


2 kwietnia 1991r. weszło w życie Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dn. 22 grudnia 1990r., które usank-
cjonowało odrębność administracyjną Ornontowic. 
Odtąd Ornontowice znowu są samodzielną gminą. 
W 2011r. mija 20 rocznica tego wydarzenia. Skłania 
to do refl eksji nad minionym okresem, jak również 
przedstawienia obrazu Ornontowic jako „ 20 latka”. 



Nim w 1991r. Ornontowice odzyskały swą tożsamość, to do 31 stycznia 
1977r. sołectwo Ornontowice, Bujaków i Dębieńsko tworzyły Gminę Or-
nontowice,  a od 1 lutego 1977r.  były już  częścią gminy Gierałtowice. Był 
to rezultat reformy administracyjnej, która spowodowała, iż Ornontowice 
przestały istnieć jako gmina. Z decyzją taką nigdy nie mogło pogodzić się 
wielu mieszkańców Ornontowic, którzy przez długie lata czynili starania o 
przywrócenie Ornontowicom samodzielności, miejscowości, o której pierw-
sze zmianki sięgają początków XIV wieku. 

Odrodzenie Gminy Ornontowice przypadło na lata wielu zmian ustrojowych 
i gospodarczych jakie dokonały się w Polsce po 1989r. Stąd szczególne zna-
czenie samorządu, w którego rękach spoczywa odpowiedzialność za rozwój 
gminy. 

U progu najnowszej historii gminy leżało wiele problemów, które wpływały 
na jakość życia jej mieszkańców. Pośrednio te właśnie problemy sprzyjały 
determinacji, z jaką czynione były zabiegi o usamodzielnienie Ornontowic. 
Należało bowiem jak najszybciej uzupełnić elementarne braki w infrastruk-
turze, rozpocząć niezbędne dla mieszkańców gminy inwestycje.   

Jednak 20 lat minęło jak jeden dzień, wiele osób już 
nie pamięta tamtej rzeczywistości, są tacy którzy jej 
w ogóle nie znają. W Ornontowicach dokonało się 
przez ten okres wiele przeobrażeń, które znacząco 
wpłynęły na obecny wygląd miejscowości. Miej-
scowość, która dzięki stworzonym przez samorząd 
warunkom co roku przyciąga na swój teren nowych 
inwestorów. W tej publikacji znajdą Państwo infor-
mację o Ornontowicach w 2011r., których wygląd 
jest efektem pracy minionych lat. 

20 lat
jak jeden

dzień...



Szanowni Mieszkańcy, 
Sympatycy Ornontowic!

,,Nie sposób umniejszyć satysfakcji jaką mamy świętując 10-lecie odro-
dzenia naszej Małej Ojczyzny - Gminy Ornontowice. Wystarczy sięgnąć 
pamięcią zaledwie kilkanaście lat wstecz, spojrzeć na uchwycony w czar-
no-białych fotografi ach czas, aby bez fałszywej skromności stwierdzić, 
że dane jest nam żyć w niemal zupełnie innej miejscowości”. Tak napi-
sałem w folderze wydanym na pamiątkę obchodów pierwszej dekady 
wzięcia spraw Ornontowic we własne ręce. Wydawać by się mogło, że 
to tak niedawno, a tu już za nami kolejne dziesięć lat, które podsumo-
waliśmy 15 grudnia 2011 roku na uroczystym zakończeniu obchodów 
drugiej dekady samodzielności naszej Małej Ojczyzny. Kiedy 2 kwietnia 
2011 roku, w dwadzieścia lat po wejściu w życie Rozporządzenia Rady 
Ministrów o utworzeniu Gminy Ornontowice z siedzibą władz w Ornon-
towicach rozpoczynaliśmy obchody 20-lecia odrodzenia i ponownego 
usamodzielnienia się Ornontowic pod hasłem ,,Cudze chwalicie, swego 
nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie”, zaczęliśmy się zastanawiać co 
poza wieloma inicjatywami i zrealizowanymi zadaniami wzbogacający-
mi naszą Gminę, pozostanie pamiątką drugiej dekady. Miałem nadzieję, 
że będą to stabilne, zapewniające zrównoważony rozwój naszej gminy, 
budżety.
Niestety, nie uporządkował a mógł to zrobić dość skomplikowanego 
sporu pomiędzy górnictwem i gminami Trybunał Konstytucyjny. A za-

