpital na Waryńskiego jak najlepiej 
leczył naszych Mieszkańców! –  powiedział  
starosta Mirosław Duży. 

Wirtualna strzelnica w powiecie

Od stycznia zmieniły się godziny pracy 
punktów, w których udzielana jest nieod-
płatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnic-
two obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja 
zlokalizowanych w powiecie mikołowskim. 

Mieszczą się one:
• MBP w Orzeszu, ul. św. Wawrzyńca 

23. Punkt prowadzony jest przez radców 
prawnych wskazanych przez Okręgową 
Izbę Radców Prawnych w Katowicach, 
a czynny jest w poniedziałki i wtorki od 
12.00-16.00, środy i czwartki  od 10.00 
do 14.00 oraz piątek od 13.00 do 17.00.

• Dom Kultury w Gostyni, ul. Pszczyńska 
366. Punkt czynny od 1 do 15 dnia każ-
dego miesiąca w poniedziałki i środy od 
14.00-18.00, we wtorki 8.00-12.00 oraz 
czwartek i piątek od 9.00-13.00. Porad 
udzielają adwokaci wskazani przez Okrę-
gową Radę Adwokacką w Katowicach.

• Urząd Gminy w Ornontowicach, ul. Zwy-
cięstwa 26 a czynny od 16 do ostatniego 
dnia każdego miesiąca w poniedziałki 
i wtorki 8.00-12.00, środa 13.00-17.00,  
czwartek i piątek od 8.00-12.00. Porad 
udzielają adwokaci wskazani przez Okrę-
gową Radę Adwokacką w Katowicach.

• Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul. 
Żwirki i Wigury 4 a w poniedziałki 
i czwartki 14.00-18.00, wtorek 11.00-
15.00, środy i piątek 8.00-12.00. 

• Powiatowy Urząd Pracy w  Łaziskach 
Górnych ul. Chopina 8  w poniedziałki 
13.00-17.00, zaś od wtorku do piątku 
w godzinach 8.00-12.00.

W dwóch powyższych punktach dyżuro-
wać będą prawnicy Stowarzyszenia na Rzecz 
Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”.

Zapisy na bezpłatną pomoc przyjmowane 
są:
• telefonicznie pod nr tel. 32 32 48 143 od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 
8.00 do 15.00

• mailowo na adres: npp@mikolowski.pl,
• online przez stronę internetową: https://

np.ms.gov.pl/zapisy.
Pełna informacja na stronie mikolowski.pl 

w zakładce Bezpłatna pomoc prawna.

Od 13 stycznia Powiat Mikołowski może 
pochwalić się posiadaniem Wirtalnej Strzel-
nicy. Powstała ona w Zespole Szkół Energe-
tycznych i Usługowych w Łaziskach Gór-
nych, ale będzie służyć wszystkim uczniom 
szkół ponadpodstawych z naszego powiatu 
podczas obowiązkowych zajęć ze strzelectwa. 
Dodatkowo szkolić będą się tutaj przedsta-
wiciele służb mundurowych oraz organizacji 
działających na rzecz obronności kraju.

Zanim jednak uczniowie i  zaproszeni 
goście sięgnęli po broń, czekał na nich ho-

Punkt Obsługi Klienta w Starostwie Powia-
towym w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4 a, 
pokój 151 (parter, wejście C) w 2023 r. będzie 
czynny dwa razy w miesiącu: 9 i 23 stycznia, 
13 i 27 lutego, 13 i 27 marca, 3 i 24 kwietnia, 
8 i 22 maja, 12 i 26 czerwca, 10 i 24 lipca, 
7 i 21 sierpnia, 11 i 25 września, 9 i 23 paź-
dziernika, 13 i 27 listopada oraz 11 grudnia 
w godzinach 8.00-13.00, z przerwą od 10.00 
do 10.15. Osoby niepełnosprawne chcące 

Dyżury Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności w 2023 roku

Punkty nieodpłatnej 
pomocy prawnej i mediacji

uzyskać informację na temat orzekania nie-
pełnosprawności lub stopnia niepełnospraw-
ności proszone są o kontakt z Powiatowym 
Zespołem pod numerem telefonu: 32 42 37 
202 dostępnym w godzinach 8.00-14.30.

Osoby niepełnosprawne pragnące uzyskać 
kartę parkingową proszone są o kontakt z pra-
cownikiem naszego Zespołu pod numerem 
telefonu: 733 440 133 od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8.00-14.30.

norowy szpaler utworzony przez uczniów 
klas mundurowych, a także pokaz musztry 
w ich wykonaniu. Po uroczystym przecięciu 
wstęgi, którego dokonali Starosta Mikołow-
ski – Mirosław Duży, dyrektor Delegatury 
Kuratorium Oświaty w Rybniku – Ireneusz 
Komorowski oraz przedstawiciel MON Szef 
Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tychach 
– ppłk Piotr Janosz nastąpił pokaz umiejęt-
ności strzeleckich uczniów. Swoich sił na 
wirtualnej strzelnicy spróbowali również 
zaproszeni goście. W uroczystości wzięli 
udział samorządowcy reprezentujący gminy 
Powiatu Mikołowskiego, a także funkcjona-
riusze Policji.

