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Warszawa, dnia 5 lutego 2020 r.
Poz. 184

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 128 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 289 § 1 i art. 290 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) stanowi się, co następuje:
§ 1. Zarządzam wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 10 maja 2020 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do niniejszego po-
stanowienia.
§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Marszałek Sejmu: E. Witek

Załącznik do postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. (poz. 184)

KALENDARZ WYBORCZY
DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 10 MAJA 2020 R.

Termin wykonania 
czynności wyborczych*) Czynności wyborcze

do dnia 16 marca 2020 r. – zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej

do dnia 23 marca 2020 r. – powołanie okręgowych komisji wyborczych

do dnia 26 marca 2020 r. do 
godz. 24.00 – zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

do dnia 5 kwietnia 2020 r. – utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych 
i aresztach śledczych, domach studenckich i ze-społach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 10 kwietnia 2020 r.

– podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głoso-
wania przez pełnomocnika, – zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania 
na polskich statkach morskich, – zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez 
pełnomocników komitetów wyborczych

do dnia 19 kwietnia 2020 r.
– powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych, – podanie do wiadomości publicznej 
informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych, – sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od dnia 19 kwietnia 2020 r. 
do dnia 26 kwietnia 2020 r.

– składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w cha-
rakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także 
ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz po-
licjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej 
Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do 
wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do dnia 20 kwietnia 2020 r. – podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

do dnia 25 kwietnia 2020 r. – zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy 
pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

od dnia 25 kwietnia 2020 r. 
do dnia 8 maja 2020 r. do 
godz. 24.00

– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i tele-
wizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 1 maja 2020 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 5 maja 2020 r. – składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania

do dnia 7 maja 2020 r.
– zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach 
głosowania utworzonych za granicą, – zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich 
wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

w  dniu 8 maja 2020 r. 
o godz. 24.00 – zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 10 maja 2020 r. godz. 
7.00–21.00 – głosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym 
przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi 
inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.
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Sesja Rady Gminy

W rozmowach uczestniczyli: Starosta 
Powiatu Mikołowskiego – Mirosław Duży, 
Wicestarosta Powiatu Mikołowskiego – Ta-
deusz Marszolik, Etatowy Członek Zarządu 
Powiatu Mikołowskiego – Grażyna Nazar, 
Burmistrz Miasta Mikołów – Stanisław Pie-
chula, I Zastępca Burmistrza Miasta Miko-
łów – Mateusz Handel, Burmistrz Miasta 
Łaziska Górne – Aleksander Wyra, Bur-
mistrz Miasta Orzesze – Mirosław Blaski, 

Spotkanie „G-6”
18 lutego z inicjatywy Wójta Gminy Ornontowice Marcina Kotyczki w sie-
dzibie ornontowickiego urzędu spotkali się włodarze pięciu gmin powiatu 
mikołowskiego oraz przedstawiciele starostwa.

Wójt Gminy Wyry – Barbara Prasoł oraz 
Zastępca Wójta Gminy Ornontowice – Da-
riusz Spyra.

Na spotkaniu zostały poruszone m.in. 
tematy związane z koncepcją nowych ko-
rytarzy kolejowych Centralnego Portu 
Komunikacyjnego przebiegających przez 
tereny powiatu mikołowskiego, realizacją 
„programu wsparcia i rehabilitacji dla osób 
niepełnosprawnych – 25 plus” oraz  form 

realizacji i podejmowanych działań w za-
kresie systemów ograniczania niskiej emisji.

Było to pierwsze z nowego cyklu spotkań 
roboczych o nazwie „G-6” mających na celu 
zacieśnienie współpracy między wszystkimi 
włodarzami naszego powiatu i poruszanie 
istotnych spraw rangi bieżącej. Inicjatorem 
cyklu jest Wójt Marcin Kotyczka.

Drogie Panie!

Z okazji Waszego Święta pragniemy Wam złożyć 
najserdeczniejsze życzenia pomyślności, zdrowia

oraz realizacji najskrytszych marzeń.

Oby każdy dzień wypełniony był uśmiechem,
 a blask Waszych oczu dodawał siły Waszym najbliższym.

Przewodniczący Rady Gminy                       Wójt Gminy
              Henryk Nieużyła                              Marcin Kotyczka

Wiceprzewodniczący Rady Gminy         Zastępca Wójta Gminy
      Ryszard Milanowski                                  Dariusz Spyra

Zgodnie z deklaracją, którą radni złożyli 
mieszkańcom 25 lutego podczas spotkania 
informacyjno-protestacyjnego, Rada Gminy 
jednogłośnie podjęła apel w formie uchwały 
odnośnie dokumentu Strategicznego Studium 
Lokalizacyjnego inwestycji Centralnego Por-
tu Komunikacyjnego. Treść apelu zawierała 
zdecydowany sprzeciw wobec wszystkich 
propozycji planowanych linii kolejowych 
kolei dużych prędkości na terenie Gminy 
Ornontowice. Swoje negatywne stanowisko 
w tej sprawie wraz z obszernym uzasadnie-
niem i dokładnym wykazem podjętych w tym 
temacie działań przedstawił także Wójt Mar-
cin Kotyczka. Więcej o powyższych konsul-
tacjach na str. 4.

Sprawozdanie z działalności Gminnej 
Biblioteki Publicznej za 2019 rok przedsta-
wił Dyrektor Marcin Wajszczyk, natomiast 
o działaniach przeprowadzonych w ubiegłym 
roku przez ARTerię Centrum Kultury i Pro-
mocji opowiedziała Główna Księgowa tej 
jednostki – Maria Piecha. O zdecydowanej 
większości wydarzeń w ornontowickich jed-
nostkach kultury informowaliśmy na łamach 
ubiegłorocznych wydań „Głosu Ornontowic” 
oraz na stronie www.ornontowice.pl. Wyrazy 
uznania za nowoczesny sposób prowadzenia 
instytucji kultury złożył na ręce ich przed-

Druga w tym roku sesja Rady Gminy Ornontowice odbyła się 27 lutego. 
Wśród tematów wiodących znalazły się ogłoszone 10 lutego br. przez Cen-
tralny Port Komunikacyjny konsultacje społeczne ws. Strategicznego Stu-
dium Lokalizacyjnego i związany z nimi protest oraz gospodarka odpadami.

stawicieli Przewodniczący Rady Henryk 
Nieużyła.

