
 nakład 1000 egz.LUTY 2023nr 2/2023 (250)

 GAZETA 
BEZPŁATNA

Zdjęcie na okładce: ARTeria CKiP

O „Życiorysie O „Życiorysie 
w słonecznikach” w słonecznikach” 
– Marii Kulawik– Marii Kulawik

»» 66

Wychodzimy na zero! 
– Wójt o aktualnej 
sytuacji finansowej Gminy

Zmiana stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

Podsumowanie 31. Finału WOŚP 
w Gminie Ornontowice

»
»
»

3

5

7 Maria Kulawik z publikacją „Życiorys w słonecznikach”
w Bibliotece Centralnego Uniwersytetu Michigan 
Zdjęcie na okładce: archiwum prywatne Marii Kulawik



GŁOS Ornontowic    nr  2 (250)    LUTY  20232 S A M O R Z Ą D

Sesje Rady Gminy
W dniu 31 stycznia odbyła się 52. se-

sja Rady Gminy Ornontowice, której 
głównymi tematami były: podsumowa-
nie pracy Rady Gminy i Komisji Stałych 
w 2022 roku, analiza stanu gospodarki 
odpadami komunalnymi za 2022 rok 
oraz podjęcie bieżących uchwał.

Przewodniczący poszczególnych Komi-
sji Stałych Rady Gminy przedstawili krótkie 
podsumowanie swojej pracy za 2022 rok, 
po czym Przewodniczący Rady Gminy – 
Henryk Nieużyła streścił działalność całej 
Rady Gminy za rok poprzedni (szerzej na 
ten temat pisaliśmy w poprzednim wydaniu 
„Głosu Ornontowic” – nr 01/2023 na str. 7).

Następnie szczegółowej analizy gospo-
darki odpadami komunalnymi za rok ubiegły 
dokonała Naczelnik Wydziału Środowiska 
i Gospodarki Odpadami – Aleksandra Men-
dera-Fasuga. W tym punkcie omówiła m.in.: 
wykonastwo usługi, liczbę mieszkańców ob-
jętych systemem, ceny i ilości odebranych 
odpadów sprzed posesji oraz z PSZOK. Po-
równała także ilości odebranych odpadów 
w 2021 r. i 2022 r. oraz przedstawiła koszty 
funkcjonowania systemu w 2022 roku. 

Ze szczegółami dotyczącymi nowych 
stawek w gospodarce odpadami, które ob-
wiązują od 1 marca można zapoznać się na 
str. 5.

W trakcie styczniowych obrad radni pod-
jęli łącznie 19 uchwał, m.in. ws.:

• zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy na lata 2023-2032,

• zmian budżetu Gminy na 2023 rok,
• zmiany Regulaminu utrzymania czy-

stości i porządku na terenie Gminy 
Ornontowice,

• wyboru metody ustalenia opłaty 
i ustalenia stawki opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi,

• uchwalenia Statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Or-
nontowicach,

• udzielenia pomocy finansowej Po-
wiatowi Mikołowskiemu z przezna-
czeniem na realizację zadania pn. 
„Program wsparcia i rehabilitacji dla 
osób niepełnosprawnych – 25 plus 
w 2023 roku”,

• uchwalenia Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Ornontowice.

Wszystkie uchwały dostępne są w BIP.
W części poświęconej informacjom 

Wójta Gminy Zastępca Wójta Gminy – Da-
riusz Spyra poinformował o bieżących inwe-
stycjach, w tym m.in. o tym że w dniu 24 
stycznia Urzędzie Gminy odbyło się spotka-
nie lokalnych przedsiębiorców z przedstawi-
cielami Klastra Energii, w trakcie którego 
omówiono tematykę benefitów, jakie lokalni 
przedsiębiorcy mogą osiągnąć w związku 
z przystąpieniem do utworzonego Klastra. 
Więcej o bieżących inwestycjach na str. 4.

Natomiast Wójt Gminy – Marcin Kotycz-
ka poinformował m.in. o tym, że w dniu 11 
stycznia w imieniu Gminy Ornontowice 
podpisał List Intencyjny w sprawie utwo-
rzenia Lokalnego Partnerstwa ds. Wody 
w powiecie mikołowskim.

Z kolei 23 lutego odbyła się 53. sesja 
Rady Gminy Ornontowice, podczas któ-
rej – oprócz podjęcia bieżących uchwał 
– debatowano nad takimi tematami jak 
Fundusze Europejskie dla Województwa 
Śląskiego na lata 2021-2027, sprawozda-
nie z działalności Gminnego Ośrodka 
Zdrowia oraz informacja o postępach 
w budowie kanalizacji w centralnej czę-
ści Gminy.

I rata podatku 
– termin płatności 

Wójt Gminy Ornontowice przypomina 
o zapłacie I raty podatku od nieruchomo-
ści, rolnego, leśnego. Termin płatności 
upływa 15 marca 2023 r.

Agata Schmidt i Anna Kalinowska ze 
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu Centralnego Województwa 
Śląskiego przedstawiły koncepcję Fun-
duszy Europejskich dla Śląskiego 2021-
2027 – Fundusz na rzecz sprawiedliwej 
transformacji. Omówiły m.in. główne 
założenia transformacji oraz poszczególne 
cele operacyjne. 

W dalszej części obrad głos zabrała Głów-
na Księgowa Gminnego Ośrodka Zdrowia 
– Danuta Machała, która zreferowała spra-
wozdanie finansowe GOZ za 2022 rok. 
Następnie Dyrektor GOZ – Tomasz Holecki 
podsumował działalność jednostki zdrowia 
za ubiegły rok zwracając szczególną uwagę 
na ciężką sytuację placówek podstawowej 
opieki zdrowotnej w całym kraju. Ponadto 
omówił zrealizowane w 2022 roku inwestycje 
i remonty w ośrodku. 

Natomiast Zastępca Wójta – Dariusz Spyra 
przedstawił postęp prac związanych z bu-
dową kanalizacji sanitarnej w centralnej 
części Gminy (szczegóły na str. 4).

W trakcie lutowych obrad radni podjęli 
łącznie 6 uchwał, m.in. ws.: 

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy na lata 2023-2032,

• zmian budżetu Gminy na 2023 rok, 
• zatwierdzenia sprawozdania finanso-

wego Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w Ornontowicach za 2022 rok, 

• nagród i wyróżnień Wójta Gminy 
Ornontowice za osiągnięte wyniki 
sportowe oraz osiągnięcia w działal-
ności sportowej. 

Wszystkie uchwały dostępne są w BIP. 
W części poświęconej informacjom Wój-

ta Gminy Zastępca Wójta Gminy – Dariusz 
Spyra przekazał informacje o naborze wnio-
sków na dofinansowanie zadań z WFOŚIGW 
w Katowicach dotyczących 3 projektów: Zie-
lona Strefa Relaksu w rejonie Parku Gminne-
go, Ekopracownia pod chmurką w ZS-P oraz 
Bezpieczny Strażak dla OSP.

Natomiast Wójt Gminy – Marcin Kotyczka 
poinformował m.in. o realizacji dystrybucji 
węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkań-
ców. Dotychczas Gmina zawarła umowę na 
zakup w sumie 425 ton, a kolejne 50 ton zo-
stanie zakupione w marcu br.

Transmisje z obrad 52. i 53. Sesji Rady 
Gminy Ornontowice dostępne na: https://
esesja.tv/transmisje_z_obrad/806/rada-gmi-
ny-ornontowice.htm
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Upłynęły już ponad 4 lata obecnie trwają-
cej kadencji samorządowej, która w Gminie 
Ornontowice rozpoczęła się od sesji Rady 
Gminy w dniu 21 listopada 2018 roku. 
W tym czasie zainwestowaliśmy w harmo-
nijny rozwój Ornontowic prawie 20 mln zło-
tych po stronie wydatków majątkowych, 
a w bieżącym roku planujemy wydatkowa-
nie rekordowej kwoty w wysokości prawie 
17 mln złotych. Te inwestycje są wynikiem 
aktywnych działań pracowników Urzędu 
Gminy i gminnych jednostek organizacyj-
nych, dzięki którym w latach 2019-2022 
udało się pozyskać ogromne środki ze źró-
deł zewnętrznych, na łączną kwotę prawie 
30 mln złotych! Główne trzy źródła pozy-
skanych środków, które zostały już w dużej 
mierze wydatkowane, ale są także zaplano-
wane na kolejne lata, to przede wszystkim 
Program Inwestycji Strategicznych „Polski 
Ład”, dedykowane Fundusze Unii Euro-
pejskiej oraz Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych. Jednak my nie spoczywamy na 
laurach – przed nami intensywny 2023 rok, 
w którym czekają nas kolejne wyzwania, 
wielkie zadania inwestycyjne oraz nieusta-
jące starania o pozyskiwanie kolejnych do-
finansowań ze źródeł zewnętrznych.

Wójt Gminy Ornontowice oraz Przewodniczący Rady Gminy 
serdecznie zapraszają na zebranie sympatyków lokalnego ugrupowania 

OKS Ornontowice, które odbędzie się 29 marca (środa) o godz. 17:00 
w restauracji Calvados, przy ul. Zwycięstwa 33. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy zainteresowanych lokalnym 
samorządem, w szczególności osoby, które zamierzają ubiegać się w przyszłości 

o funkcję radnego z ramienia OKS Ornontowice. 

Na podstawie decyzji Dyrektora Re-
gionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gliwicach „Wody Polskie” informujemy, 
że z dniem 1 marca br. weszły w życie nowe 
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na 
terenie Gminy Ornontowice na okres 1 roku.