Wójt Gminy Ornontowice 

Z pozdrowieniem

Kazimierz Adamczyk
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tem tak jak niepewnie wchodziliśmy w drugą dekadę, tak również początek trzeciej, to jeszcze ciągłe udowadnianie tego co się gmi-
nom górniczym słusznie należy. Myślę, że wizualną pamiątką minionego 20-lecia może pozostać zmieniona zgodnie z zaleceniami 
Komisji Heraldycznej kolorystyka naszego herbu oraz fakt rozpoczęcia czynienia starań o ustanowienie świętego Michała Archanioła 
patronem Gminy Ornontowice. Wierzę, że święty Michał Archanioł uchroni nas przed inwazją krętactw prawnych, które mogą do-
prowadzić do zapaści fi nansowej w wielu polskich gminach. Bo to, o co z coraz większą skutecznością walczy polskie górnictwo stać 
się może przyczyną problemów fi nansowych najpierw gmin górniczych, a następnie większości polskich Gmin, które nie uzyskają 
dochodów z podatków od budowli zlokalizowanych pod ziemią.
Za minione 20-ścia lat należy podziękować Wszystkim, którzy wspierali nasze poczynania. Bez zaangażowania i oddania wielu Miesz-
kańców Ornontowic i życzliwych nam ludzi, nie moglibyśmy świętować tego jubileuszu. W naszej pamięci pozostaną Ci, którzy nie 
doczekali obchodów naszego jubileuszu.
Dedykujemy im naszą służbę, deklarując przy tym Mieszkańcom Ornontowic oraz ich Sympatykom wolę jeszcze większego zaanga-
żowania w dzieło polepszenia warunków życia i rozwoju naszej Małej Ojczyzny. 
Zachęcam Wszystkich do uważnego zapoznania się z tekstem kolejnych stron naszego jubileuszowego wydawnictwa.  



RADA GMINY ORNONTOWICE 
– KADENCJA 1991-1994 
1. Bernard Cenkalik – Przewodniczący Rady Gminy
2. Norbert Szulc – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3. Kazimierz Chmiel
4. Maksymilian Chrobok
5. Damian Dyrbusz
6. Emil Gałuszka
7. Aniela Kolarz
8. Krzysztof Kotyczka
9. Herbert Krautwurst
10. Andrzej Kulawik
11. Henryk Malczyk
12. Stanisław Malczyk
13. Walter Niemiec
14. Henryk Spyra
15. Henryk Spyra
16. Rafał Ulbrych
17. Hubert Zdrzałek
18. Andrzej Zdzieblik
ZARZĄD GMINY ORNONTOWICE 1991-1994
1. Kazimierz Adamczyk – Wójt Gminy
2. Michał Adamczyk – Zastępca Wójta Gminy
3. Maksymilian Chrobok
4. Stanisław Malczyk
5. Rafał Ulbrych
6. Hubert Zdrzałek
RADA GMINY ORNONTOWICE 
– KADENCJA 1994-1998
1. Bernard Cenkalik – Przewodniczący Rady Gminy
2. Henryk Malczyk – Przewodniczący Rady Gminy
3. Damian Dyrbusz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
4. Kazimierz Adamczyk
5. Sławomir Bijak
6. Kazimierz Chmiel 
7. Maksymilian Chrobok
8. Ryszard Jastrzębski
9. Alfred Konarski
10. Herbert Krautwurst
11. Karol Langer
12. Stanisław Malczyk
13. Ryszard Milanowski
14. Arkadiusz Nowak
15. Krzysztof Rybka
16. Teodor Skupnik
17. Henryk Spyra
18. Rafał Ulbrych
ZARZĄD GMINY ORNONTOWICE 1994-1998
1. Kazimierz Adamczyk – Wójt Gminy
2. Michał Adamczyk – Zastępca Wójta Gminy
3. Sławomir Bijak
4. Maksymilian Chrobok

Wójt Gminy Ornontowice 
Kazimierz Adamczyk

5. Alfred Konarski
6. Rafał Ulbrych
RADA GMINY ORNONTOWICE 
– KADENCJA 1998-2002
1. Alfred Konarski – Przewodniczący Rady Gminy
2. Damian Dyrbusz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3. Kazimierz Adamczyk
4. Sławomir Bijak
5. Kazimierz Chmiel 
6. Maksymilian Chrobok
7. Ryszard Jastrzębski
8. Eugeniusz Kaczor
9. Herbert Krautwurst
10. Karol Langer
11. Norbert Malczyk
12. Stanisław Malczyk
13. Ryszard Milanowski
14. Arkadiusz Nowak
15. Teodor Skupnik 
16. Henryk Spyra (radny od 29.06.2000r.)
17. Piotr Szołtysek (radny od 24.02.2000r.)
18. Tadeusz Śliwa
19. Rafał Ulbrych
20. Krzysztof Zdrzałek
21. Marceli Machulik (radny od 26.08.2001r.)
ZARZĄD GMINY ORNONTOWICE 1998-2002
1. Kazimierz Adamczyk – Wójt Gminy
2. Michał Adamczyk – Zastępca Wójta Gminy
3. Maksymilian Chrobok
4. Karol Langer
5. Rafał Ulbrych

RADA GMINY ORNONTOWICE 
– KADENCJA 2002-2006
1. Alfred Konarski – Przewodniczący Rady 
Gminy Ornontowice
2. Arkadiusz Nowak – Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Ornontowice
3. Sławomir Bijak
4. Jan Jaskółka
5. Ryszard Jastrzębski 
6. Eugeniusz Kaczor
7. Marceli Machulik
8. Ryszard Milanowski 
9. Jerzy Mozgalik
10. Teodor Skupnik
11. Henryk Spyra
12. Piotr Szołtysek
13. Tadeusz Śliwa 
14. Krzysztof Zdrzałek 
15. Tadeusz Zientek