W dalszej części obrad Kierownik Referatu 
Komunalnego Ewa Kurzik omówiła odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
w 2019 r. Ponadto po raz kolejny poinfor-
mowała o możliwościach oferowanych przez 
bezpłatną aplikację mobilną Eco Harmono-
gram, która od początku lutego br. udostępnia 
informacje z zakresu gospodarki odpadami 
dot. Ornontowic.  

Na pytania radnych zwią-
zane z gospodarką odpadami 
odpowiadała zaproszona na 
sesję przedstawicielka firmy 
REMONDIS Górny Śląsk Sp. 
z  o.o. – Katarzyna Rymarz, 
Dyrektor zakładu w Rudzie Ślą-
skiej. W swoich odpowiedziach 
zaznaczyła, że wzrost cen za 
wywóz śmieci podyktowany jest 
w głównej mierze przez czynniki 
zewnętrze, takie jak wzrost cen 
paliw, wzrost płacy minimalnej, 
wzrost tzw. opłaty marszałkow-
skiej oraz wiele kosztów związa-
nych z działalnością firmy, które 
chcąc nie chcąc przerzucane są 
na mieszkańców. Padły także 
pytania dot. jakości segregacji 
śmieci przez mieszkańców Or-
nontowic oraz ewentualnej moż-
liwości ograniczenia częstotliwo-
ści ich wywozu.

W drugiej części obrad radni 
jednogłośnie podjęli wszystkie 
uchwały, w tym m.in. ws. wystą-
pienia z apelem do Prezesa Rady 

Ministrów o podjęcie kompleksowych dzia-
łań rekompensujących samorządom znaczne 
ubytki dochodów z tytułu m.in. obniżenia 
stawek podatku PIT, czy udzielenia pomo-
cy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu 
w 2020 roku. Wszystkie podjęte uchwały są 
dostępne w BIP.

W części poświęconej informacjom Wójta 
Gminy, ornontowicki włodarz przedstawił 
planowane zmiany w Bezpłatnej Komunika-
cji Gminnej (szczegóły na str. 8), a Naczelnik 
Wydziału Rozwoju i Inwestycji – Beata Drob-
ny poinformowała o rozpoczętych pracach na 
sięgaczach przy ul. Orzeskiej i Tartacznej oraz 
o zakończeniu wymiany oświetlenia LED 
w obszarze rewitalizacji (więcej na str. 8).

Transmisja z obrad XVI Sesji Rady Gminy 
Ornontowice dostępna jest na: www.youtube.
com/user/GminaOrnontowice
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Planowane trasy
Przedstawione przez CPK plany prowadzą 

przez Ornontowice trzema trasami ciągu nr 
7 linii nr 170.  Wariant trasy zielonej przeci-
na naszą miejscowość na pół (na wysokości 
ul. Polnej poprzez ul. Kolejową,  Dworco-
wą i Zamkową w kierunku Dębieńska) nie 
zwracając uwagi na obecne bardzo liczne 
zabudowania, ulice oraz miejsca użytecz-
ności publicznej tj. dopiero co zrewitalizo-
wane Zabytkowe Założenia Pałacowo-Parko-
we, Zespół Szkół Ponadpodstawowych czy 
miejsce wypoczynku i rekreacji – bulodrom. 
Z kolei jeden z dwóch wariantów niebie-
skich (północ-południe)   zaplanowany jest 
wzdłuż istniejącego przed laty połączenia 
Orzesze-Gliwice. Drugi z wariantów nie-
bieskich (wschód-zachód) biegnie obrze-
żami południowej części Gminy na granicy 
z Orzeszem, wzdłuż ulicy Hutniczej w kie-
runku Dębieńska. Trasy widoczne na zdjęciu 
poniżej oraz dostępne na www.cpk.pl.
Pytania bez odpowiedzi

Dokument SSL rodzi wiele pytań, na które 
na dzień dzisiejszy nie ma jednoznacznych od-
powiedzi. Zarówno Gmina Ornontowice, jak 
i sąsiednie samorządy nie zostały w jakikol-
wiek sposób poinformowane o szczegółach 
ww. konsultacji. Z wielką dozą prawdopodo-
bieństwa można jednak stwierdzić, że plano-
wane linie dotyczą pojazdów poruszających 

Zdecydowane NIE 
dla wszystkich propozycji planowanych linii kolejowych!

10 lutego br. Centralny Port Komunikacyjny (CPK) przedłożył do konsulta-
cji społecznych Strategiczne Studium Lokalizacyjne (SSL), którego celem 
jest określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i roz-
budowie układu komunikacyjnego kraju, w  tym wyznaczenie korytarzy, 
w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe. Na tym 
pierwszym etapie konsultacji przebieg nowych połączeń kolejowych został 
zaplanowany m.in. przez teren naszej Gminy.

się z prędkością ok. 250 km/h, a najbliższy 
dworzec, na którym pociągi miałyby się za-
trzymywać znajdować się będzie w Katowi-
cach i Jastrzębiu-Zdroju. M.in. z tego powodu 
oraz w celu poznania zdania i opracowania 
wspólnego stanowiska w tej sprawie Wójt 
Gminy Ornontowice – Marcin Kotyczka pod-
jął współpracę z włodarzami sąsiednich miej-
scowości i Starostwem Powiatowym w Miko-
łowie. Kwestia planowanych linii kolejowych 
przecinających powiat mikołowski była także 
jednym z głównych tematów spotkania „G-6”, 
które odbyło się 18 lutego w Ornontowicach 
oraz została omówiona podczas spotkania 
w Orzeszu w dniu 25 lutego, na którym obec-
ni byli także przedstawiciele mediów.
Protest władz i mieszkańców

Powyższe plany CPK wywołały wśród 
mieszkańców uzasadnione obawy, które nasi 
włodarze postanowili rozwiać podczas dedy-
kowanego akcji informacyjno-protestacyjnej 
spotkania. Z inicjatywy Przewodniczącego 
Rady Gminy Ornontowice – Henryka Nie-
użyły, Wójta Gminy Ornontowice – Marcina 
Kotyczki oraz zaangażowanego w protest 
mieszkańca – Grzegorza Zdrzałka, 25 lute-
go sala OSP Ornontowice wypełniła się po 
brzegi. W trakcie spotkania przewodniczący 
omówił plany inwestycji, w tym terminy kon-
sultacji i wstępne trasy. Po burzliwej dyskusji, 
zarówno on, Radni, Wójt, jak i licznie zgro-
madzeni mieszkańcy byli tego samego zda-
nia: zdecydowany sprzeciw dla wszystkich 
propozycji planowanych linii kolejowych na 
terenie Gminy Ornontowice!