Ceny za 1 m3 dostarczonej wody przed-
stawiają się następująco:

– I grupa taryfowa (gospodarstwa domo-
we) - 5,85 zł netto + 8% VAT = 6,32 zł;

Opłata abonamentowa (odbiorca/miesiąc) 
- 5,00 zł netto + 8% VAT = 5,40 zł (bez 
zmian);

– II grupa taryfowa (bezpośrednio z ruro-
ciągu przesyłowego) - 3,83 zł netto + 8% 
VAT = 4,14 zł;

Opłata abonamentowa (odbiorca/miesiąc) 
- 100,00 zł netto + 8% VAT = 108,00 zł.

Ceny za 1 m3 odprowadzonych ścieków 
pozostają bez zmian.

Szczegółowe informacje dostępne są na 
stronie internetowej ZGKiW – https://zg-
kiw.bip.gov.pl/

Ponadto informujemy, że w terminie od 
27 lutego do 3 marca br. na terenie Gminy 
Ornontowice odbyły się roczne odczyty wo-
domierzy w celu rozliczenia zużycia wody 
w poprzednim okresie rozliczeniowym. 

Wychodzimy na zero!
Aby nie było tak kolorowo należy wy-

raźnie zaznaczyć, że ogromnym balastem 
dla efektywniejszego rozwoju naszej Ma-
łej Ojczyzny jest „odziedziczona w spad-
ku” z poprzednich kadencji konieczność 
zwrotu zobowiązań na rzecz górniczej 
spółki Skarbu Państwa, o czym wspomi-
nałem w poprzednim wydaniu Głosu Or-
nontowic (nr 1/2023, str. 4). Dla lepszego 
zobrazowania faktów zachęcam do zapo-
znania się z poniższą tabelką, z której wy-
nika, że w latach 2019-2022 zwróciliśmy 
już prawie 18,5 mln złotych, w tym roku 
planujemy kolejny zwrot w kwocie prawie 
3,4 mln złotych, a aby całkowicie wyczyścić 
to „szambo” i definitywnie zamknąć spra-
wę wszelakich zwrotów pozostaje jeszcze 
szacunkowa kwota w wysokości ok. 8 mln 
złotych. Sumując całość wychodzi prawie 
30 mln złotych! Tak więc ostatecznie „wy-
chodzimy na zero”, a cały wysiłek włożony 
w pozyskiwanie środków zewnętrznych zo-
stanie zmarnowany na dokonanie zwrotów 
na rzecz górniczej spółki.

Na zakończenie chciałbym uciąć wszel-
kie spekulacje i krążące plotki dotyczące 
mojej osoby, tzn. jeśli zdrowie pozwoli to 
zamierzam ubiegać się ponownie o stano-

wisko Wójta Gminy Ornontowice w 2024 
roku, gdyż jest jeszcze zbyt wiele rzeczy 
do uporządkowania, a przede wszystkim do 
zrealizowania w naszej Małej Ojczyźnie. 

ROK KWOTA ZWROTU

2019 6 463 586,55 zł

2020 4 645 113,89 zł

2021 5 288 367,15 zł

2022 2 100 808,89 zł

2023 – plan 3 387 066,05 zł

Lata 2019-2023 21 884 942,53 zł

Szacunkowa kwota 
pozostała do zwrotu 8 000 000,00 zł

Szacunkowa SUMA 
całości zwrotu 29 884 942,53 zł

Marcin Kotyczka

Wójt Gminy Ornontowice

Zmiana taryfy za wodę
W budynkach wyposażonych w radiowy 
odczyt wodomierza, odczyt nastąpi zdalnie, 
bez wchodzenia na posesje mieszkańców.

Szczegółowych informacji w tym zakre-
sie udzielają pracownicy ZGKiW pod nu-
merem telefonu 32 33 61 233, w godzinach 
pracy Zakładu.

O G Ł O S Z E N I E    P Ł AT N E

O G Ł O S Z E N I E    P Ł AT N E
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Dariusz Spyra

Zastępca Wójta Gminy

W związku z prowadzoną inwestycją 
„Budowa infrastruktury kanalizacyjnej 
w Ornontowicach-Centrum” po każdora-
zowym zakończeniu danego etapu, właści-
ciele praktycznie wszystkich nieruchomości 
znajdujących się wzdłuż ulic, przy których 
zostanie uruchomiona kanalizacja sanitarna 
będą mieli obowiązek przyłączenia do nowo 
wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Projekt zakłada budowę głównych ciągów 
kanalizacyjnych w pasie dróg oraz przyłączy 
wyłącznie do granicy działek prywatnych. 
Natomiast budowa przyłącza na działkach 
prywatnych leży w gestii właścicieli nieru-
chomości. Działki znajdujące się bezpośred-
nio przy drogach gminnych i powiatowych 
w pierwszej i drugiej linii zabudowy zyskają 
możliwość budowy grawitacyjnego przyłą-
cza kanalizacji sanitarnej. W przypadku bu-
dynków na nieruchomościach oddalonych 
od budowanej kanalizacji (np. trzecia linia 
zabudowy przy ul. Zwycięstwa) może zaist-
nieć potrzeba budowy przydomowej prze-
pompowni ścieków i przyłącza w formie 
kanalizacji tłocznej. Ponadto w przypadku 
konieczności budowy przyłącza przez działki 
osób trzecich niezbędna jest pisemna zgoda 
właściciela tego terenu.

Warto zaznaczyć, że aktualnie obowią-
zujące przepisy zwalniają z obowiązku 
uzyskania pozwolenia na budowę m.in. 
przyłączy kanalizacyjnych. W przypadku 
budowy przyłączy, inwestor ma prawo wy-
boru procedury pozwalającej na realizację 
inwestycji i może zdecydować się na jedną 
z dwóch opcji budowy:

• na podstawie zgłoszenia (art. 30 Pra-
wa budowlanego);

• bez zgłoszenia (art. 29a Prawa bu-
dowlanego).

Niezwykle istotne jest, aby bez względu 
na wybór procedury, budowa przyłączy była 
prowadzona zgodnie z warunkami i wyma-
ganiami stawianymi przez Zakład Gospodar-
ki Komunalnej i Wodociągowej w Ornonto-
wicach (w skrócie ZGKiW). Szczegółowych 
informacji w tym zakresie udzielają pracow-
nicy ZGKiW pod numerem telefonu 32 33 
61 233, w godzinach pracy Zakładu.

Procedura budowy przyłącza do sieci ka-
nalizacji sanitarnej:

1. Złożenie wniosku do ZGKiW o wy-
danie warunków przyłączenia do sie-
ci kanalizacji sanitarnej.

2. Wykonanie projektu przyłącza kana-
lizacji sanitarnej.

3. Uzgodnienie projektu przyłącza 
w ZGKiW.

4. Budowa przyłącza przez mieszkańca.
5. Odbiór przyłącza przez ZGKiW.

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w centralnej części Gminy

6. Zawarcie umowy o odbiór ścieków 
z ZGKiW.

UWAGA! Planowany termin oddania do 
użytku przepompowni przy ul. Cichej, a tym 
samym możliwość budowy pierwszych przy-
łączy do nowej kanalizacji sanitarnej jest 
planowany w III kwartale 2023 roku. Szcze-
gółowych informacji w tym zakresie udziela 
Wydział Rozwoju i Inwestycji pod numer em 
telefonu 32 33 06 224, w godzinach pracy 
Urzędu Gminy. O możliwości podłączenia do 
kanalizacji pozostałych nieruchomości (uli-
ce: Zamkowa, Klasztorna, Zwycięstwa [od 
pawilonu handlowego do ul. Cichej], Jasna, 
Boczna, Słoneczna, Lipowa, Nowa, Krótka, 
cześć Ogrodowej, Bankowa) będziemy infor-
mowali w miarę postępu prac budowlanych. 

Budowa kanalizacji 
deszczowej przy 
ul. Polnej – etap I

W dniu 26 stycznia została podpisana 
umowa z firmą Budren Sp. z o.o. z Jastrzębia-
-Zdroju - wykonawcą budowy I etapu kanali-
zacji deszczowej przy ul. Polnej (w rejonie nr 
18). Jest to pierwszy etap prac, który pozwoli 
w przyszłości na budowę kolejnego etapu ka-
nalizacji deszczowej wzdłuż ul. Polnej (od ul. 
Dworcowej do nr 18).

Przedmiot zamówienia obejmuje zabudo-
wanie prefabrykowanego żelbetowego wylo-
tu wód deszczowych, umocnienie brzegów 
i dna istniejącego rowu poniżej nowo wyko-
nanego wylotu wód deszczowych, zarurowa-
nie istniejącego rowu melioracyjnego, wyko-

nanie odcinka kanalizacji deszczowej DN800 
i DN600, wykonanie separatora, osadnika 
oraz uporządkowanie i odtworzenie terenu 
po wykonanych robotach.

Wartość całego zadania to ponad 
920 tys. zł.

Nie dokarmiaj 
SMOGA

Kontynuując wcześniejszą akcję „Zobacz 
czym oddychasz” Gmina Ornontowice dołą-
czyła do kolejnej akcji proekologicznej  „Jak 
SMOG wpływa na nasze zdrowie”, której 
inicjatorami są Polski Alarm Smogowy oraz 
Pszczyński Alarm Smogowy. W tym celu na 
ogrodzeniach dwóch kompleksów boisk „Or-
lik 2012” oraz placu zabaw w rejonie Parku 
Gminnego zostały wywieszone stosowne 
banery. 