Projekt „Wirtualnej Strzelnicy” został do-
finansowany ze środków Ministerstwa Obro-
ny Narodowej (w kwocie 158 tys. zł) oraz 
środków Powiatu Mikołowskiego (42 tys. zł) 
w ramach Programu „Strzelnica w Powiecie 
2022”. 

nerów piłkarskich –  tak jak i oni czasami 
zmieniają kluby, a gdy wyniki się pogarsza-
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– Ornontowice na dawnej pocztówce, część 6 –

Ornontowice na dawnej pocztówce, część 6
Aktualny zeszyt historyczny tym razem poświęcamy obiektowi już 

nieistniejącemu. Był nim gasthaus (gościniec, gospoda) na skrzyżo-
waniu dzisiejszych ulic Orzeskiej i Bujakowskiej, potocznie zwany 
karasol. Publikowana poniżej pocztówka wykonana w technice foto-
grafii czarno-białej pochodzi z ok. 1920 roku. Rycinę tejże gospody 
znamy już z pocztówki publikowanej w części 1 tego cyklu.

Do 1810 roku prawo do wyszynku w obrębie naszej wioski miał 
wyłącznie właściciel Dóbr Rycerskich Ornontowice (we własnej 
karczmie na terenie dworu). Wraz z rozwojem przemysłu w połu-
dniowej części wioski (kopalnie węgla, kamieniołomy, huta cynku 
„Maria”, huta żelaza) wzrosło zapotrzebowanie na tego rodzaju miej-
sca rozrywki dla pracowników okolicznych zakładów. W II połowie 
XIX wieku właśnie w tym rejonie Ornontowic powstało takich lokali 
najwięcej. W roku 1881 w całych Ornontowicach było ich już aż 
sześć, co niestety stało się przyczyną szerzącego się pijaństwa. Dla-
tego pierwszym posunięciem nowego właściciela Dóbr Rycerskich 
– Augusta Hegenscheidta była likwidacja karczmy należącej do 
dominium.

Gospoda z pocztówki istniała już na pewno przed rokiem 1880, 
z którego pochodzi prezentowany fragment mapy, i należała do ro-
dziny Gregorczyk, również właścicieli gospody „na starym” (przy 
dzisiejszej ulicy Leśnej). Do 1918 roku karasol był wynajmowany 
kolejnym dzierżawcom, co potwierdzają fotografie ze zmieniającymi 
się szyldami na froncie budynku, a pojawiają się tam takie nazwiska 
jak: Paul Gregorczyk, Eduard Mazander czy Eduard Hopp.

Na początku XX wieku prowadził tu swój sklep z artykułami ko-
lonialnymi Siegfried Wohl, dysponujący nawet własnym telefonem 
(nr 7) z centrali telefonicznej w Orzeszu. W roku 1918 gospodę oraz 
budynki powiązane od spadkobierców rodziny Gregorczyk odkupiło 

małżeństwo Albert i Julia Klimerowie z Kosztów, gdzie prowadzili 
sklep spożywczy. Oto fragment wspomnień ich córki Edyty: (...) na 
tej nieruchomości znajdowały się następujące zabudowania: restau-
racja z salą taneczną i wyszynkiem oraz z werandą, na której w lecie 
podawano napoje chłodzące, sklep spożywczy i fryzjer. W podwórzu 
usytuowany był dom z kilkoma lokatorami i kręgielnia. Od strony 
ulicy Bujakowskiej znajdował się młyn zbożowy, zabudowania gospo-
darcze i mały parterowy budynek, w którym mieszkała wieloosobowa 
rodzina państwa Kiszków. Za zabudowaniami usytuowany był ogród 
owocowy i warzywny oraz altana koncertowa z podwyższeniem dla 
orkiestry (...).

Wiosną 1919 roku nowi właściciele zamieszkali w Ornontowi-
cach. Julia Klimera prowadziła sklep spożywczy, Albert młyn zbo-
żowy, a restauracja była wydzierżawiona.

Jako że młyny wodne na terenie Ornontowic zakończyły swoją 
działalność jeszcze w XIX wieku – wypierane przez nowocześniejsze 
i wydajniejsze z napędem parowym – młyn przy karasolu przejął  ich 
rolę. W połowie lat 20. XX wieku po doprowadzeniu sieci elektrycz-
nej z zakładów „Elektro” w Łaziskach młyn został zmodernizowany 
z parowego na elektryczny. 

Powiązanie lokalu gastronomicznego z młynem było pozytywnie 
odbierane, zwłaszcza przez woźniców oczekujących na zmielenie 
ziarna. Czas postoju skracali sobie w restauracji przy kufelku piwa, 
a niewykluczone, że było jeszcze coś mocniejszego.

Ze wspomnień naszych dziadków wiemy, że w okresie międzywo-
jennym lokal ten był bardzo popularnym miejscem zabaw tanecznych 
dla młodego pokolenia. 

I tak to spokojne życie skończyło się z dniem 1 września 1939 
roku, kiedy to zbliżające się od północy wojska niemieckie zostały 
rzekomo ostrzelane z budynku gospody. Pociski padły jednak z wa-
gonu kolejowego ustawionego nieopodal huty szkła. Fakt ten miał 
daleko idące, wręcz fatalne skutki zarówno dla mieszkańców, jak 
i samego budynku. Po zajęciu zabudowań przez żołnierzy Wehr-
machtu mieszkające tam osoby umieszczono w piwnicy, a nazajutrz 
wyprowadzono wszystkich w kierunku Orzesza. Stąd kolejnego dnia 
przetransportowano do więzienia w Gliwicach. Mężczyzn wywiezio-
no do obozów koncentracyjnych w Niemczech, a kobiety z dziećmi 
mogły wrócić do Ornontowic. 

Podczas nieobecności właścicieli budynek gospody został podpa-
lony i stał się ruiną, rozebraną dopiero po wojnie.

Pocztówka oraz relacja Edyty Mycielskiej 
ze zbiorów Kamila Grzywoka

Ireneusz Kubicki
Towarzystwo Miłośników Ornontowic
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