Spotkanie z mieszkańcami odbyło się 
w  ramach pierwszej części posiedzenia 

wszystkich Komisji Rady Gminy. Podczas 
drugiej części obrad Wójt i Radni jednogło-
śnie zadecydowali, że wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom mieszkańców przygotują 
apele i stanowiska, z treścią zdecydowanego 
sprzeciwu dla wszystkich propozycji pla-
nowanych linii kolejowych. Swoje uwagi do 
10 marca br. można zgłaszać online za po-
średnictwem strony www.cpk.pl/pl/inwesty-

cja/ssl. Przygotowana przez tutejszy 
Urząd Gminy treść przykładowego 
sprzeciwu dla mieszkańców brzmi 
następująco: Realizacja planowanych 
wariantów linii kolejowych, obejmu-
jących teren Gminy Ornontowice, 
doprowadzi przede wszystkim do 
wyburzenia dużej liczby budynków 
mieszkalnych. Przebieg linii kolidu-
je z istniejącymi drogami gminnymi, 
powiatowymi i drogą wojewódzką. 
Przecina jary i doliny potoków, bę-

dących obszarami chronionego krajobrazu. 
Proponowane linie wkreślone zostały tuż przy 
zabytkowym obiekcie, tj. Zabytkowym Zało-
żeniu Pałacowo-Parkowym, objętym ochroną 
konserwatorską. Realizacja zaplanowanych 
inwestycji całkowicie zniszczy charakter 
miejscowości, która jest miejscem inwestycji 
w budownictwo, głównie mieszkaniowe, dla 
osób związanych z miastami metropolii.

Swoją gotowość do działania w ramach 
akcji protestacyjnej zadeklarowali również 
Radni Gminy Ornontowice. Część z nich 
postanowiła zbierać podpisy pod listą popar-
cia protestu osobiście, odwiedzając miesz-
kańców swoich okręgów. Ponadto Radni 
zorganizowali punkt protestacyjny, który 
zlokalizowano w ostatni weekend lutego na 
placu pod kościołem św. Michała Archanio-
ła. Podpisy zbierano przed i po każdej mszy 
świętej. Dodatkowo listy z poparciem pro-
testu były dostępne na www.ornontowice.pl 
oraz w portierni Urzędu Gminy. Zaangażo-
wanie w akcję protestacyjną wykazali także 
sami mieszkańcy, którzy odwiedzali swoich 
bliższych i dalszych sąsiadów zachęcając do 
podpisania listy.

Stanowisko Wójta oraz apel Rady, który 
został podjęty Uchwałą Rady Gminy Ornon-
towice podczas sesji w dniu 27 lutego br., 
wraz z zebranymi podpisami mieszkańców 
zostaną przesłane zarówno do Spółki – Cen-
tralny Porty Komunikacyjny, gdzie należy 
składać uwagi do projektu rządowego do-
kumentu, jak i m.in. do Marszałka Sejmu, 
Marszałka Senatu, Marszałka Województwa 
Śląskiego, Wojewody Śląskiego oraz posłów 
i senatorów z naszego okręgu.źr
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Nadszedł czas 
zaciskania pasa

Drodzy Mieszkańcy, w styczniowym nu-
merze „Głosu Ornontowic” zamieszczono 
krótkie podsumowanie ubiegłego roku. Czy 
pod względem inwestycji i zrealizowanych za-
dań rok bieżący i kolejne lata będą dla naszej 
Gminy równie udane? Wiele wskazuje na to, 
że w ciągu najbliższych lat korzystanie przez 
mieszkańców ze względnie niedrogich usług 
publicznych, świadczonych przez samorządy, 
może się pogorszyć, a przyczyną takiego sta-
nu rzeczy są głównie czynniki zewnętrzne, na 
które lokalni włodarze nie mają wpływu. Są 
to dla nas wszystkich trudne tematy, jednak 
uważam, że zwłaszcza takim kwestiom należy 
otwarcie stawić czoła.
Usługi Publiczne – co to jest?

Większość z nas korzysta praktycznie każ-
dego dnia z szeroko pojętych usług publicz-
nych. Często nie zdajemy sobie nawet sprawy, 
że usługi te są w dużej mierze tym, co nas ota-
cza. Proszę sobie wyobrazić, że nagle z dnia 
na dzień dana gmina przestaje je dostarczać. 
Wówczas niemożliwy okazałby się dojazd do 
pracy za pomocą komunikacji publicznej, do 
szkoły i przedszkola nie trzeba by dojeżdżać, 
ponieważ nie byłoby zajęć, nici z umówionej 
wizyty u lekarza, śmieci zalegałyby w naszych 
domostwach, a z kranów nie leciałaby woda. 
Musimy pamiętać, że usługi publiczne są też 
związane z inwestycjami, które gmina reali-
zuje na swoim terenie, czyli np. budowa i mo-
dernizacja dróg gminnych, budowa kanalizacji 
czy doposażenie szkoły i przedszkola.

Przytoczone powyżej usługi kosztują, a pro-
ces ich dostarczania jest skomplikowany. Ponad-
to powinny być powszechnie dostępne i jedno-
cześnie odpowiadać na zróżnicowane potrzeby 
wszystkich mieszkańców, być świadczone 
w sposób ciągły, a przy tym profesjonalnie. 
Chcąc sprostać wszystkim tym kryteriom, 
gmina musi rozsądnie wydawać sporą część 
środków publicznych, którą dysponuje. Ogól-
ny poziom tych wydatków jest jednak  zdecy-
dowanie wyższy niż poziom wydatków, które 
ponosi z tytułu zapewnienia usług publicznych 
administracja rządowa.
Kto za to płaci?