Smog w negatywny sposób wpływa na 
nasze zdrowie, a najbardziej narażonym na 
oddziaływanie smogu jest układ oddechowy. 
Smog z wyglądu przypomina mgłę, jednak 
w rzeczywistości jest toksycznym i nie-
naturalnym zjawiskiem atmosferycznym, 
a dokładnie mieszaniną dymów z kominów, 
spalin i przeróżnych szkodliwych dla naszego 
zdrowia związków chemicznych. Za wystę-
powanie smogu odpowiada głównie i przede 
wszystkim człowiek, wskutek swojej degra-
dacyjnej dla planety działalności. Zachęca-
my do wspólnego działania na rzecz czystego 
powietrza.
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Podczas styczniowej sesji Rada Gminy podjęła uchwałę, zgodnie z którą od 1 marca 2023 r. zaczną obowiązywać 
nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Ornontowice.

W listopadzie 2022 r. ogłoszono przetarg 
nieograniczony na realizację zadania: „Od-
biór i zagospodarowanie odpadów komunal-
nych (…) na terenie Gminy Ornontowice 
w okresie od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 
2024 r.” W jego wyniku złożona została tyl-
ko jedna oferta konsorcjum firm: REMON-
DIS Górny Śląsk Sp. z o. o. (lider) i PreZero 
Recycling Południe Sp. z o. o. (członek). 
Cena odbioru i zagospodarowania 1 tony 
odpadów po raz kolejny wzrosła, tym ra-
zem średnio o 15% współczynnik inflacji 
w porównaniu do roku poprzedniego. War-
to przypomnieć jak na przestrzeni ostatnich 
kilku lat wzrosła cena odbioru i zagospo-
darowania 1 tony odpadów komunalnych 
przez firmę zewnętrzną obsługująca naszą 
Gminę. W 2019 r. cena ta wynosiła 505,79 
zł, następnie 659,66 zł w 2020 r., 761,59 zł 

UWAGA
Mieszkańców, którzy do tej pory nie 

uregulowali płatności za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi informuje-
my, że 20 lutego br. upłynął termin wpłaty 
1 raty opłaty (za miesiące styczeń i luty 
2023 r.) po starych stawkach. Prosimy 
o niezwłoczne dokonanie płatności.

Nowe stawki wejdą w życie od 1 marca 
br., z terminem wpłaty 2 raty opłaty do 
dnia 20 kwietnia (za miesiące marzec 
i kwiecień 2023 r.) o czym mieszkańcy 
zostaną powiadomieni w miesiącu marcu 
br. otrzymując zawiadomienia o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

w 2021 r. oraz 823,85 zł w 2022 r., natomiast 
w bieżącym roku wyniesie ona w średnim 
przeliczeniu 946,07 zł. Zatem w przecią-
gu czterech lat nastąpił znaczny wzrost, 
bo aż o 440,28 zł, czyli o 87%. Sytuacja 
ta wymusza na władzach Gminy koniecz-
ność podniesienia opłat dla mieszkańców 
Ornontowic, stąd od 1 marca br. ustalono 
następujące wysokości stawek:

• 37,00 zł/osobę/miesiąc – zabudowa 
jednorodzinna,

• 33,00 zł/osobę/miesiąc – zabudowa 
jednorodzinna za zniżką (4 zł) za 
kompostowanie bioodpadów w przy-
domowym kompostowniku,

• 36,00 zł/osobę/miesiąc – zabudowa 
wielolokalowa.

Szacunkowe koszty (wydatki i dochody) 
funkcjonowania systemu gospodarowania od-

padami komunalnymi w Gminie Ornontowice 
na 2023 rok w tabeli powyżej.

Zdajemy sobie doskonale sprawę, że wzrost 
stawki opłaty spotka się z niezadowoleniem 
większości mieszkańców. Niestety Gmina 
przy tak wysokiej szacowanej dopłacie do sys-
temu gospodarki odpadami (ok. 936 tys. zł) 
nie może pozwolić sobie na ponoszenie jesz-
cze wyższych kosztów. W tak trudnych dla 
nas wszystkich czasach galopującej inflacji 
nie jesteśmy w stanie utrzymać dotychczaso-
wej stawki opłaty. Każdy zapewne świadomy 
jest przyczyn, które powodują wzrost cen od-
bioru i zagospodarowania odpadów komunal-
nych. Rosnące ceny paliw przekładające się na 
wzrost kosztów transportu, wysoka cena ener-

1. Prognozowana łączna suma wydatków 3 415 439 zł
 – koszty odbioru i zagospodarowania (REMONDIS):
3000 ton odpadów x 946,07 zł (średnia cena za 1 tonę) 2 838 210 zł

 – wydatki pozostałe (m. in.: funkcjonowanie i remonty PSZOK, obsługa admini-
stracyjna, edukacja ekologiczna, inne usługi) 577 229 zł

2. Liczba zadeklarowanych mieszkańców ok. 5800 osób

3. Roczna opłata na jednego mieszkańca powinna wynosić
(3 415 439 zł / 5 800 mieszkańców) 588,87 zł

4. Miesięczna opłata na jednego mieszkańca powinna wynosić 49,07 zł

5.

Tymczasem miesięczna opłata na jednego mieszkańca wynosi:
- w zabudowie jednorodzinnej
- w zabudowie wielolokalowej
- dla deklarujących kompostowanie w zabudowie jednorodzinnej

37,00 zł
36,00 zł
33,00 zł

6. Prognozowane łączne dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, 
zgodnie z ww. przyjętymi stawkami 2 479 080 zł

7. Różnica w skali roku pomiędzy wydatkami a dochodami 936 359 zł

8. Roczna dopłata z budżetu Gminy dla jednego mieszkańca 161,44 zł

9. Miesięczna dopłata z budżetu Gminy dla jednego mieszkańca 13,45 zł

gii elektrycznej mająca kluczowe znaczenie 
dla instalacji zagospodarowujących odpady, 
wzrost płacy minimalnej podnoszący koszty 
po stronie pracodawców, czy rosnąca cena 
opłaty za składowanie odpadów komunal-
nych, to tylko najważniejsze czynniki wpły-
wające na wzrost ogólnej ceny. Zmieniające 
się przepisy prawa oraz podnoszone wymogi 
w zakresie wymaganych do osiągnięcia po-
ziomów odzysku także nie pozostają tutaj bez 
znaczenia. Istotny jest również fakt, że w wy-
niku postępowania przetargowego składana 
jest tylko jedna oferta, a brak konkurencji 
wśród przedsiębiorców nie pozwala osiągnąć 
niższych cen w gospodarce odpadami.

Warto jednak wspomnieć, że pomimo 
prawnych założeń bilansowania się systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi, Gmina 
Ornontowice nie pozostawia mieszkańców 
bez wsparcia i co roku, mimo trudnej sytuacji 
finansowej, dopłaca znaczne środki do go-
spodarki odpadami. W tym roku, rozpisując 
postępowanie przetargowe, zdecydowaliśmy 
także o rozbiciu cen odbioru i zagospoda-
rowania odpadów na 13 frakcji (dotychczas 
obowiązywała jedna uśredniona cena za tonę 
odpadów). Będziemy zatem ponosić koszty 
zagospodarowania przekazywanych odpadów 
z faktycznym podziałem na frakcje: papier, 
tworzywa sztuczne, szkło, zużyte opony, 
czysty gruz, zmieszane odpady budowlane 
i rozbiórkowe, przeterminowane leki, popiół 
i żużel, bioodpady, niesegregowane odpady 
komunalne, odpady wielkogabarytowe oraz 
inne pozostałe odpady m.in. zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, świetlówki, ba-
terie, farby. Mamy nadzieję, że takie rozwią-
zanie pozwoli na obniżenie kosztów funk-
cjonowania systemu gospodarki odpadami 
na przyszłość, co przełoży się na odciążenie 
naszych budżetów. Na zakończenie warto 
poinformować, że w okresie jesiennym br. 
zaplanowaliśmy zbiórkę odpadów wielko-
gabarytowych oraz „Akcję Liść”.



GŁOS Ornontowic    nr  2 (250)    LUTY  20236 K U L T U R A

Tym razem o katalogu zawierającym jej obrazy oraz historię ich powstania. Publikacja z twórczością Marii Kulawik 
pt. „Życiorys w słonecznikach” wydana w 2021 roku przez Gminę Ornontowice z okazji 30-lecia odrodzenia Gminy 
została przyjęta oraz dodana do zbiorów Biblioteki Centralnego Uniwersytetu Michigan (USA, rok 2021). W 2022 
roku katalog został również dodany do zbiorów Instytutu Sztuki w Detroit (USA, rok 2022).

Podczas pobytu za granicą artystka osobi-
ście pozostawiła katalog swoich prac w ww. 
instytucjach w celu rozważenia jego przy-
jęcia do kolekcji.

Informacja o pozytywnej decyzji dot. 
przyjęcia katalogu nadeszła do Marii Kula-
wik pod koniec grudnia 2022 roku, po kilku 
miesiącach oczekiwania. Wiadomość ta była 

O „Życiorysie w słonecznikach” 
– Marii Kulawik

niezmiernie radosna 
dla autorki „Życiory-
su w słonecznikach”. 
Przekazane zostały 
Pani Marii adresy 
stron internetowych 
z opisami i dokumen-
tacją potwierdzającą, 
że publikacja została 
skatalogowana jako 
pozycja książkowa 
dotycząca twórczości 
artystycznej Marii 
Kulawik z Polski.

Przekazując nam te 
miłe informacje Ma-
ria Kulawik pragnie 
dodać parę słów od 
siebie:

Maria Kulawik: Najmocniej dziękuję 
władzom Gminy Ornontowice za wyda-
nie tak znaczącego katalogu dla mojej 
twórczości, która trwa od 28 lat. Dziękuję 
też ARTerii Centrum Kultury i Promocji 
w Ornontowicach za opracowanie graficzne 
i przygotowanie katalogu do druku.