WÓJT GMINY ORNONTOWICE  2002-2006
KAZIMIERZ ADAMCZYK

RADA GMINY ORNONTOWICE
KADENCJA 2006 – 2010
1. Stanisław Malczyk - Przewodniczący 
    Rady Gminy  
2. Sławomir Bijak - Wiceprzewodniczący  
    Rady Gminy  
3. Małgorzata Grzegorzek 
4. Jan Jaskółka   
5. Eugeniusz Kaczor  
6. Krzysztof Kotyczka  
7. Janina Kozioł   
8. Marceli Machulik  
9. Ryszard Milanowski   
10. Jerzy Mozgalik   
11. Jerzy Nocoń  
12. Arkadiusz Nowak  
13. Henryk Spyra   
14. Piotr Szołtysek   
15. Tadeusz Zientek  

WÓJT GMINY ORNONTOWICE  2006-2010
KAZIMIERZ ADAMCZYK  

RADA GMINY ORNONTOWICE
 KADENCJA 2010 – 2014
1. Tadeusz Zientek - Przewodniczący Rady Gminy
2. Ryszard Milanowski - Wiceprzewodniczący 
    Rady Gminy
3. Edyta Bijak 
4. Małgorzata Grzegorzek 
5. Eugeniusz Kaczor 
6. Krzysztof Kotyczka 
7. Marcin Kotyczka 
8. Janina Kozioł 
9. Wojciech Kubicki 
10. Łukasz Machulik 
11. Stanisław Malczyk 
12. Jerzy Nocoń 
13. Arkadiusz Nowak 
14. Piotr Szołtysek 
15. Teresa Zdzieblik-Kudła 

WÓJT GMINY ORNONTOWICE  2010-2014
KAZIMIERZ ADAMCZYK
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20 lat
inwestowania
Dwie dekady samodzielności Gminy Ornontowice przesądziły w sposób zdecydo-
wany o zmianie jej wizerunku sprzed 1991 roku. 
Gmina posiada ogromny potencjał rozwojowy, który umiejętnie jest wykorzysty-
wany zgodnie z proklamowaną na świecie od lat 90. XX w. ideą zrównoważonego 
rozwoju, która zakłada rozwój stabilny, w którym następuje proces integrowania 
działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi 
przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu podno-
szenia jakości życia i zaspokajania potrzeb poszczególnych społeczności lub obywa-
teli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.
Realizując zasadę zrównoważonego rozwoju, polityka inwestycyjna jest prowadzo-
na w sposób proporcjonalny i wyważony, a działania inwestycyjne dedykowane 
społeczności gminnej posiadają szerokie spektrum. 
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Każda sfera życia społeczno-gospodarczego na przestrzeni ostatnich 20 
lat uległa poważnej i zauważalnej transformacji. Osią wszelkich poczy-
nań inwestycyjnych jest stała troska o bezpieczne, zdrowe i wygodne 
życie mieszkańców Gminy. Poczynając od budowy i modernizacji trans-
portowej infrastruktury technicznej (drogi, chodniki, parkingi), poprzez 
infrastrukturę elektroenergetyczną (oświetlenie dróg, rozbudowa sieci 
niskiego i średniego napięcia), infrastrukturę teletechniczną (telekomu-
nikacja i szerokopasmowy Internet), infrastrukturę oświatową (budowa, 
rozbudowa i termomodernizacja placówek oświatowych), infrastrukturę 
ochrony zdrowia (rozbudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Zdro-
wia), bezpieczeństwo publiczne (organizacja ruchu, oświetlenie dróg, 
remiza i wyposażenie OSP, rewir dzielnicowych, monitoring), sport i re-
kreację (rozbudowa bazy sportowej, rekreacyjnej i rozrywkowej dla dzie-
ci), kulturę (modernizacja budynku ARTerii Centrum Kultury i Promocji, 
utworzenie nowoczesnej placówki Biblioteki Gminnej), mieszkalnictwo 
(budowa mieszkań socjalnych) na działaniach stricte proekologicznych 
i gwarantujących podniesienie jakości i poziomu życia mieszkańców 
(budowa i modernizacja sieci wodociągowej wraz z zapewnieniem do-
datkowego źródła zasilania całej Gminy w wodę, budowa systemu sieci 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z oczyszczalnią ścieków, zorgani-
zowany system gospodarki odpadami, ochrona atmosfery poprzez ogra-
niczenie niskiej emisji, ochrona przyrody etc.) skończywszy. Działaniami 
inwestycyjnymi objęto także szeroko pojętą rewitalizację przestrzeni 
publicznej i zaplecza administracyjnego poprzez wdrażanie rozwiązań 
bezpiecznych i przyjaznych człowiekowi, likwidację barier architekto-
nicznych i stałe podnoszenie poziomu i jakości usług administracyjnych.
Rozwój nie jest możliwy bez czynnika fi nansowego. Na pierwszym miej-
scu kładzie się nacisk na starania o jak najwyższe dochody własne gminy. 
Wiele starań wkładanych jest w aplikowanie i pozyskiwanie zewnętrz-
nych źródeł fi nansowania ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej 
(fundusze przedakcesyjne /SAPARD/, ZPORR, RPO WSL, PROW, PO KL, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW, BOŚ, BGK, programy ministerialne).
Ukoronowaniem prowadzonej konsekwentnie polityki stabilnego roz-
woju są – oprócz wielu innych znamiennych nagród i wyróżnień – przy-
znane w roku 2010 oraz w roku 2011 Certyfi katy Zrównoważonego Roz-
woju, plasujące Gminę Ornontowice na 6 miejscu w kraju i na 1 miejscu 
w województwie śląskim w kategorii gmin wiejskich.
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Rozwinięta 
struktura 