Usługi publiczne gmina realizuje najczę-
ściej w ramach zadań własnych i z własnego 
budżetu. Część usług odgórnie zleca admi-
nistracja rządowa. Na realizację tych zadań 
gmina powinna otrzymywać również środki. 
Niestety w praktyce często zdarza się tak, 
że pieniądze, które otrzymują gminy na 

informacja Wójta Gminy w sprawie pogarszającej się 
sytuacji finansowej samorządów lokalnych

wykonanie danego zada-
nia są niewystarczające. 
To prowadzi do sytuacji, 
w których samorząd jest 
zmuszony do tych zadań 
dokładać środki z  wła-
snego budżetu. Nierzadko 
odbywa się to kosztem reali-
zacji innych zadań. Jednym 
z przykładów takiej sytuacji 
jest oświata. Już w 2018 r. 
różnica między bieżącymi 
wydatkami oświatowymi 
gmin (bez miast na prawach 
powiatu) w województwie 
śląskim a środkami otrzy-
mywanymi z budżetu państwa na ten cel 
wyniosła ok. 900 mln zł, czyli tyle gminy 
musiały dołożyć do tego, aby zapewnić tak 
podstawową usługę, jaką jest dostęp do edu-
kacji. W 2020 r. środki przekazane gminom 
na oświatę z budżetu państwa wzrosły tylko 
o 1,36%, co przy jednoczesnym wzroście wy-
nagrodzeń nauczycieli o 9,6% jeszcze bardziej 
powiększy finansową dziurę gmin.  
Dlaczego gmina ma kłopoty  
finansowe?

Na spotkaniach z mieszkańcami, które sta-
ram się cyklicznie organizować, często można 
usłyszeć, że gmina jest biedna. Dlaczego nie 
jest bogata? Na finanse gminy składa się 
wiele różnych czynników, na które często 
– jako lokalni samorządowcy – nie mamy 
wpływu. W szczególności są to częste zmiany 
przepisów prawa, które nakładają na samorzą-
dy niedostosowane do możliwości kadrowych 
czy finansowych nowe obowiązki, wymagają 
wdrożenia i sfinansowania systemów reali-
zacji nowych zadań (np. reforma oświaty), 
czy wprost zmniejszają dochody gmin (jak 
to ma miejsce w przypadku ostatnich zmian 
w systemie podatkowym, które związane są 
z podatkiem PIT). Nie bez znaczenia jest też 
ogólna sytuacja gospodarcza kraju, która każ-
dorazowo wpływa na funkcjonowanie wszyst-
kich podmiotów na rynku, a w konsekwencji 
m.in. na ogólną zasobność samorządowego 
portfela. Z przykładów należy tutaj wymienić 
dochody gmin z tytułu udziału w podatku PIT 
i CIT, które stanowią znaczące źródło finan-
sowania wydatków i w ostatnich kilku latach 
dochody te systematycznie rosły, jednak rok 
2020 będzie rokiem wyraźnego wyhamo-
wania tego trendu. Ponadto koszty realizacji 

podstawowych zadań rosną dużo bardziej 
dynamicznie niż dochody. Nie bez znaczenia 
są też radykalnie wzrosty ceny prądu (w la-
tach 2018–2019 średnio o 54%).  Podniesio-
no także płacę minimalną, co samo w sobie 
jest zjawiskiem pozytywnym i pożądanym, 
powodującym jednak zwiększone koszty dla 
pracodawców, w tym samorządów (średnio 
o 12,5% w 2017–2019 r.).

Zwiększone ww. czynnikami 
koszty prowadzenia działalno-
ści gospodarczej już skutkują 
znaczącym wzrostem cen usług 
nabywanych przez gminę i wy-
wołują długofalowe konsekwen-
cje, które będą wpływać na 
samorządowe budżety przez 
wiele lat.
Co mogą i robią w tej 
sprawie samorządy?

Poprzez organizacje samo-
rządowe (związki i stowarzysze-
nia) gminy i powiaty występują 
z apelami do Rządu RP o zwięk-
szenie środków finansowych na 
realizowanie najważniejszych 

i najkosztowniejszych usług publicznych, aby 
były one adekwatne do realnie ponoszonych 
kosztów. Przygotowują również propozycje 
zmian wybranych przepisów prawa, tak aby 
realizując na ich podstawie usługi publiczne 
nie ponosić tak wysokich kosztów (np. system 
gospodarki odpadami). Jednak ostateczne de-
cyzje w zakresie wprowadzenia takich zmian 
należą do Parlamentu RP, a często niestety 
głos samorządów nie jest słyszany.
Jaka czeka nas przyszłość?

Niestety nadszedł czas zaciskania pasa 
w samorządach. Część usług publicznych 
będzie stopniowo drożeć, niektóre z nich ra-
dykalnie (najlepszym tego przykładem jest 
ostatnia podwyżka za śmieci). Wiele usług 
szczególnie tych nieobowiązkowych, ale ma-
jących wpływ na poziom jakości życia miesz-
kańców, będzie realizowanych w mniej lub 
bardziej okrojonym zakresie.

Pomimo powyższych trudności finanso-
wych, które dotykają większość samorzą-
dów w Polsce, w Ornontowicach staramy się 
optymalizować budżet. W razie konieczno-
ści uszczuplając, jednak nie usuwając pozycji 
przeznaczonych na kulturę czy rekreację. Mu-
simy być świadomi, że np. nowy plac zabaw to 
luksus, na który gminy w najbliższym czasie 
nie będzie stać. W obecnej, trudnej sytuacji 
należy także docenić, że pomimo ww. czyn-
ników oraz niezakończonych spraw z nieure-
gulowanymi kwestiami podatkowymi z po-
przednich kadencji, które Gmina w dalszym 
ciągu na bieżąco musi regulować (uiszczać), 
w ubiegłym roku udało się w Ornontowicach 
zrobić tak wiele.

Wójt Gminy Ornontowice
Marcin Kotyczka
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1 lutego w restauracji „Pod Kasztanami” 
odbyła się  Gala 100-lecia Śląskiego Związ-
ku Piłki Nożnej w Podokręgu Zabrze, pod-
czas której przypomniano najważniejsze 
piłkarskie wydarzenia i sukcesy z naszego 
regionu. Uroczystość ta była również dobrą 
okazją do podziękowań osobom szczególnie 
zasłużonym dla lokalnej piłki nożnej. Wśród 
odznaczonych znalazło się kilka ornontowic-
kich akcentów.