Muzeum Śląskiemu w Ka-
towicach dziękuję za udzie-
lenie mi zgody (licencji) na 
możliwość umieszczenia na 
okładce tego katalogu zdję-
cia mojego obrazu pt. „Po 
burzy”, który nie jest już moją 
własnością ponieważ został 
zakupiony ode mnie kilka lat 
temu przez Muzeum Śląskie.

Niezmiernie cieszę się, 
że poprzez „Życiorys w sło-
necznikach” mogę promować 
i opowiadać – nawet na dru-
giej półkuli, o takim miejscu 
na ziemi, na świecie jakim 
jest miejscowość Ornonto-
wice, gdzie się urodziłam 
(w 1948 r.).

Nasz dom otacza bajecz-
ny, tajemniczy ogród zało-
żony prawie pół wieku temu 
przez mojego nieżyjącego 
już męża – Andrzeja Kulawi-
ka. Ogród, w którym co roku 
50-letni tulipanowiec obsypa-
ny w maju tulipanami urzeka 
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W moim ogrodzie – późna jesień 2022 r. W moim ogrodzie – późna jesień 2022 r. 

„Po burzy" – pastel, Maria Kulawik, 2002 rok„Po burzy" – pastel, Maria Kulawik, 2002 rok

Maria Kulawik przed Instytutem Sztuki w DetroitMaria Kulawik przed Instytutem Sztuki w Detroit

swoim czarem, a mnóstwo kwiatów, często 
mi nieznanych, które posiał tu wiatr rośnie 
pospołu z trawą. Wśród nich sieję co roku 
słoneczniki, bo wiem, że one lubią na pół 
dzikie, różnokolorowe towarzystwo, a nawet 
wysokie trawy.

I tak sobie słoneczniki rosną i rosną aż 
mnie przerosną i kiedy wracam z wakacyj-
nych podróży witają mnie w słonecznym bla-
sku kończącego się lata. Nigdy takie same, 
zawsze inne w różnych odcieniach koloru 
żółtego, złota i brązu… przyciemnione cza-
sem zielenią i niebieskością – zawsze olśnie-
wająco piękne.

To pozwala mi na nowo zrozumieć wy-
mowę i przekaz tych kwiatów, co często pro-
wadzi do uwiecznienia ich piękna pastelami 
– od 1995 – aż do teraz.

Myślę, że niezliczone ilości kwiatów, któ-
rymi obdarowane zostaną kobiety w nad-
chodzący Dzień Kobiet pozwolą przeżyć im 
chwile wzruszeń jakie niesie ze sobą każdy 
kwiat.

Szczegółowe informacje oraz linki do 
odpowiednich stron internetowych można 
znaleźć na stronie:

www.centrumarteria.pl w zakładce 
artyści – Maria Kulawik – linki do loka-
lizacji katalogu.
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29 stycznia br. odbył się 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hasłem tegorocznej akcji było: Chcemy 
wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!

Finał organizowany był w Ornontowicach 
po raz 18. Sztab miał siedzibę w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym i tam też mieścił 
się skarbiec, w którym przeliczano zebrane 
środki. Ornontowicki Sztab liczył 25 wo-
lontariuszy. W tym roku aktywność Sztabu 
koncentrowała się na zbiórce publicznej 
oraz na aukcjach internetowych. Wolonta-
riusze kwestowali na terenie Ornontowic 
– głównie w okolicach kościoła przed i po 
Mszach Świętych oraz obok ARTerii pod-
czas przedstawienia, a od godz. 15.00 do 
18.00 dodatkowo przy głównym wejściu do 
szkoły. Mieszkańcy Ornontowic tradycyjnie 
nie zawiedli i wsparli nasze orkiestrowe gra-
nie. Najwyższe kwoty zebrane w orkiestro-
wych puszkach kwestarskich to: 1 384,00 
zł (Zofia Misztal), 1 155,61 zł ( Marlena 
Kajzer) oraz 1 132,77 zł (Zuzanna Szala).

Licytacje Sztabu #6577 na rzecz 31. 
Finału WOŚP były po raz trzeci aukcjami 
internetowymi (Licytacje Allegro). Aukcje 

Podsumowanie 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Sztabie nr 6577 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Gminie Ornontowice

Szanowne Panie, 
z okazji Dnia Kobiet

składamy Wam najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności,
zdrowia, szczęścia oraz niesłabnącej miłości i życzliwości

płynącej ze strony najbliższych.

Życzymy aby pamiętano i doceniano Wasz nieustający trud,
codzienną pracę i troskę o innych.

8 marca, 2023 roku

Marcin Kotyczka
Wójt Gminy

Dariusz Spyra
Zastępca Wójta Gminy

Henryk Nieużyła
Przewodniczący 

Rady Gminy

Ryszard Milanowski
Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy

cieszyły się dużym powodzeniem. Każdy 
mógł wybrać dla siebie coś ciekawego. Do 
licytacji oddaliśmy gadżety orkiestrowe oraz 
przedmioty przekazane przez darczyńców. 
Z aukcji Allegro na rzecz WOŚP przeka-
zaliśmy kwotę 4 643,51 zł. W tym miej-
scu chcielibyśmy podziękować serdecznie 
wszystkim, którzy nas wspierali, a w sposób 
szczególny darczyńcom, którzy ofiarowali 
przedmioty na aukcję Allegro, a są nimi: 
Marcin Kotyczka, Aleksandra Malczyk, Mi-

chał Siedlaczek, GKS Gwarek Ornontowice, 
Urząd Gminy Ornontowice, Gminna Biblio-
teka Publiczna w Ornontowicach, ARTeria 
– Centrum Kultury i Promocji w Ornonto-
wicach, Piekarnia-Cukiernia Irena Ciućko, 
Leon Burger & Pizza w Ornontowicach.

Łączna kwota zebrana przez Sztab #6577 
w ramach 31. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy wynosi 19 776,60 zł 
(dla porównania w zeszłym roku: 17 083,77 
zł).

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do tego sukcesu, serdecznie 
dziękujemy i do zobaczenia za rok.

Tekst: ZS-P w Ornontowicach
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W styczniowym wydaniu „Naszej Gazety” ukazał się artykuł poruszający ważny dla nas wszystkich problem 
jakości powietrza i rolę jaką w tej kwestii odgrywają gminy. W artykule wykorzystano ranking pisma „Wspól-
nota” przestawiający wydatki jednostek samorządu terytorialnego poniesione na walkę ze smogiem w latach 
2018-2021, przeliczone przez liczbę mieszkańców. Spośród gmin powiatu mikołowskiego, Ornontowice zosta-
ły przedstawione jako gmina, która wydała najmniej, tj. 10 zł na mieszkańca.

Od stycznia tego roku w naszym Urzę-
dzie można skorzystać z porad Ekodoradcy 
– Pani Barbary Pawełek. Stanowisko zostało 
powołane w ramach projektu „Śląskie. Przy-
wracamy błękit”, który jest współfinanso-
wany z Programu LIFE Unii Europejskiej 
– program działań na rzecz środowiska i kli-
matu oraz Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z zapisami Programu ochro-
ny powietrza dla województwa śląskie-
go i uchwały antysmogowej, ekodoradca 
świadczy usługi doradcze dla mieszkańców 
w zakresie doboru nowych źródeł ciepła, 
prowadzi działania zwiększające świado-
mość w zakresie wpływu indywidualnych 

W nawiązaniu do krzywdzącego nas 
rankingu, przedstawiamy rzetelne i zgod-
ne z prawdą dane dotyczące środków jakie 
wydatkowaliśmy w latach 2018-2021 na 
dotacje do wymiany źródeł ciepła. Łącznie 
we wspomnianym okresie, Gmina Ornon-
towice wypłaciła 693 602,98 zł obejmując 
dotacją wymianę kotłów c.o. w 246 bu-
dynkach mieszkalnych. Kolejno, w roku 

2018 wydano 31 620,00 zł, w następnym 
2019 r. kwotę 239 029,68 zł, w 2020 r. środ-
ki w wysokości 99 856,25 zł, zaś w 2021 r. 
najwięcej, bo aż 323 097,05 zł. Przeliczając 
wydane środki przez liczbę mieszkańców, 
która na dzień 31 grudnia 2021 r. wynio-
sła 6034, uzyskujemy kwotę wydatków na 
jednego mieszkańca w wysokości 114,95 
zł. Wydatkowane kwoty w poszczególnych 

Jak Gmina Ornontowice 
walczy ze smogiem

latach oraz rodzaje źródeł ciepła objętych 
dotacjami przedstawiono na poniższych 
wykresach.

Warto nadmienić, że w 2022 r. prze-
znaczono środki finansowe w wysokości 
155 769,56 zł na kolejne dotacje proeko-
logiczne, a po styczniowych zmianach 
w gminnej uchwale budżetowej na 2023 r. 
zaplanowano kolejne 170 000,00 zł co sta-

Ekodoradca w naszej Gminie
systemów grzewczych na jakość powietrza 
oraz informuje o dostępnych formach do-
finansowania do wymiany źródła ciepła 
i podniesienia efektywności energetycznej 
budynku.