społeczno- 
mieszkaniowa
Przez 20 lat zwiększyła się liczba mieszkańców Ornonto-
wic. Dodatni przyrost naturalny, miał wpływ na taki stan 
rzeczy, jednak decydujące znaczenie w tej kwesti i miała 
ilość osób osiedlających się w Ornontowicach. Dość do-
brze opisują to liczby, gdyż w 1991r. Ornontowice liczyły 
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ok 4500 mieszkańców, natomiast na 31 grudnia 2011r.  jest to już liczba 
5907. Coraz więcej osób chce wiązać swoją przyszłość z Ornontowi-
cami. Najczęściej są to osoby młode pracujące w sąsiednich aglome-
racjach miejskich lub strefach przemysłowych. Doceniają oni komfort 
mieszkania w małej miejscowości z dala od zgiełku wielkich miast. Ciszę 
i spokój gwarantuje wiele zielonych zakątków znajdujących się na tere-
nie miejscowości. W przeważającej części miejscowości dominuje zabu-
dowa jednorodzinna przeplatana przepięknymi ogrodami. 
Dość charakterystyczne jest osiedle przy ulicy Akacjowej oraz Grabo-
wej gdzie znajduje się 350 mieszkań. Stworzone na osiedlu wspólnoty 
mieszkaniowe bardzo prężnie działają ocieplając i modernizując powie-
rzone sobie zasoby. Z zabudową szeregową mamy do czynienia chociaż-
by na ulicy Jarzębinowej czy przy ulicy Cichej. 
Poza prywatnymi osobami budującymi swoje domy coraz częściej duże 
fi rmy deweloperskie oddają do użytku piękne domki wolnostojące lub 
w formie zabudowy szeregowej. Władze gminy dbając o poprawę wa-
runków mieszkaniowych doprowadziły do wybudowania na terenie 
miejscowości budynku socjalnego. Poprzez prowadzone inwestycje 
standard mieszkania w Ornontowicach stale się poprawia.



Od początku istnienia samodzielnej gminy Ornontowice tj. 
od 1991r. lokalny samorząd postawił duży nacisk na pod-
niesienie bezpieczeństwa na terenie gminy. Prowadzone 
przez szereg lat działania pozwalają dziś na określenie Or-
nontowic mianem gminy bezpiecznej i przyjaznej dla miesz-
kańców. Samorząd  podjął się m.in. fi nansowania etatów 
policjantów kontraktowych pracujących na terenie gminy. 
Ornontowice jako jedna z pierwszych gmin w kraju zdecydo-
wały się na dofi nansowanie działań policji w celu zwiększe-

Bezpieczne Ornontowice

nia bezpieczeństwa mieszkańców. Podejmowane są rów-
nież inne, liczne inicjatywy poprawiające bezpieczeństwo 
mieszkańców, nie tylko na ulicach ale i w instytucjach. W 
trosce o bezpieczeństwo młodzieży  został wprowadzony 
monitoring w Gimnazjum im Noblistów Polskich. Pracow-
nicy instytucji publicznych znajdujących się na terenie 
gminy zostali przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy 
w nagłych wypadkach i posiadają uprawnienia ratowni-
ków przedmedycznych.  O bezpieczeństwo mieszkańców 
dba również dobrze wyposażona jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej działająca w Ornontowicach od 1927r. 
Wysoki poziom bezpieczeństwa został osiągnięty rów-
nież przez prowadzone inwestycje w zakresie polepszenia 
oświetlenia na terenie miejscowości. Dzięki modernizacji 
i rozbudowie oświetlenia znacznie wzrósł poziom bez-
pieczeństwa mieszkańców. Zmniejszyła się również liczba 
zgłoszeń dotyczących dewastacji czy rozbojów na terenie 
gminy. Newralgiczne miejsca zostały lepiej oświetlone i 
odpowiednio oznakowane, aby kierowcy zwracali większą
uwagę na pieszych oraz inne pojazdy.
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Siłą Gminy Ornontowice są jej najmłodsi mieszkańcy, którzy kształ-
cą się w placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie gmi-
ny, dlatego od 1991r. samorząd ornontowicki kładzie duży nacisk 
na kształcenie młodzieży.
Przekłada się to przede wszystkim na zapewnienie dzieciom i mło-
dzieży dobrze wyposażonej bazy edukacyjnej. Przez ostatnie 20 lat 
podjęto szereg działań pozwalających na zmodernizowanie i dopo-
sażenie funkcjonujących jednostek oświatowych. 
Europejskie standardy już dawno zagościły w Zespole Szkolno - 
Przedszkolnym jak również w Gimnazjum. Niepubliczna placówka 
jaką jest ochronka im Aniołów Stróżów, również oferuje opiekę dla 
najmłodszych na najwyższym poziomie. Rodzice mogą być spokoj-
ni o swoje pociechy, ponieważ począwszy od przedszkola poprzez 
szkołę podstawową i gimnazjum aż do szkoły ponadgimnazjalnej 
mają możliwość  pobierania edukacji na najwyższym poziomie na 
terenie Ornontowic. 
Wysoko wykfalifi kowana i oddana swojej pracy kadra pedagogicz-
na od najmłodszych lat mobilizuje Ornontowiczan do poszerzania 
swojej wiedzy i umiejętności. Przedkłada się to na osiągane wyni-
ki w nauce oraz zdobywane nagrody i wyróżnienia, na różnych 
polach aktywności edukacyjnej. W tym przypadku samorząd 
ornontowicki zadbał także o wsparcie uzdolnionych dzieci i 
młodzieży, którzy od 2002r. roku mogą otrzymać stypen-
dia za osiągniecia naukowe, artystyczne jak również 
sportowe. 