Srebrną Odznakę Honorową Polskie-
go Związku Piłki Nożnej odebrał prezes 

Nasi z nagrodami Polskiego 
i Śląskiego Związku Piłki Nożnej

GKS „Gwarek” Ornontowice - Krzysztof 
Zdrzałek. Z kolei Złotą Odznaką Honorową 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej wyróżnio-
no Helenę Twardoch, a Srebrne Odznaki 
ŚZPN odebrali wiceprezes „Gwarka” – Jan 
Noga i członek zarządu ds. organizacyjnych 
– Grzegorz Sikora. Medalem 100-lecia 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej kapituła 
uhonorowała naszego Wójta - Marcina 
Kotyczkę.

Zdjęcia: www.slzpn.katowice.pl

W spotkaniu udział wzięli członkowie 
rzeczywiści, honorowi, wspierający oraz za-
wodnicy i sympatycy ornontowickiego Klu-
bu. Nie zabrakło także przedstawicieli władz 
samorządowych w osobach Wójta Gminy Or-
nontowice – Marcina Kotyczki oraz radnych: 
Sebastiana Spyry i Grzegorza Hawełki.

Po stwierdzeniu prawomocności Zebrania 
przystąpiono do przedstawienia sprawozdań 
z działalności merytorycznej GKS „Gwa-
rek” Ornontowice w 2019 r. oraz z dzia-
łalności finansowej w 2019 r. Po odczy-
taniu przez Komisję Rewizyjną protokołu 
i sprawozdania oraz podjęciu stosownych 
uchwał udzielono absolutorium zarządowi 
za 2019 rok. W tym momencie prezes zło-
żył serdecznie podziękowania swoim kole-
gom z zarządu oraz księgowej „Gwarka” 
– Bogusławie Muras i gospodyni – Helenie 
Twardoch.

Następnie w głosowaniach tajnych na ko-
lejną, czteroletnią kadencję wybrano prezesa 
oraz czterech członków zarządu. Otrzymu-
jąc 100% głosów, po raz kolejny prezesem 
„Gwarka” został jedyny zgłoszony kandydat 

• Apteka Nova, ul. Klasztorna 3,
• Apteka św. Stanisława, ul. Zwycięstwa 4,
• Cukiernia Cichoń, ul. Zamkowa,
• Fryzjer Sabina Baron, ul. Zwycięstwa 16,
• Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Klasztorna 1,
• Hurtownia Giebel, ul. Bujakowska 2,
• Kwiaciarnia Ilona Dyrbusz, ul. Zwycięstwa 2a,
• Kiosk prasowy (obok sklepu Szynkarczok), ul. Zwycię-

stwa,
• Leon Burger&Pizza, ul. Zwycięstwa 7b,
• Market Lewiatan, ul. Orzeska 17,
• Market DINO, ul. Krótka 19,
• Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, ul. Zwycię-

stwa 26a,
• Urząd Gminy Ornontowice (portiernia), ul. Zwycię-

stwa 26a,
• Piekarnia Ciastkarnia Barański, ul. Orzeska 90,
• Puszkarska Barbara, ul. Zwycięstwa 2b (obok szalet 

gminnych),
• Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Grzegorz Zdrzałek, ul. Le-

śna 2,
• Stacja paliw CRAB, ul. Zamkowa 6,
• Stacja paliw Antgaz, ul. Hutnicza 1a,
• Sklep spożywczy Alfa, ul. Zamkowa 8,
• Sklep spożywczy Helena Szynkarczok, ul. Zwycięstwa 1,
• Sklep spożywczy Lucjan Bartoszek, ul. Zwycięstwa 194,
• Sklep spożywczy Lukas, ul. Akacjowa 18,
• Sklep spożywczy Jaroszyńska Bożena, ul. Leśna 3,
• Widenka Przetwórstwo Mięsno-Wędliniarskie, ul. Ci-

cha 29.

GKS „Gwarek” z nowym zarządem

„Głos Ornontowic” dostępny jest  
w następujących punktach:

28 lutego odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Górniczego Klubu Sportowego „Gwarek” Ornontowice, podczas którego 
podsumowano działalność  za 2019 rok, wybrano nowy zarząd oraz przed-
stawiono plan działania na rok bieżący.

– Krzysztof Zdrzałek. Miałem wątpliwości, 
co do tego, aby po raz kolejny objąć to 
stanowisko, jednak pozytywna i niezwykle 
pro-sportowa postawa Rady Gminy i Wójta 
Marcina Kotyczki sprawiły, że przez kolejne 
cztery lata chcę angażować się w rozwój or-
nontowickiego sportu – podsumował nowo 
wybrany prezes. Warto zaznaczyć, że w lu-
tym br. „Gwarek” pozyskał dotację z Urzędu 
Gminy na zadanie publiczne w zakresie roz-
woju sportu na terenie Gminy Ornontowi-
ce na 2020 r. Należy również przypomnieć, 

że zarząd Klubu swoje funkcje wykonuje 
w charakterze społecznym.

Nowo wybrany prezes zgłosił kandydatu-
ry czterech członków zarządu, którzy otrzy-
mali poparcie uprawnionych do głosowania 
Członków. Tym samym zarząd GKS „Gwa-
rek” Ornontowice na kadencję 2020-2024 

prezentuje się następująco: prezes 
– Krzysztof Zdrzałek, wiceprezes 
– Paweł Nieradzik, wiceprezes – 
Jan Noga, sekretarz – Krzysztof 
Oszek oraz skarbnik – Grzegorz 
Tomecki.

W dalszej części głosowań – tym 
razem jawnych – wybrano również 
skład Komisji Rewizyjnej, którą 
tworzą: przewodniczący – Robert 
Kwarciński, Katarzyna Gluch i To-
masz Wawrzeń.

Dotychczasowy sekretarz zarzą-
du – Łukasz Nieużyła otrzymał tytuł 

honorowego Prezesa „Gwarka”, a pełniący 
funkcję członka zarządu ds. organizacyjnych 
– Grzegorz Sikora postanowił w pełni sku-
pić się na szkoleniu młodzieży.