Zapraszamy do kontaktu.
Twój EKODORADCA:
Barbara Pawełek
Wydział Środowiska i Gospodarki Odpa-
dami → Pokój 113
32/ 33 06 237
barbara.pawelek@ornontowice.pl
Godziny pracy ekodoradcy:
Wtorek, czwartek: 7:00-14:00 Środa: 
7:00-17:00 Piątek: 7:00-13:00

nowi, że sumując wydatki w obecnej kaden-
cji Gmina Ornontowice w latach 2018-2023 
przeznaczyła na dotacje do wymiany źródeł 
ciepła w budynkach mieszkalnych kwotę 
w wysokości 1 019 372,54 zł.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski 
o udzielenie dotacji celowych do zakupu no-
wych urządzeń grzewczych można składać 
do dnia 30 września 2023 r., przy czym 
inwestycja musi zakończyć się do dnia 31 
października br. Szczególnie należy pa-
miętać, że realizacja inwestycji nie może 
rozpocząć się przed podpisaniem umowy 
z Gminą, tym samym wszelkie dokumenty 
związane z inwestycją muszą być z datą po 
zawarciu umowy. Zapraszamy do zapozna-
nia się z Regulaminem przyznawania dotacji 
celowych z budżetu Gminy Ornontowice do-
stępnym na stronie Urzędu Gminy Ornon-
towice: https://ornontowice.pl/srodowisko/
dotacje-celowe-do-montazu-kotla/, bądź do 
kontaktu z pracownikami Wydziału Środo-
wiska i Gospodarki Odpadami (pok. 113), 
pod nr tel. 32 33 06 260 lub 32 33 06 237, 
w godzinach pracy tut. Urzędu.
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Od lutego br. Gmina Ornontowice z inicjatywy Wójta – Marcina Kotycz-
ki dołączyła do akcji „Zbieramy miedziaki – wspieramy dzieciaki”, którą 
w naszym powiecie zapoczątkowało i koordynuje Orzeskie Centrum Na-
krętkowe z Mariuszem Kaczmarczykiem na czele.

Wszystkim mieszkańcom zależy na tym, 
aby żyć w czystej i zadbanej przestrzeni oraz 
troszczyć się o środowisko. Tymczasem 
można zaobserwować wzrastającą tenden-
cję, że właściciele czworonogów często 
zapominają, że ich posiadanie to nie tylko 
radość, ale i poważne obowiązki. W po-
równaniu do lat ubiegłych, psów na terenie 
Gminy Ornontowice, a w szczególności du-
żych ras, znacznie przybyło, a co się z tym 
wiąże wzrosła także wielkość i ilość psich 
odchodów.

Problem pozostawionych psich odcho-
dów występuje nie tylko w rejonach zabu-
dowy wielorodzinnej (blokach), ale również 

Akcja polega na zbieraniu miedzianych 
monet (1, 2 i 5 groszy), które w każdej 
miejscowości Powiatu Mikołowskiego moż-
na dostarczać do wyznaczonych punktów. 
Zebrane w ten sposób pieniądze posłużą 
na wsparcie ciężko chorych dzieci z terenu 
naszego Powiatu. 

W Ornontowicach swoje grosiki na 
wsparcie najmłodszych potrzebujących 
można dostarczać do:

• Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, 
ul. Zwycięstwa 7,

• Gminnej Biblioteki Publicznej, ul. 
Klasztorna 1,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Ornontowicach informuje, że z dniem 
01.02.2023 r. dyżury Punktu Konsultacyj-
nego zostają przeniesione do Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach przy 
ul. Klasztornej 1: gabinet nr 20 – I piętro.

W Punkcie dyżury pełnią:
• terapeuta rodzinny – IWONA GOC 

(trzeci piątek miesiąca w godz. 
16.00-18.00);

• pedagog – MARZENA GOJ-
NA (pierwszy i trzeci poniedziałek 
miesiąca w godz. 16.00-18.00);

Wszelkich informacji dotyczących 
Punktu Konsultacyjnego udziela GOPS 
(tel. 32 235 45 03, 794 403 158).

Obowiązki właścicieli psów 
– sprzątajmy odchody!

pomiędzy zabudowaniami jednorodzinnymi 
(w pasie zieleni wzdłuż drogi publicznej 
bądź prywatnej, przed koszami na odpady, 
na nieogrodzonych działkach prywatnych).

Należy podkreślić, że kontakt z kałem 
czworonogów grozi ryzykiem infekcji pa-
sożytami przewodu pokarmowego, m.in. ta-
siemcem psim, bąblowcem oraz glistą psią, 
a szczególnie niebezpieczne jest także ska-
żenie wód pałeczką okrężnicy (Escherichia 
coli), która wywołuje głównie schorzenia 
układu pokarmowego i moczowego. 

Psie odchody należy wyrzucać do prze-
znaczonych do tego pojemników, a jeśli ich 
nie ma, do publicznego kosza na śmieci. Za 

niewywiązanie się z tego obowiązku można 
otrzymać mandat do 500 zł.

Przypominamy, że uchwała Rady Gmi-
ny Ornontowice z dnia 27 sierpnia 2020 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie Gminy 
Ornontowice oraz jej późniejsze zmiany 
stanowią:

§16.1. Osoby utrzymujące zwierzęta do-
mowe są zobowiązane do zachowania bezpie-
czeństwa i środków ostrożności, zapewniając 
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością 
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem tere-
nów przeznaczonych do wspólnego użytku, 
w tym do uprzątnięcia nieczystości pozosta-
wionych przez te zwierzęta.

Dlatego stanowczo APELUJEMY, aby 
każdy ornontowiczanin podczas spaceru 
z psem był zaopatrzony w woreczek bądź 
papierową torebkę i niezwłocznie sprzątał 
odchody po swoim pupilu.

Zbieramy miedziaki – wspieramy dzieciaki!

Punkt Konsultacyjny 
dla osób uzależnionych 
od alkoholu i substancji 

psychoaktywnych 
oraz sprawców i ofiar 

przemocy

• Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, 
ul. Dworcowa 1.

Pomóc może każdy! Wystarczy tylko ze-
brać zalegające w portfelu czy skarbonce 
miedziaki i przynieść je do ww. punktów. 

Szczegółowe informacje oraz bieżące 
wyniki akcji dostępne na www.facebook.
com/OrzeskieCentrumNakretkowe 
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Z ARTERII CKiP

Po kilkuletniej przerwie spowodowanej 
pandemią, wracamy do spektakli dla dzieci! 
W ostatnią niedzielę stycznia zorganizowa-
liśmy spektakl pt. „Księga pełna czarów”. 
Była to niezwykła komedia dla najmłod-
szych inspirowana baśnią Janiny Poraziń-
skiej pt. ”Czarodziejska księga”.

Naszym celem jest organizacja spektakli 
przynajmniej raz na kwartał. Fabuła, intry-
gujący bohaterowie, ciekawe scenografie to 
podstawa wyspecjalizowanej sztuki jaką jest 
teatr dla dzieci. Najbliższa sztuka odbędzie 
się już 15. kwietnia – rezerwujcie terminy 
w swoim kalendarzu! Informacji na temat 
odbywających się w ARTerii aktywności 
szukajcie na naszej stronie internetowej cen-
trumarteria.pl oraz na naszym facebook’u!

Tekst i zdjęcia: ARTeria CKiP

16 lutego pojechaliśmy na biesiadę do 
ośrodka Savana, gdzie czekało na nas spo-
ro atrakcji – kulig, ognisko i tańce. Brenna 
przywitała nas piękną pogodą, ale i sporą 
ilością śniegu. Był to tłusty czwartek, więc 
obowiązkowo do kawy dostaliśmy pączki. 
Już w autobusie, dzięki pani Irenie, rozpo-
częliśmy pączkową degustację. Piękno przy-
rody Beskidu Śląskiego można było podzi-
wiać podczas góralskiego kuligu. Konnymi 

wozami, w wesołej atmosferze, jechaliśmy 
Doliną Hołcyny wzdłuż Bajkowego Szlaku 
Utopca. Po powrocie na każdego czekał ku-
bek grzańca. Podczas naszej wycieczki był 
czas na spacer, na zakupy regionalnych pro-
duktów i na pieczenie kiełbasy przy ognisku. 
Całą imprezę kończyły tańce i zabawy, do 
których emerytom nie brakuje energii. Ten 
wyjazd był udany, czas planować następne.

Tekst i zdjęcie: Klub Emeryta

Ferie z ARTerią
W pierwszym tygodniu ferii 

uczestnicy projektowali wzory 
na płóciennych torbach, tworzyli 
koralikowe breloczki, a także po-
znali nieco języka koreańskiego. 
Ponadto sala ARTerii zamieniła się 
w kino aż dwa razy!

Drugi tydzień obfitował 
w warsztaty plastyczno-technicz-
ne, w tym robienie makramowych 
zakładek do książek, tworzenie 
organizerów, budowanie, zabawę 
plastyczno-przestrzenną, kodowanie 
robotów oraz hack tricki malowania, 
czyli sposoby na tworzenie pięknych 
obrazów. Największą furorę zrobi-
ły warsztaty krawieckie, które od-

były się pod nazwą 
„Projekt Bluza”. 

Co było ich efektem 
końcowym? Oczy-
wiście bluzy!

Podczas ferii od-
były się także zaję-
cia sensoryczne dla 
najmłodszych pod 
nazwą Sensorycznie 
ARTystycznie. AR-
Tystycznie było bez 
dwóch zdań – czekaj-
cie na kolejne nasze 

Wyjazd do Brennej
Wiadomości z Klubu Emeryta

Spektakle dla 
dzieci wracają 

na deski ARTerii!

propozycje. Może zajmiemy się tym razem 
sensoplastyką? Zachęcamy do śledzenia fa-
cebook’a w tym temacie!