Stawiamy 
na edukację
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swojej wiedzy i umiejętności. Przedkłada się to na osiągane wyni-
ki w nauce oraz zdobywane nagrody i wyróżnienia, na różnych 
polach aktywności edukacyjnej. W tym przypadku samorząd 
ornontowicki zadbał także o wsparcie uzdolnionych dzieci i 
młodzieży, którzy od 2002r. roku mogą otrzymać stypen-
dia za osiągniecia naukowe, artystyczne jak również 



Ornontowiczanie zawsze byli dobrymi gospodarzami, którzy wiedzą czego chcą. 
To dzięki przedsiębiorczym i aktywnym obywatelom na terenie Gminy rozkwita 
drobna przedsiębiorczość. Można zaobserwować rozwój jednoosobowych fi rm 
w duże fi rmy rodzinne. Wiele inicjatyw podejmują miejscowi rolnicy rozwijając 
swoje gospodarstwa, dzięki czemu są dobrze przygotowani do konkurowania na 
rynkach europejskich. Działające na terenie Ornontowic liczne przedsiębiorstwa i 
fi rmy, znalazły swoje miejsce w gospodarce wolnorynkowej, systematycznie pod-
nosząc jakość oferowanych usług i produktów, rozwijając się  i zdobywając nowe 
rynki. Charakterystyczny element miejscowego krajobrazu stanowi Kopalnia Wę-
gla Kamiennego „ Budryk” JSW, która zaliczana jest do najmłodszych, a jednocze-
śnie najnowocześniejszych kopalń w Polsce.

Przedsiębiorczością 
Ornontowice stoją
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Kultura łącząca 
tradycje 

i nowoczesność
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Kultura łącząca 
tradycje 

Kultura łącząca 
tradycje 

Kultura łącząca 

i nowoczesność
tradycje 

i nowoczesność
tradycje 

Działalność kulturalną w Ornontowicach pro-
wadzi ARTeria Centrum Kultury i Promocji. 
ARTeria skupia wokół siebie i wspomaga wiele 
grup artystycznych i organizacji. Mieszkańcy 
Ornontowic to niezwykle aktywni i twórczy 
ludzie. Licznie oddają się swoim zainteresowa-
niom, a przy tym podejmują wiele inicjatyw 
obywatelskich, które promują Gminę Ornon-
towice w Polsce i zagranicą. 
I tak Teatr „Naumiony” powstały w 2006r. 
propaguje śląską tożsamość i wystawia sztuki 
w gwarze śląskiej. Grupa teatralna jest już do-
brze rozpoznawana w regionie. Ich spektakle 
przyciągają wiele osób zarówno związanych z 
kulturą śląską jak i chcących ją poznać. 

Swoich wiernych fanów posiada również ka-
pela podwórkowa „Śląskie Bajery”, która zdo-
bywając liczne trofea na ogólnopolskich prze-
glądach zaskarbiła sobie serca wielu ludzi. 

Bogactwo tradycji regionu propagują również 
przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich. 
Gmina Ornontowice szczyci się faktem, iż Eks-
perci Śląskich Smaków pochodzą właśnie z jej 
terenu. Przedstawicielki Koła Gospodyń Wiej-
skich z Ornontowic trzy razy z rzędu wygrały 
Festi wal Kuchni Śląskiej „Śląskie Smaki” w ka-
tegorii amatorów, zdobywając trzy razy złoty 
durszlak. 
Zespół Folklorystyczny „Marzanki” udowad-
nia, że warto podtrzymywać taneczno-śpie-
wacze zwyczaje wsi. Wieloletnie tradycje 
chóralne kultywuje Chór „Jutrzenka”, który 
angażuje się w życie kulturalne gminy oraz wo-
jewództwa śląskiego. 
Wielu lokalnych artystów prezentuje bardzo 
wysoki poziom twórczości, najbardziej aktyw-
ną artystką i rozpoznawaną przez słoneczniki, 
które są głównym motywem jej obrazów jest 
Pani Maria Kulawik. 
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Kultura łączy pokolenia, dlatego też w ARTerii 
swoje pasje realizują również ludzie młodzi. 
Kabaret Trójka Kulturalna rozbawia do łez 
przedstawicieli wszystkich pokoleń. Funk-
cjonują kapele muzyczne, powstałe dzięki 
prowadzącym zajęcia gry na instrumentach. 
Śpiew jest powszechny dzięki zespołowi 
„Orn & Voices”. Możliwa jest również reali-
zacja swych tanecznych pasji podczas zajęć z 
wykwalifi kowanymi instruktorami. Pasjonaci 
fotografi i oraz miłośnicy nowych mediów 
mogą realizować się poprzez projekty grupy 
fotografi cznej i fi lmowej. ARTeria organizując 
życie kulturalne w Ornontowicach oferuje 
wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych na 
najwyższym poziomie, które przyciągają nie 
tylko mieszkańców miejscowości. 
Gminna Biblioteka Publiczna poprzez swoje  
działania znakomicie uzupełnia ofertę kultu-
ralną dla mieszkańców jednocześnie oferując 
im poza możliwością wypożyczania książek 
również korzystanie z   bogato wyposażonej 
czytelni tradycyjnej i komputerowej. 