Przedstawiono również plan pracy na bie-
żący rok ze szczególnym uwzględnieniem 
zaplanowanej na początek czerwca imprezy 
z okazji jubileuszu 100-lecia Sportu w Or-
nontowicach oraz jubileuszu 35-lecia GKS 
„Gwarek” Ornontowice. Szczegóły powyż-
szych wydarzeń w kolejnych numerach 
„Głosu Ornontowic”.
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W dniu 14.01.2020 r. w KWK „Budryk” 
odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Rozpo-
znawania i Zwalczania Zagrożenia Tąpa-
niami oraz ds. Obudowy, w poszerzonym 
składzie o przedstawicieli jednostek na-
ukowo-badawczych (Głównego Instytutu 
Górnictwa, Akademii Górniczo-Hutniczej) 
z udziałem przedstawiciela Okręgowego 
Urzędu Górniczego w Gliwicach, na któ-
rym ustalono dalszy sposób eksploatacji 
ściany oraz stwierdzono, że w JSW SA KWK 
„Budryk” roboty górnicze prowadzone są 
zgodnie z Planem Ruchu Kopalni na lata 
2019-2021, a w pokładach zagrożonych tą-
paniami także w oparciu o „Kompleksowy 
projekt eksploatacji pokładów zagrożonych 
tąpaniami w KWK”Budryk” na lata 2019-
2021”.

W związku z wystąpieniem wysokoener-
getycznego wstrząsu w dniu 13.01.2020 r. 

Po obradach styczniowej sesji Rady 
Gminy Ornontowice, która w dużej mierze 
poświęcona była wstrząsom górotworu ze 
szczególnym wskazaniem na zdarzenie z 
13 stycznia br. Urząd Gminy Ornontowice 
podjął działania zmierzające do powołania 
zespołu porozumiewawczego dla oceny 
wpływów eksploatacji górniczej na terenie 
Ornontowic. Wobec zamiaru wystąpienia do 
Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwi-
cach z wnioskiem o powołanie takiego ze-
społu wystosowano pisma do JSW SA oraz 

Informacja JSW 
w zakresie wstrząsów górotworu

o energii E=3,0x10J, opracowano następu-
jące działania mające na celu zminimalizo-
wanie występowania wysokoenergetycznych 
wstrząsów:

– dla poprawy monitoringu oddziaływania 
wstrząsów na powierzchnię, kopalnia planuje 
zakup nowej aparatury do pomiaru prędko-
ści i drgań gruntu oraz zabudowę nowego 
stanowiska pomiarowego w bieżącym roku;

– zlecono aktualizację posiadanej eks-
pertyzy dot. inwentaryzacji i odporności dy-
namicznej budynków w ramach w zasięgu 
szkodliwego oddziaływania wstrząsu z dnia 
13.01.2020 r. i podjęciu ewentualnych dzia-
łań w zakresie monitoringu;

– zlecono rzeczoznawcy do spraw ruchu 
zakładu górniczego opracowanie weryfikacji 
prognozy stanu zagrożenia wstrząsami i tą-
paniami w rejonie ściany D-2 w pokładzie 
358/1 wraz z zasadnością zaliczenia pokładu 

358/1 w partii „D” do II stopnia zagrożenia 
tąpaniami.

– zlecono rzeczoznawcy do spraw ruchu 
zakładu górniczego opracowanie weryfikacji 
prognozy oddziaływania wstrząsów górni-
czych na obiekty powierzchniowe zlokalizo-
wane w obszarze górniczym JSW SA KWK 
„Budryk”;

– na podstawie uzyskanych do tej pory do-
świadczeń, kopalnia przeanalizuje ponownie 
projekt rozcięcia i eksploatacji pokładu 358/1 
w partii „D” pod kątem minimalizacji i ogra-
niczenia występowania wstrząsów;

– w celu skrócenia tzw. kroku zawału 
wysokiego, a tym samym zminimalizowa-
nia prawdopodobieństwa wystąpienia wy-
sokoenergetycznych wstrząsów górotworu 
kontynuowana będzie aktywna profilaktyka 
tąpaniowa w postaci strzelań torpedujących 
skały stropu.

Powyższe działania mają na celu minima-
lizację uciążliwości dla mieszkańców wyni-
kającą z prowadzonej działalności górniczej, 
jednakże nie pozwalają na definitywne wy-
eliminowanie występowania wstrząsów gó-
rotworu, gdyż wykracza to poza możliwości 
współczesnej wiedzy technicznej.

Odpowiedź podpisana przez Artura Dycz-
ko – Zastępcę Prezesa Zarządu JSW SA  
ds. Technicznych i Operacyjnych.

Zespół porozumiewawczy
PGG SA z prośbą o opinie w tej sprawie. 
Opinie te będą stanowić załącznik do ww. 
wniosku.

Rolą zespołów porozumiewawczych jest 
tworzenie warunków sprzyjających bezkon-
fliktowemu rozstrzyganiu sporów i łago-
dzenia napięć na styku potrzeb działalności 
górniczej i zagospodarowania przestrzeni pu-
blicznej. Inicjatorem powołania zespołu po-
rozumiewawczego dla oceny wpływów eks-
ploatacji górniczej na terenie Ornontowic jest 
dyrektor OUG w Gliwicach – Roman Sus.

27 lutego br. odbyło się Walne Zgroma-
dzenie Członków Spółki Wodnej w Ornon-
towicach, które poprowadzili przewodniczą-
cy Henryk Skopek oraz księgowa Janina 
Kozioł. 

Wśród uczestników znaleźli się: Zastępca 
Wójta Gminy Ornontowice – Dariusz Spyra, 
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Wodociągowej – Arkadiusz Pamuła, Na-
czelnik Wydziału Środowiska, Przedsię-
biorczości i Gospodarki  Gruntami Urzędu 
Gminy Ornontowice – Justyna Sittek-Goj, 
Kierownik Wydziału Szkód Górniczych 

Zebranie Spółki Wodnej
KWK „Budryk”– Piotr Stajno oraz Człon-
kowie Spółki i zainteresowani mieszkańcy.

Po odczytaniu sprawozdania z działalno-
ści zarządu za 2019 r., sprawozdania Komisji 
Rewizyjnej,  sprawozdania z wykonania bu-
dżetu za 2019 r. oraz przedstawienia planu 
finansowego na rok bieżący, Członkowie 
Walnego Zgromadzenia podjęli uchwały 
zatwierdzając powyższe. Ponadto w trakcie 
spotkania ustalono wysokość składki człon-
kowskiej na 2020 rok., która kształtuje się 
na poziomie ubiegłorocznej, tj. 24 zł od ha 
posiadanego gruntu. 