Nie możemy pominąć także Popołudnia 
z planszówkami! Ileż mieliśmy gier w AR-

Terii wie ten, kto z nami był tego dnia.
Cieszymy się, że jak co roku frekwencja 

przeszła wszelkie oczekiwania, a uczest-
nicy zapoczątkowali cykl nowych zajęć 
w ARTerii – zajęcia MakramART, czyli 
zabawa ze sznurkiem dla dzieci w wie-
ku szkolnym. Prowadzącymi zajęcia byli: 
Dyrektor ARTerii – Aleksandra Malczyk 
oraz pracownice ARTerii: Justyna Ozga, 
Katarzyna Czarnecka, a także nasi wielo-
letni wolontariusze: Kinga Pasternak oraz 
Krystian Malczyk. Inicjatorem Popołudnia 
z planszówkami był Dawid Ciszewski. Pod-
czas wszystkich wydarzeń towarzyszyli nam 
również wolontariusze – Wiktor Malczyk, 
Mateusz Malczyk oraz Julian Piwowarczyk.
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Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W niedzielę 5 lutego 2023 roku odbyła się w Ornontowicach uroczystość 
rocznicowa upamiętniająca ofiary Tragedii Górnośląskiej. Organizatorem 
było Towarzystwo Miłośników Ornontowic wspólnie z Centrum Kultury 
i ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach.

Ferie w Bibliotece 2023
Ferie w Bibliotece upłynęły w atmosferze 

aktywnych i twórczych zajęć, jakie zorganizo-
wała dla dzieci i młodzieży nasza Biblioteka. 
Były to: „Śniegowe zabawy z Ciocią Asią” 
bez... prawdziwego śniegu, „Prezent dla bab-
ci i dziadka”, podczas których dzieci szyły 
filcowe kwiatki i podkładki pod kubki, gra 
biblioteczna „Wyprawa na Mount Everest” 
i „Zimowe zabawy z Ciocią Asią”. Spotka-
nia cieszyły się dużym zainteresowaniem, 
a wszystkim małym uczestnikom dziękujemy 
za udział i wspólnie spędzony czas.

Uroczystości rozpoczęły się pod pomni-
kiem Ofiar II Wojny Światowej na miej-
scowym cmentarzu, gdzie kwiaty złożyli: 
Zastępca Wójta Gminy – Dariusz Spyra, 
delegacja Stowarzyszenia Pamięci Tragedii 
Śląskiej 1945 oraz delegacja Towarzystwa 
Miłośników Ornontowic. Następnie wszy-
scy zebrani udali się do kościoła parafial-
nego, gdzie została odprawiona Msza Św. 

Czytam sobie 10 lat!
Biblioteka przystąpiła do programu „Czy-

tam sobie 10 lat!”. 10 lat – już tyle minęło, od-
kąd seria książek Czytam sobie pojawiła się 
w naszych domach, szkołach i bibliotekach.

Do udziału w programie zaprosiliśmy kla-
sę 2 C, dla której bibliotekarki przeprowadzi-
ły trzy spotkania czytelnicze oparte na sce-
nariuszach i książkach z serii Czytam sobie. 
Każdy uczestnik otrzymał od nas specjalne 
znaczki-motywatory, tematyczne materiały 
do zajęć, a na zakończenie Dyplom ukoń-
czenia programu. Ponadto klasa otrzymała 

Ku pamięci ofiar Tragedii 
Górnośląskiej

w intencji zmarłych mieszkańców Ornon-
towic, którzy w 1945 roku zostali deporto-
wani na przymusowe roboty do ZSRR i tam 
zginęli. Liturgii mszy św. przewodniczył ks. 
Korneliusz Policki, który specjalnie na tę 
uroczystość przyjechał ze Szwajcarii. W ho-
milii ks. Korneliusz podkreślił, jak ważna 
jest pamięć o tamtych tragicznych wyda-
rzeniach, które zakończyły się wywózką 

do Rosji 34 mieszkańców 
Ornontowic, wśród których 
był Konrad Kocima, pierw-
szy mąż jego matki. 
Po nabożeństwie 
uczestnicy uroczy-
stości udali się do 
sali OSP Ornonto-
wice, gdzie odbyła 
się konferencja pt. 
„Losy osób deporto-
wanych w 1945 r. do 
Rosji”. Zebranych 
przywitała dyrektor 
ARTerii Aleksandra 

Certyfikat uczestnictwa w programie.
Seria Czytam sobie prowadzi młodego 

czytelnika przez kolejne etapy w taki sposób, 
aby z osoby początkującej stać się prawdzi-
wym miłośnikiem literatury. Książki z serii 
można wypożyczyć w naszej bibliotece!

Konkurs dla uczestni-
ków „Mała książka  
– wielki człowiek”

W lutym biblioteka zorganizowała konkurs 
dla małych uczestników projektu „Mała książ-
ka – wielki człowiek”, polegający na pokolo-
rowaniu jednej z pięciu ilustracji dotyczącej 
książki „Krasnal w Krzywej Czapce”. Pierw-
sze 15 dzieci, za dostarczenie do biblioteki 
gotowego obrazka, otrzymało kuleczkową 
grę bajkową. Pozostałe – piankowe naklejki 
z motywem bajkowych zwierząt.

Biblioteczna Akademia 
Malucha

„Koty mają święto” - to temat lutowych 
spotkań Bibliotecznej Akademii Malucha dla 
przedszkolaków. Dzieci poznały nowe bajki: 
„Kotek Splotek”, „Kotki idą spać” i wysłu-
chały audiobooka „Tygrys” R. Piątkowskiej.

Tekst i zdjęcia: GBP w Ornontowicach

Malczyk, po czym referat okolicznościowy 
z okazji 78. rocznicy Tragedii Górnośląskiej 
wygłosił przedstawiciel Towarzystwa Mi-
łośników Ornontowic – Andrzej Kotyczka. 
Następnie został wyświetlony film Deporta-
cje w reżyserii Aleksandry Fudali. Dużym 
zainteresowaniem wśród uczestników 
konferencji cieszyła się wydana przez 
Instytut Pamięci Narodowej 3-tomowa 
publikacja pt. Księga aresztowanych, in-
ternowanych i deportowanych z Górnego 
Śląska do ZSRR w 1945 r. Wydanie liczy 
3200 stron i zawiera około 38 tysięcy na-
zwisk mieszkańców Górnego Śląska. Przy 
każdym nazwisku podana jest data i miej-
sce urodzenia, miejsce zamieszkania, opis 
obozu w Rosji oraz przyczyna i data zgonu. 
W publikacji można znaleźć dane dotyczące 
mieszkańców Ornontowic deportowanych 
do Rosji w 1945 roku.

Tekst i zdjęcia: 
Towarzystwo Miłośników Ornontowic



GŁOS Ornontowic    nr  2 (250)    LUTY  202312 O Ś W I A T AO Ś W I A T A

Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Z PRZEDSZKOLA IM. KUBUSIA 
PUCHATKA
Bale Karnawałowe
Podczas balu karnawałowego w Przed-

szkolu im. Kubusia Puchatka dzieci zamie-
niły się w królewny, księżniczki, wróżki, 
biedronki, batmanów, piratów, skrzatów, 
rycerzy, muszkieterów czy policjantów 
i wiele innych kolorowych postaci. Sale 
przedszkolne zaś przybrały wystrój sal 
balowych, pełnych balonów, girland i ko-
lorowych serpentyn. Przebierańcy świetnie 
bawili się, uczestnicząc we wspólnych za-
bawach i konkursach, a skoczna i rytmiczna 
muzyka zachęcała do tańca. Po męczących 
zabawach i tańcach dzieci odpoczywały przy 
stole, kosztując ciast i ciasteczek przygoto-
wanych na tę okazję. Wszystkim zabawom 
towarzyszyła radość i śmiech.

Dzień Babci i Dziadka
W dniach od 3 do 10 lutego br. w naszym 

przedszkolu rano i w południe słychać było 
dźwięki muzyki, tańców, śpiewu oraz recy-
tacji pięknych wierszyków. To wszystko na 
cześć obchodzonego w tym czasie stycznio-
wego święta – Dnia Babci i Dziadka. Każda 
z grup przedszkolnych zaprezentowała z tej 
okazji swój program artystyczny. Dzieci 
włożyły w swoje przedstawienia całe serce 
i zaangażowanie, czego efektem były głośne 
brawa, uśmiechy, duma i wzruszenie dziad-
ków obserwujących poczynania wnuków 
na scenie. Występ każdej grupy zakończo-
ny był słodkim poczęstunkiem, przy którym 
dziadkowie i babcie mogli usiąść wraz ze 
swoimi wnukami i wnuczkami, ciesząc się 
swoją obecnością. 

ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. KAROLA MIARKI
Konkurs Kolęd
Chociaż święta Bożego Narodzenia już 

dawno za nami, to w polskiej tradycji do-
puszcza się śpiewanie kolęd aż do 2 lute-
go, czyli do Święta Ofiarowania Pańskiego. 
W tym właśnie dniu, w naszej szkole, odbył 
się Szkolny Konkurs Kolęd. Wzięło w nim 
udział 28 uczestników, którzy śpiewali ko-
lędy i pastorałki.

W ostatni dzień ferii – 27 lutego dla 
podopiecznych Świetlicy Profilaktyczno-
-Wychowawczej i nie tylko zorganizowano 
wyjazd na kulig do Istebnej. Choć ferie 
w Ornontowicach były bezśnieżne, to na 

przełęczy Kubalonka mróz i śnieg dopisały, 
co pozwoliło na udział dzieci w tradycyjnej 
przejażdżce saniami w konnych zaprzęgach. 
Po kuligu uczestnicy wyjazdu ogrzali się 
w góralskiej kolybie na Stecówce przy go-
rącej herbacie i ognisku z kiełbaskami. To 
pozwoliło dzieciom i młodzieży zebrać siły 
i energię na kolejny punkt wyjazdu, którym 
były zabawy na śniegu, czyli zjazdy z górek 
i bitwa na śnieżki.