W Ornontowicach sport odgrywa bardzo ważną rolę. Działający 
od  1985r. Górniczy Klub Sportowy „Gwarek” skupia wszystkich którzy 
chcą uprawiać sport. Podstawą jego działań jest efektywna praca z mło-
dzieżą. Przede wszystkim skierowana jest na rozwój piłki nożnej. Klub 
posiada do swojej dyspozycji dwa pełnowymiarowe boiska. Posiada 
również sekcję tenisa stołowego, skata i szachową. W celu podniesienia 
sprawności fi zycznej ogółu mieszkańców organizuje rajdy turystyczne, 
rowerowe i górskie. Wszystkie jego działania prowadzone są w ścisłej 
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, pod którego opie-
ką funkcjonują również dwa obiekty sportowe zrealizowane w ramach 
projektu „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ulicy Akacjowej i przy ulicy 
Okrężnej, wybudowane głównie z myślą o najmłodszych, chociaż nie 
tylko. Kompleksy sportowe przystosowane do potrzeb osób niepełno-
sprawnych posiadają:
boisko z trawą syntetyczną do gry w piłkę nożną o wymiarach 30m x 64m
boisko poliuretanowe do gry w siatkówkę oraz koszykówkę o wymiarach 
19,10m x 32,10m.
Gmina nie zapomina o już istniejących obiektach sportowych i inwestuje 
w ich rozbudowę i unowocześnienie.

W kalendarz imprez organizowanych na terenie Gminy 
Ornontowice na stałe wpisały się:
- Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich,
- Biegi przełajowe o Puchar Przewodniczącego Rady 
  Gminy,
- Rajdy Rowerowe,
- Turnieje Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Ornontowice,
- Turnieje Piłki Nożnej

Już od najmłodszych lat po wiek senioralny mieszkańcy 
Ornontowic dbają o zdrowie poprzez czynne zaangażo-
wanie w działalność sportową. 

Sport to zdrowie
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 Profi laktyka zdrowotna jest  od 1991r. jednym z 
priorytetów funkcjonowania Gminy Ornontowi-
ce. Przez ostatnie 20 lat ma to swój wyraz nie tylko 
w ciągłym wspieraniu rozwoju placówki jaką jest 
Gminny Ośrodek Zdrowia, ale również w podej-
mowanych działaniach profi laktycznych. Pocho-
dzący z lat 80– tych budynek ośrodka zdrowia zo-
stał w 2002 roku zmodernizowany i dostosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Po moderni-
zacji gabinetów, jednym z największych przedsię-
wzięć fi nansowych było w 2008 roku zmodernizo-
wanie i wyposażenie gabinetu ginekologicznego. 
Dzięki podejmowanym działaniom profi laktycz-
nym z budżetu gminy Ornontowice sfi nansowano 
dla mieszkańców:
- Szczepienia przeciwko żółtaczce typu „B”
- Szczepienia przeciwko pneumokokom 
- Badania profi laktyczne wad wzroku 
- Badania profi laktyczne wad postawy
- Badania profi laktyczne w kierunku nowotworów 
jelita grubego 
- Badania profi laktyczne w kierunku chorób nowotworo-
wych płuc 
- Wykonywanie badań i usług medycznych w zakresie gineko-
logiczno – położniczym, łącznie z badaniami cytologicznymi  
- Profi laktyczne szczepienia zapobiegające zachorowaniom 
na nowotwory szyjki macicy
- Badania mammografi czne dla kobiet - badania dla kobiet 
w wieku 40-49 lat
Prężnie działający Gminny Ośrodek Zdrowia zapewnia 
świadczenia medyczne z zakresu : podstawowej opieki 
zdrowotnej, medycyny pracy oraz specjalistycznej opieki 
zdrowotnej (opieka ginekologiczno – położnicza). W zakre-
sie tych świadczeń mieszczą się działania diagnostyczne, 
lecznicze i profi laktyczne. 
Nowoczesna przychodnia świadczy usługi nie tylko miesz-
kańcom Ornontowic,  ale również mieszkańcom naszego 
regionu. 

W zdrowym ciele 
zdrowy duch



Rekreacja 
na łonie natury
Walory przyrodnicze Ornontowic stają się doskonałym magnesem wobec 
zurbanizowanej struktury aglomeracji górnośląskiej dla osób poszukujących 
spokoju, możliwości wypoczynku czy aktywnego spędzania wolnego czasu w 
swoim miejscu zamieszkania lub jego pobliżu. Obszary chronionego krajobra-
zu wyznaczone na terenie Ornontowic pozwalają zachować bogactwo dzie-
dzictwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń, liczne pomniki przyrody, czy 
zabytki (Aleja Dębów, Park Gminny) są świadectwem przeszłości oraz dbania 
o przyrodę. 
Ta właśnie dbałość o przyrodę doprowadziła w 2010r. do rewitalizacji Parku 
Gminnego, gdzie dokonano szeregu nasadzeń, stworzono rosarium, wytyczo-
no nowe alejki, zrewitalizowano staw z wyspą, postawiono pomost. Efekt po-
wyższych działań jest podziwem nie tylko mieszkańców Ornontowic, doceniły 
tę inicjatywę również liczne Komisje konkursowe przyznając kolejne nagrody 
i  wyróżnienia. 