10 marca 2020 r. odbędą się przetargi na 
sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 
niezabudowanych nieruchomości grunto-
wych zlokalizowanych przy ul. Sosnowej:
• działka nr 3147/170 o powierzchni 0,0663 

ha (godz. 12.00, UG Ornontowice p. 301),
• działka nr 3151/170 o powierzchni 0,0785 

ha (godz. 13.00, UG Ornontowice p. 301).
Podstawowe przeznaczenie terenu to za-

budowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz 
z przynależnym zagospodarowaniem tere-
nu. Działki uzbrojone, posiadają dostęp do 
drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną. 
Oferty sprzedaży dostępne są na stronie in-
ternetowej: www.bip.ornontowice.pl. Szcze-
gółowych informacji udzielają pracownicy 
Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości 
i Gospodarki Gruntami, pod nr tel. 32 33 
06 241.

Tuż po silnym wstrząsie z 13 stycznia br. z prośbą o udzielenie informacji nt. 
planowanych działań profilaktycznych, mających na celu ograniczenie ko-
lejnych wstrząsów zwrócił się do JSW SA Wójt Gminy Ornontowice – Mar-
cin Kotyczka. Poniżej zamieszczamy meritum uzyskanej odpowiedzi.

Nieruchomości 
gruntowe na sprzedaż!
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lutego nastąpiła zmiana w rozkładzie jazdy 
Bezpłatnej Komunikacji Gminnej. Aktual-
ny rozkład jazdy dostępny na www.ornon-
towice.pl w zakładce Informacje ogólne → 
Komunikacja → Rozkłady jazdy.

Planuje się, aby po niektórych kursach od 
strony Orzesza, na wysokości boiska GKS 
„Gwarek” Ornontowice, bus skręcił w ul. 
Nową, którą pojedzie aż do skrzyżowania 
z ul. Graniczną. Tam właśnie planowany jest 
jeden z dwóch nowych przystanków. Zabie-
rając mieszkańców zachodniej części Or-
nontowic z powrotem pojedzie ul. Nową do 
ul. Zwycięstwa. Drugi z nowych przystan-

Przypomnijmy, że obszar rewitalizacji 
w Ornontowicach jest wyznaczony na pod-
stawie Lokalnego Programu Rewitalizacji 
z 2018 r., i obejmuje obszar pomiędzy ul. 
Nową – Bankową, przez centrum gminy 
w kierunku południowym do os. przy ul. 
Akacjowej oraz do ul. Żabik. Na tym wła-
śnie obszarze w miejsce 218 szt. opraw 

Bezpłatna Komunikacja Gminna 
– dwa nowe przystanki

ków planowany jest przy bocznym wjeździe 
na boisko GKS „Gwarek” (ul. Nowa). W ten 
sposób mieszkańcy z odległych terenów ul. 
Granicznej będą mogli łatwiej dostać się do 
centrum gminy i z powrotem.

Aktualnie trwają prace związane z przy-
gotowaniem nowej organizacji ruchu 
w obrębie ul. Nowej. Równocześnie trwa 
niezbędna procedura w Powiatowym Zarzą-

dzie Dróg w Mikołowie. Miejsca 
nowych przystanków zostaną od-
powiednio oznakowane zarówno 
oznakowaniem pionowym, jak 
i poziomym. Uzupełnieniem ozna-
kowania drogowego będą tabliczki 
zawierające nowy rozkład jazdy. 
O terminie wprowadzenia plano-
wanych przystanków Urząd Gmi-
ny poinformuje za pomocą strony 
internetowej www.ornontowice.pl. 
Ponadto informujemy, że od 24 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zachodniej części Or-
nontowic Urząd Gminy zapowiedział zmiany w rozkładzie jazdy Bezpłatnej 
Komunikacji Gminnej.

Nowe oświetlenie LED
Pod koniec lutego br. zakończyła się wymiana źródeł światła w oświetleniu 
ulicznym na żarówki typu LED w obszarze rewitalizacji w Ornontowicach. 
Dzięki inicjatywie urzędników i wsparciu funduszy Unii Europejskiej, na te-
renie naszej gminy wymieniono aż 218 opraw. Wysokość bezzwrotnej do-
tacji wynosiła 95%, przy wartości całego projektu na poziomie 260 tys. zł.

sodowych zainstalowano energooszczędne 
oprawy typu LED, co ograniczy produkcję 
CO2 oraz PM10.

Zaplanowane wskaźniki do zrealizowa-
nia wg umowy:

• ograniczenie emisji CO2 o 44,94192 
ton/rok,

• zmniejszenie zapotrzebowania na 
energię elektryczną o 55,7592 Mwh/
rok.

Operacja współfinansowana jest ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach poddzia-
łania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski 
oraz efektywne oświetlenie – ZIT w ramach 
działania 4.5. Niskoemisyjny transport miej-
ski oraz efektywne oświetlenie objętego 
Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Będzie się 
działo!

Znamy terminy dwóch największych 
imprez plenerowych, które odbędą się 
w tym roku w naszej Gminie. 
Już teraz serdecznie zapraszamy na:

Dni Ornontowic – 13 czerwca 
(Amfiteatr Parkowy / Park Gminny)
Imprezie jak zwykle będą towarzyszyć 
zawody sportowe, które odbędą się  
12 i 13 czerwca. 

Dożynki Gminne – 5 września 
(Amfiteatr Parkowy / Park Gminny)
Imprezie będą towarzyszyć obchody 
25-lecia kapeli Śląskie Bajery.

Szczegółowe informacje dot. powyż-
szych wydarzeń w kolejnych numerach 
„Głosu Ornontowic”. 
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Informacja 
Wójta Gminy

Wójt gminy Ornotowice informuje, iż osoby 
które złożyły Deklaracje w związku z kom-
postowaniem bioodpadów są zobowiązane 
do uiszczania opłaty zgodnie ze złożoną 
Deklaracją. Natomiast osoby, które złożyły 
Deklarację po raz pierwszy opłatę uiszczają 
zgodnie z otrzymanym Zawiadomieniem.



9LUTY 2020    nr 2 (214)    GŁOS Ornontowic S P O R T

Trener Łukasz Biliński (34 lata) posiada 
licencję UEFA A. W ostatnich latach praco-
wał z grupami młodzieżowymi od U13 do 
U15, którymi zajmował się w APN GKS 
Tychy oraz  w Tyskim Sporcie. Na poziomie 
seniorskim prowadził drużyny AKS–u Mi-
kołów, Ogrodnika Cielmice, LKS Sokół 
Wola, a ostatnio był asystentem pierwsze-
go trenera Odry Wodzisław. Nasz trener był 
również na stażu w VFL Wolfsburg.