Tekst i zdjęcie: GOPS w Ornontowicach 

Dzieci przy akompaniamencie Katarzyny 
Szendzielorz lub z przygotowanymi wcze-
śniej podkładami muzycznymi zaśpiewały, 
a nawet zagrały swoje ulubione kolędy. 
Uczniowie byli oceniani przez jury w skła-
dzie: Katarzyna Kotyczka, Katarzyna Szen-
dzielorz w dwóch kategoriach wiekowych: 
klasy I - III oraz IV – VIII. Konkurs przy-
gotowali katecheci: Agnieszka i Piotr Go-
rzawscy. Nagrody ufundował, jak co roku, 
Ksiądz Proboszcz Grzegorz Lech. 

Wyniki w kategorii klas 1-3:
1 miejsce: Marta Woś (1 D),
2 miejsce: Zuzanna Czylok (2 A),
3 miejsce: Olga Muszer (2 A),
Wyróżnienie: Julia Smerczek (2 A).
Wyniki w kategorii klas 4-8:
1 miejsce: Grzegorz Bałos (5 D),
2 miejsce: Paweł Kalabis (4 D),
3 miejsce: Wiktoria Drobiczek (4 A),
Wyróżnienia: Małgorzata Kołodziej (4 

C), Maksymilian Łyszczarz (4 C), Filip Go-
rzawski (5 C), Milena Miska (5 B), Nikola 
Pierzga (5 B).

Gościnnie w UG Ornontowice
2 lutego br. kilkoro uczniów naszej Szko-

ły, pod opieką nauczyciela wiedzy o spo-
łeczeństwie, wzięło udział w spotkaniu 
z Wójtem Gminy Ornontowice – Marcinem 
Kotyczką. Podczas wizyty uczniowie mo-
gli zadawać pytania na zasadzie konferencji 
prasowej dotyczące pracy Urzędu oraz jego 
włodarza. Była to okazja do pogłębienia in-
formacji oraz sprawdzenia swojej wiedzy 
z zakresu działania samorządu lokalnego, 
choć trzeba przyznać, że uczniowie, którzy 
wzięli udział w spotkaniu to nie przypad-
kowe osoby – napisali w swoich klasach 
najlepiej sprawdzian z wiedzy o gminie, 
powiecie i województwie. Dzięki uprzej-
mości Sekretarz Gminy – Justyny Sittek-
-Goj uczniowie mieli również możliwość 
zwiedzenia prawie wszystkich pomieszczeń 
i zakamarków Urzędu. Za możliwość tego 
wyjątkowego spotkania i lekcji w terenie 
serdecznie dziękujemy!

Walentynki
Dzień przed walentynkami samorząd 

uczniowski wraz z opiekunami zorganizo-

wał dyskotekę walentynkową dla klas IV-
-VIII, w czasie której rozdano pocztę walen-
tynkową oraz ogłoszono wyniki wyborów 
na Miss i Mistera Szkoły. Te zacne tytuły 
przypadły odpowiednio Marlenie z klasy 8 
D oraz Filipowi z klasy 8 A. W czasie dys-
koteki tradycyjnie nie zabrakło belgijki oraz 
ścianki do robienia zdjęć.

Zaś 14 lutego obchodziliśmy walentynki 
jako wyjątkowy dzień wyrażania sympatii 
i przyjaźni. Co roku staramy się, aby ten 
dzień był wyjątkowy. Tradycyjnie zorgani-
zowano pocztę walentynkową również dla 
uczniów klas I-III. Ci, którzy chcieli prze-
kazać życzenia swoim sympatiom, kilka dni 
wcześniej wrzucali własnoręcznie wykona-
ne serduszka i kartki walentynkowe do spe-
cjalnie przygotowanej skrzynki. Za pomocą 
drukarki 3D uzyskanej w ramach programu 
Laboratoria Przyszłości uczniowie przygo-
towali serduszka walentynkowe.

Tekst i zdjęcia: ZS-P w Ornontowicach

Ferie ze Świetlicą 
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Ferie z Gwarkiem

W dniu 18 marca 2023 r. w hali widowiskowo-sportowej MOSiR w Łazi-
skach Górnych odbędzie się I Ogólnopolski Turniej Tańca TEAM ORNON-
TOWICE o Puchar Wójta Gminy Ornontowice.

Od nowego roku regularnie uczestniczy-
my w grach sparingowych oraz turniejach 
halowych, które pozwalają nam trenerom na 
obserwację zawodników, a młodym piłka-
rzom dają sporo radości. Duże wydarzenie 
zorganizowaliśmy w okresie ferii zimo-
wych, organizując obozy stacjonarne dla 
wszystkich zainteresowanych zawodników. 
W pierwszym tygodniu ferii w obozach brali 
udział zawodnicy roczników: 2009, 2010, 
2011, 2012, natomiast w drugim zawodni-
cy z roczników: 2015, 2016, 2017. Łącznie 
gościliśmy w tym roku podczas obozów 45 
młodych zawodników. Obozy stacjonar-
ne, które corocznie organizujemy, są dla 
zawodników atrakcyjne dzięki połączeniu 
zajęć piłkarskich z dodatkowymi atrakcjami. 
Podczas takiego dnia obozowego zawodni-
cy spędzają z trenerami 7 godzin, podczas 
których jest czas na zajęcia treningowe, 
wspólny posiłek oraz dodatkowe atrakcje 
takie jak: wyjazd na basen, trampoliny czy 

Przedsięwzięcie to jest od-
powiedzią na ogromne zapo-
trzebowanie na organizację 
turnieju tańca towarzyskiego, 
który w takiej formie nie funk-
cjonuje w Powiecie.

Turniej zostanie rozegra-
ny w 40 kategoriach tanecz-
nych, a wezmą w nim udział 
głównie dzieci i młodzież, ale 
także osoby dorosłe, zarówno 
z Gminy Ornontowice, Powia-
tu Mikołowskiego jak i całego 
kraju.

Warto nadmienić, że patro-
nat nad wydarzeniem objął 
m.in. Starosta Powiatu Mi-
kołowskiego oraz Burmistrz 
Miasta Łaziska Górne.

Wójt Gminy Ornontowice 
serdecznie zaprasza do udzia-
łu w turnieju mieszkańców 
Gminy Ornontowice i Powiatu 
Mikołowskiego.

Zarząd Górniczego Klubu Sporto-
wego Gwarek Ornontowice zawiadamia, 
że w dniu: 24.03.2023 r. (piątek) o godz. 
17:00 w sali ARTerii Centrum Kultu-
ry i Promocji w Ornontowicach przy ul. 
Zwycięstwa 26 odbędzie się Walne Ze-
branie Sprawozdawcze.

Na zebranie zapraszamy wszystkich 
członków rzeczywistych, honorowych, 
wspierających oraz sympatyków klubu.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ornontowicach zawiadamia, że w dniu: 
11.03.2023 r. (sobota) o godz. 17:00 w sali 
remizy OSP w Ornontowicach przy ul. 
Bankowej 1 odbędzie się Walne Zebranie 
Sprawozdawcze.

Na zebranie zapraszamy wszystkich 
członków rzeczywistych, honorowych, 
wspierających oraz sympatyków jednostki. 

kino. Rok po roku nasze obozy cieszą się 
dużym zainteresowaniem, dlatego dzię-
kujemy rodzicom za zaufanie, jakim nas 
obdarzają. Podziękowania również dla tre-
nerów Mateusza Zdrzałka oraz Andrzeja 
Musiała za czas spędzony z zawodnikami 
podczas obozów stacjonarnych. Dodatkowo 
podczas zimowej przerwy szkolnej grupa 
Orlików trenerów Piotrka Michalaka i Łu-
kasza Bujoczka wyjechała na kilkudniowy 

Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego 

o Puchar Wójta Gminy Ornontowice

obóz sportowy gdzie również poświęcono 
ten czas na atrakcje, zajęcia z piłkami oraz 
dobrą zabawę.

Cały czas prowadzimy nabory do grup 
młodzieżowych, dlatego też serdecznie za-
praszamy wszystkie zainteresowane dzieci, 
młodzież do podjęcia piłkarskich wyzwań. 

W celu spróbowania swoich sił zapra-
szamy do kontaktu: Mateusz Zdrzałek 
(511 045 899) lub Grzegorz Sikora (501 
350 384).

Tekst: trener Grzegorz Sikora, 
zdjęcie: GKS GWAREK Ornontowice

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE
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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) 47 851 82 00
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
Szalety gminne 32 336 15 23
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
Powiatowy Urząd Pracy 32 224 10 92
Urząd Skarbowy w Mikołowie 32 324 61 00
Nocna i świąteczna opieka medyczna poniżej 18 r.ż. 32 325 76 00
Nocna i świąteczna opieka medyczna powyżej 18 r.ż. 32 322 40 63

WYDAWCA: Gmina Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice
REDAKCJA: Marek Malczyk (red. nacz.), Iwona Skrzypczyk,
  Urząd Gminy Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a,
  43-178 Ornontowice, glos@ornontowice.pl
Skład: Fundacja Muza Dei – Centrum Nowej Kultury, ul. Wiejska 2, 41-253 Czeladź 
Druk: Drukarnia Kolumb Krzysztof Jański, ul. Kaliny 7, 41-506 Chorzów
Data i miejsce wydania numeru 02/2023 (250): 03.03.2023 r., Ornontowice
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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

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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W mikołowskim Centrum Aktywności 
Społecznej na pierwszym wspólnym po-
siedzeniu zebrali się 15 lutego członkowie 
Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego 
oraz Rad Seniorów z Mikołowa, Wyr i Or-
nontowic.

 Posiedzenie prowadził przewodniczący 
Forum Eugeniusz Wycisło, a wśród zapro-
szonych gości znalazły się władze Powiatu 
Mikołowskiego, Mikołowa, przedstawiciele 
policji, urzędu skarbowego i szpitala powia-
towego. 