Pobliskie lasy dają niebywałą okazję do spędzania wolnego czasu na łonie na-
tury, również w sposób bardziej aktywny (biegi, jazda rowerem, nordic-wal-
king) a lokalna infrastruktura rekreacyjno-sportowa daje duże możliwości roz-
woju oraz spędzania wolnego czasu.  
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Rekreacja 
na łonie natury

W Ornontowicach nie zapomniano również o dzie-
ciach, które do swojej dyspozycji mają nowoczesne 
place zabaw zlokalizowane w różnych częściach miej-
scowości. 
Wszystkie te atrakcyjne pod względem rekreacyjnym 
miejsca połączone są siecią tras rowerowych, jakie 
powstały dzięki funduszom unijnym na terenie Or-
nontowic i całego powiatu mikołowskiego. 

Jeszcze jedna inicjatywa przyczyniła się znacząco w 
ostatnim 20-leciu do pozytywnej zmiany wizerunku 
Ornontowic. I tak dbając o piękno przyrody w latach 
2003-2006 w Ornontowicach przeprowadzono akcję 
nasadzania bzów, która jest nieodłącznie związana 

z świętowaniem w 2005 roku obchodów 700-lecia istnie-
nia Ornontowic. Nasadzono ponad dwa tysiące krzewów 
bzu. Przez tą inicjatywę, piękne kwiaty bzów stały się nie-
odzownym elementem wizerunku Ornontowic. W roku 
2006 Ornontowice zajęły III miejsce w Konkursie Piękna 
Wieś Województwa Śląskiego za tą właśnie akcję. Powoli w 
świadomości mieszkańców stają się pachnącym symbolem 
miejscowości. Symbolizują prężny rozwój Ornontowic, któ-
re tak jak nasadzone drzewka lilaka z roku na rok są coraz 
nowocześniejsze  i piękniejsze.
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„ZŁOTA SETKA” – RANKING NAJLEPSZYCH GMIN W POLSCE (opracowywany przez Dziennik „Rzeczpospolita”)
Podstawą oceny są środki wydatkowane na inwestycje w minionych trzech latach budżetowych.

Gmina Ornontowice w 1999 roku - 17 miejsce w kraju (3 w województwie śląskim)
w latach 2000 i 2001 - 24 miejsce w kraju (2 w województwie śląskim)

w 2002 roku - 25 miejsce w kraju (1 w województwie śląskim)

w 2003 roku 17 miejsce w kraju 

w 2004 roku 39 miejsce w kraju 

KONKURS „BEZPIECZNA GMINA”:
2004r. – Wyróżnienie w III Edycji Konkursu „Bezpieczna Gmina” – za działania podejmowane w 2003 roku w zakresie poprawy bez-
pieczeństwa mieszkańców Gminy i ich mienia

KONKURS NA NAJLEPIEJ OŚWIETLONĄ GMINĘ I MIASTO:
2003r. – II nagroda w kategorii „Kompleksowe inwestycje i modernizacje oświetlenia dróg i ulic” za modernizację ulicy Zwycięstwa 
oraz ulic przyległych 
wyróżnienie w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektów” za iluminację budynku Urzędu Gminy 
2004r. – III nagroda w kategorii „Oświetlenie wnętrz obiektów użyteczności publicznej” – za oświetlenie wnętrza Urzędu Gminy 
2005r. – wyróżnienie w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu” oraz „Oświetlenie wnętrz obiektów użyteczności publicznej” 
2005r. – wyróżnienie w kategorii „Najlepiej oświetlona gmina i miasto” za oświetlenie ulicy Zamkowej 
2007r. II nagroda w kategorii „Kompleksowe inwestycje, modernizacja oświetlenia dróg i ulic” za budowę oświetlenia przy ulicy Jasnej, 
Słonecznej, Nowej, Marzankowice oraz budowę oświetlenia chodnika przy ulicy Chudowskiej i Zwycięstwa. Wyróżnienie w kategorii
„Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu” za renowację i iluminację zabytkowego Krzyża przydrożnego przy ulicy Chudowskiej.
2008 r. – wyróżnienie w kategorii „Kompleksowe inwestycje i modernizacje oświetlenia dróg i ulic” za oświetlenie ulicy Tartacznej.
2011r.- nagroda za oświetlenie placów zabaw.

INNE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
2002r. - Certyfi kat „Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym” przyznany w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” 
2004r. - Urząd Gminy Ornontowice wyróżniony Brązową Odznaką Honorową Polskiego Związku Niewidomych 
2005r. - nagroda „Bocianie gniazdo 2005” – za usługi w działalności na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego oraz lokalnych  
                inicjatyw służących poprawie życia mieszkańców Gminy i Powiatu Mikołowskiego 
2005r. - Złota Odznaka Honorowa dla Gminy Ornontowice za „Zasługi dla Województwa Śląskiego” 
2006r. - nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za zajęcie III miejsca w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” w 
               kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”- Nasadzanie Bzów
2009r. - wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” w kategorii „Najlepsze  
               przedsięwzięcie odnowy wsi” - budowa placów zabaw na terenie gminy
2010r. - certyfi kat Zrównoważonego Rozwoju - 6 m-ce w kraju, 1 w województwie w kategorii gmin wiejskich
2011r. - wyróżnienie „ Laur Gospodarności”  w dwóch kategoriach: Rozwój Przedsiębiorczości Wiejskiej oraz Harmonijny Rozwój
2011r. - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku 2010” -  Rewitalizacja Parku Gminnego
2011r. - wyróżnienie w Konkursie  „Piękna Wieś województwa Śląskiego” w kategorii  „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” -   
               Rewitalizacja Parku Gminnego
2011r. - certyfi kat Zrównoważonego Rozwoju - 6 m-ce w kraju, 1 w województwie w kategorii gmin wiejskich
2011r. - nagroda Marszałka Woj. dla Parku Gminnego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego w kategorii Rewitali 
               zacja przestrzeni.
2011r. - medal dla Wójta Gminy Ornontowice Kazimierza Adamczyka od Prezydenta RP za długoletnią służbę w samorządzie. 

Tytuły, odznaczenia, osiągnięcia
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Ornontowickie
Bzy

W ramach obchodów  700- lecia istnienia Ornontowic, 
przeprowadzono akcję nasadzania krzewu bzu. Tym sa-
mym w latach 2003-2006 nasadzonych zostało ponad 2000  
sztuk krzewów bzu, zarówno na posesjach prywatnych, 
jak i na innych terenach w granicach gminy.  Niecodzienne 
przedsięwzięcie  wprowadziło „Ornontowicki Bez” jako sta-
ły element wizerunku Ornontowic, a  młode sadzonki bzu 
stając się co roku większe i bardziej okazałe przypominają o 
ciągłym rozwoju Ornontowic. Niecodzienne przedsięwzię-
cie zdobyło również swój wyraz w statuetce „Ornontowic-
kie Bzy”. Statuetka jest wręczana w corocznym plebiscycie 
osobie lub instytucji za wybitne zasługi i osiągnięcia dla roz-
woju Ornontowic.

Rok 2005 
1. Maksymilian Chrobok
2. Czmajduch Ludwik
3. Fudała Agnieszka
4. Ks. Jerzy Kiełbasa
5. Markowski Jerzy
6. Michalak Marta
7. Machulik Mikołaj
8. Owczarek Maria
9. Skrobacz Tadeusz
10. Zdrzałek Henryk 

Rok 2006
1. KWK „Budryk” S.A. 
2. Alfred Konarski  
3. Rufi n Zuber 
4. Walburga Szymała 
5. Krzysztof Filla 

Rok 2007
1. Janina Ostafi n
2. Lidia Szary 
3. Ronald Winkler 
4. Ryszard Chwałek 
5. Kapela „Śląskie Bajery” 

Rok 2008
1. Kazimierz Adamczyk 
2. Irena Hapeta
3. Danuta Konarska 
4. Jan Kotyczka 
5. Norbert Malczyk 

Rok 2009
1. Andrzej Kotyczka 
2. Henryk Mandrysz 
3. Henryk Swoboda 
4. Urszula Pala 
5. Bolesław Piątek 
6. Rudolf Malczyk 

Rok 2010
1. Bronisława Porembska
2. Maria Kulawik
3. Chór „Jutrzenka”
4. Jan Gołąb
5. Stanisław Malczyk
6. Przedsiębiorstwo Usług  
    Socjalnych
7. Bożena Kasprzycka 
 
Rok 2011
1. Zgromadzenie Sióstr 
    Służebniczek NMP
2. Zespół „Marzanki”
3. Krystyna Lasińska
4. Stefan Owczarek
5. GKS „ Gwarek” 
    Ornontowice
6. Maksymilian Szymała
7. Przedsiębiorstwo 
    Wielobranżowe TRIMET
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Administracyjnie Ornontowice są śląską gminą górniczą, mieszczącą się 
kilkanaście kilometrów od dużych centrów społeczno-gospodarczych wo-
jewództwa śląskiego (Katowice 25km, Gliwice 15 km, Zabrze 15 km, Ryb-
nik 25 km, Pszczyna 40 km). Miejscowość rozbudowała się głównie wzdłuż 
potoku płynącego z orzeskich wzgórz na północ ku Kłodnicy. Powierzchnia 
Gminy stanowi obszar 15,10 km2, który zamieszkuje ok 6000 mieszkańców. 
Pomimo, iż  Gmina Ornontowice usytuowana jest w bliskiej odległości du-
żych aglomeracji zachowała swoją lokalność, bliskość przyrody i poczucie 
bezpieczeństwa. W ostatnich latach zaobserwowano dość znaczny wzrost 
liczby mieszkańców oraz duże zainteresowanie osiedlaniem się na tych te-
renach. 

W 1991r. odrodziła się samodzielna Gmina Ornontowice i tak zaczęła się 
przygoda z samorządnością. Przez te 20 lat wszystkie inicjatywy podejmo-
wane przez władze oraz organizacje społeczne zawsze podążały do wyko-
rzystania mocnych stron Ornontowic. 

W  2002 roku w rankingu Najlepszych Gmin w Polsce „Złota setka” Gmina 
Ornontowice zajęła 1 miejsce w województwie śląskim. 
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