Seniorów interesowały zagadnienia doty-
czące ich bezpieczeństwa, w szczególności 
przestępstw, których podają ofiarami - cho-
dzi m.in. o oszustwa metodą na wnuczka 
czy policjanta.

– Policjanci nigdy nie żądają wydania 
pieniędzy – zaznaczył komendant KPP 
w Mikołowie Dariusz Klimczak. Jak mówił, 
prób wyłudzenia pieniędzy było wiele, ale 
większość nieudanych.

– Jeśli ktoś padł ofiarą przestępstwa, to 
ważny jest czas reakcji i pilne zgłoszenie – 
podsumował.

Funkcjonowanie szpitala powiatowego 
omówił Starosta Mirosław Duży, a szcze-
góły przedstawił Mateusz Niewdana, prezes 
mikołowskiego Centrum Zdrowia. Ze swej 
strony seniorzy pytali o możliwość urucho-
mienia na terenie powiatu poradni gastrolo-
gicznej. Zwracali też uwagę na zbyt długi 
czas oczekiwania w szpitalnej Izbie Przyjęć.

Rozliczanie podatków za 2022 rok przed-
stawiła Ewa Liszka, zastępca naczelnika 
Urzędu Skarbowego w Mikołowie. Sprawy 
dotyczące dofinansowania projektów dla or-
ganizacji pozarządowych zajmujących się 
seniorami przybliżyła Agnieszka Ganiek - 
kierownik biura organizacji pozarządowych 
UM Mikołów.

Omówiono także temat ankiet przygoto-
wanych dla organizacji senioralnych, dys-
trybucji kart seniora oraz planowanego na 
maj Festiwalu Aktywności Senioralnej. 

Kolejne spotkanie Forum Seniorów 
Powiatu Mikołowskiego zaplanowano na 
8 marca.

Wspólne zdjęcie uczestników posiedzeniaWspólne zdjęcie uczestników posiedzenia

Odznaki odebrały na sesji cztery osobyOdznaki odebrały na sesji cztery osoby

Za nami pierwsze Dni Otwarte organi-
zowane w szkołach ponadpodstawowych 
w Powiecie Mikołowskim. Jako pierwsze 
zaprosiły dwie placówki: 16 lutego Zespół 
Szkół nr 1 Specjalnych im. ks. Jana Twar-
dowskiego w Mikołowie Borowej Wsi oraz 
24 lutego ZSEiU w Łaziskach Górnych.

Kolejne terminy to: 14 kwietnia – I LO 
im. K. Miarki, 31 marca, 15 kwietnia i 26 
maja – Zespół Szkół Energetycznych i Usłu-
gowych w Łaziskach Górnych, 20 kwietnia 
– Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie, 
24 i 25 marca oraz 25 kwietnia i 25 maja 

– Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Or-
nontowicach, 21 kwietnia – II LO im. rot-
mistrza W. Pileckiego. 

Dodatkowo dla absolwentów klas ósmych 
starostwo przygotowało informator na rok 
szkolny 2023/2024, w którym zamieszczono 
m.in. niezbędne wiadomości o kierunkach 
kształcenia i klasach jakie przygotowały li-
cea, szkoły techniczne oraz szkoła specjalna 
funkcjonujące na terenie Powiatu Mikołow-
skiego. W formie elektronicznej informator 
jest do ściągnięcia na naszej stronie interne-
towej www.mikolowski.pl

Bezpieczeństwo – podsumowania 
i priorytety

Dalsza poprawa bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym oraz wzrost wykrywalności prze-
stępstw gospodarczych – to tylko niektóre 
z priorytetów na ten rok, które przedstawił 
podinspektor Dariusz Klimczak, komendant 
KPP Mikołów, w trakcie zorganizowanej 8 lu-
tego w mikołowskim Białym Domku narady 
rocznej podsumowującej pracę mikołowskie-
go garnizonu w 2022 roku.

Odbyła się ona z udziałem inspektora Artu-
ra Bednarka, zastępcy komendanta wojewódz-
kiego, przedstawicieli samorządów powiatu 
mikołowskiego, prokuratury, straży pożarnej 
i miejskiej oraz funkcjonariuszy i cywilnych 
pracowników policji. 

Omawiając miniony rok służby, szef miko-
łowskiej komendy przedstawił dane dotyczą-
ce liczby funkcjonariuszy pracujących w niej 
oraz podległych jej komisariatach w Orzeszu 
i Łaziskach Górnych, wspomniał o wakatach 
i potrzebach jednostki, a także podał infor-
macje dotyczące przestępczości w powiecie 
mikołowskim, który uznany został za jeden 
z bezpieczniejszych w regionie. Niemniej 
w 2022 roku doszło na drogach naszego po-
wiatu do czterech śmiertelnych wypadków, 
w tym w dwóch śmierć ponieśli motocykli-
ści. Najczęstszą przyczyną wypadków było 
nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i nad-
mierna prędkość.

Jeśli chodzi o zabezpieczone przez poli-
cjantów mienie, to jego wartość wyniosła 
w ubiegłym roku ponad 900 tysięcy złotych. 
Stróżom prawa udało się również przejąć po-
nad trzy kilogramy środków odurzających.

Przedstawiono także informacje dotyczą-
ce wykroczeń oraz zgłoszeń obywateli do 
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, 
z których wynika, że w powiecie najwięcej 
pochodziło ich z Mikołowa – 440, z Ornon-
towic 54.

Seniorzy w silnej 
reprezentacji

Strażacy zasłużeni dla województwa
Radny Sejmiku Wojewódzkiego Grzegorz 

Wolnik – wiceprzewodniczący Kapituły Od-
znaki Honorowej za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego – wręczył 31 stycznia podczas sesji 
Rady Powiatu Mikołowskiego srebrne odznaki 
za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Otrzymali je: Michał Pańczyszyn (dyrektor 
Elektrowni Łaziska w Łaziskach Górnych) 
i strażacy ochotnicy: Grzegorz Kołodziej, 
oraz Fryderyk Fityka i Adam Skrzypczyk.

W imieniu Rady Powiatu gratulacje od-
znaczonym złożyli przewodnicząca Barbara 
Pepke i wicestarosta Tadeusz Marszolik. Na 

uroczystości obecny był także prezes Zarządu 
Powiatowego OSP Powiatu Mikołowskiego 
Dariusz Gaschi.

Dni Otwarte powiatowych szkół

Od lewej siedzą komendant Dariusz Klimczak, Od lewej siedzą komendant Dariusz Klimczak, 
inspektor Artur Bednarek, starosta Mirosław Duży inspektor Artur Bednarek, starosta Mirosław Duży 
oraz Andrzej Rudolf zastępca komendanta KPP oraz Andrzej Rudolf zastępca komendanta KPP 
MikołówMikołów
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– Ornontowice na dawnej pocztówce, część 7 –

Ornontowice na dawnej pocztówce, część 7

W poprzednim odcinku wspomniano o drugiej gospodzie należą-
cej do Gregorczyków, zlokalizowanej przy dzisiejszej ul. Leśnej, 
potocznie zwanej Na starym. Pocztówka z jej wizerunkiem, publiko-
wana w bieżącym zeszycie historycznym, pochodzi z lat 1910–1920 
i, co ciekawe, była w obiegu jeszcze po 1922 roku, już po podziale 
Górnego Śląska. Ze względu na swój sielski charakter cieszyła się 
zapewne sporą popularnością. Zresztą, istniejące do dziś zabudowania 
nadal prezentują się atrakcyjnie i praktycznie nie uległy większym 
zmianom, co widać na zamieszczonej poniżej fotografii.

Przed wejściem do gospody stoi zabytkowy krzyż z 1867 roku 
(niestety, nie znalazł się w kadrze starej fotografii), ufundowany przez 
ówczesnego właściciela Józefa Gregorczyka, a wykonany przez miej-
scowego rzemieślnika Edwarda Jaroszka.

W okresie międzywojennym gospodę przejął spadkobierca rodziny 
Gregorczyk – Juliusz Majcher i urządzał tu m.in. zakończenia po-
lowań z nagonką, organizowanych przez właściciela majątku Klausa 
Hegenscheidta. Wspomniany Juliusz Majcher dzierżawił również 
kamieniołom, leżący nieopodal w lesie przy drodze do Dębieńska. 
Piaskowiec z tego wyrobiska wykorzystano przy budowie kościoła 

pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu w latach 
1926–1930. Za gospodą przebiegał tor kolejki wąskotorowej łączącej 
tartak, cegielnię oraz dwa kamieniołomy z bocznicą kolejową przy 
hucie szkła. 

Gospoda funkcjonowała do końca II wojny światowej, następnie 
została przejęta przez państwo jako mienie poniemieckie, a dotychcza-
sowi właściciele się wyprowadzili. Część pomieszczeń zajęli lokatorzy, 
narzuceni odgórną decyzją. Jeszcze przez pewien czas odbywały się tu 
spontaniczne zabawy taneczne oraz uroczystości rodzinne, do których 
przygrywał miejscowy zespół muzyczny. Gospodę zwrócono prawo-
witym właścicielom dopiero w 1958 roku. Na potańcówki chodzono 
również do pobliskiej gospody należącej do Gertrudy Hauke. 

Gospodę (Gasthaus) wraz z krzyżem (Kreuz) oraz kamieniołomy 
(St. Br.) zaznaczono na poniższej mapie z 1880 roku. Wyrobisko 
powstałe po eksploatacji kamienia zostało zasypane w latach 90. XX 
wieku odpadami poprodukcyjnymi z elektrowni i kopalni w Łazis- 
kach.

Dziękuję Państwu Aleksander za udostępnione informacje. 
Pocztówka ze zbiorów Kamila Grzywoka.

Ireneusz Kubicki
Towarzystwo Miłośników Ornontowic