Plan gier kontrolnych w okresie przygoto-
wawczym przedstawia się następująco:

Kadra I  drużyny: Boczar Dawid 
(1992), Buchalik Krzysztof (2002), Czaj-
ka Łukasz (1996), Czekaj Michał (2000), 
Długosz Jakub (2002), Hałatek Damian 
(2000), Harkawy Mateusz (1998), Jedyń-
ski Łukasz (2000), Joachim Kacper (2002), 
Kasprzyk Tomasz (1979), Kosiorowski 
Sebastian (1990), Leszczyński Tomasz 
(1987), Małecki Szymon (2000), Oleksy 
Paweł (1997), Pawełczyk Piotr (2001), Pil-
ny Damian (1996), Rajca Mateusz (1992), 
Saliński Szymon (2000), Sewerin Jakub 
(1996), Sikora Marek (1992) oraz  Zdrza-
łek Jakub (1996). 

I trener: Biliński Łukasz
II trener: Zdrzałek Mateusz
kierownik: Oszek Krzysztof   
Przyszli: Kosiorowski Sebastian (wolny 

zawodnik), Pawełczyk Piotr (UKS Ruch 
Chorzów), Małecki Szymon (GieKSa Ka-
towice), Sikora Marek (Gwarek II Ornon-
towice) oraz Hałatek Damian (Zagłębie 
Sosnowiec).

Odeszli: Koleczko Damian (Unia Książe-
nice),  Kwaśniewski Piotr (Ruch Chorzów), 
Mizia Marcin (Unia Książenice), Nowara 
Mateusz (Ruch Zdzieszowice), Stanek Ma-

GKS „Gwarek” 
przygotowany do II rundy sezonu

Zawodnicy pierwszej drużyny GKS „Gwarek” Ornontowice występujący 
w rozgrywkach IV ligi Gr. 1 do II rundy sezonu 2019/2020 przygotowują się 
pod okiem trenera Łukasza Bilińskiego, któremu pomaga trener Mateusz 
Zdrzałek.

L.p. Przeciwnik Wynik Strzelcy bramek

1. Powiatowy Turniej Halowy  
w Łaziska Górnych II m-ce Leszczyński Tomasz został „Królem strzelców”

2. Ogrodnik Cielmice 5 : 1 Czajka - 3, zaw. test. - 2

3. Sośnica Gliwice 0 : 0

4. Iskra Pszczyna 2 : 2 Małecki, Leszczyński

5. Podbeskidzie II BB 1 : 5 Sewerin

6. Drzewiarz Jasienica 3 : 1 Sewerin - 2, Małecki

7. Odra Wodzisław 2 : 5 Leszczyński, zaw. test

8. Concordia Knurów 1 : 1 zaw. test.

9. Unia Książenice 1 : 2 Czajka

ciej (kontuzja), Ściślak Bartosz (kontuzja) 
oraz Maziarz Filip (rezygnacja).

Szkółka piłkarska GKS „Gwarek” 
Ornontowice wraz z nowym rokiem wy-
startowała z  systematyczną pracą i  no-
wymi projektami, które mają podnieść 
jakość pracy z  dziećmi i  młodzieżą.  
Dzięki wytężonej pracy wielu osób uzyska-
liśmy „SREBRNĄ GWIAZDKĘ” w syste-
mie certyfikacji PZPN. Takie wyróżnienie 
oznacza, że spełniliśmy szereg kryteriów 
szkoleniowo – organizacyjnych i realizuje-

my szkolenie na wysokim poziomie. Program 
certyfikacji wyróżnia się ciągłą kontrolą na-
szej pracy poprzez niezapowiedziane wizy-
ty kontrolne oraz monitoring i prowadzenie 
dzienników trenerskich przez naszych trene-
rów. Jesteśmy więc pod stałą obserwacją, co 
jest dla nas kolejną motywacją do tego, aby 
w szkoleniu codziennie utrzymywać najwyż-
sze standardy pracy.

Najciekawszym z nowych projektów, które 
postanowiliśmy wdrożyć jest szereg testów 

piłkarskich dla wszystkich zawodników szkół-
ki. Dzięki ich monitoringowi na bieżąco bę-
dziemy mogli śledzić postępy naszej pracy. 
Pierwsze testy zaplanowaliśmy na początek 
wiosny.

Od początku stycznia wszystkie nasze 
grupy regularnie trenują i rozgrywają mecze 
kontrolne, a w czasie ferii zimowych zorga-
nizowaliśmy dla wszystkich chętnych zawod-
ników obozy dochodzeniowe, gdzie oprócz 
codziennych treningów zawodnicy mieli 
zapewnione również atrakcyjne wyjazdy do 
parku trampolin i na kompleks basenowy. Rok 
po roku nasze obozy cieszą się dużym zain-
teresowaniem, dlatego dziękujemy rodzicom 
za zaufanie jakim nas obdarzają.

W lutym nasze grupy rywalizowały w tur-
niejach halowych, grupa rocznika 2007/08 
trenera Grzegorza Sikory zanotowała 4 miej-
sce, jednak należy wyróżnić indywidualne 
nagrody dla najlepszego bramkarza Jerzego 
Strzelczyka oraz nagrodę dla wyróżniającego 
się zawodnika Macieja Graczka. Grupa tre-
nera Michała Skowrona rocznika 2009/10 na 
turnieju w Rudzie Śląskiej zdobyła I miejsce. 
Można więc powiedzieć że pomimo trenin-
gów na zewnątrz nasi zawodnicy dobrze za-
adoptowali się do gry w hali.

Nowy rok to również kolejne powołania 
do Reprezentacji Śląska Dawida Szwieca 
oraz powołania do kadry Podokręgu Zabrze 
zawodników Macieja Graczka i Jerzego 
Strzelczyka. Podsumowując można powie-
dzieć, że powołania naszych zawodników 
są nagrodą dla nich samych, ale również dla 
trenerów i całego klubu, ponieważ świadczą 
o jakości naszej pracy i rozwoju naszych 
podopiecznych.

Kadra szkoleniowa grup młodzieżowych:
-Sikora Grzegorz (rocznik 2007 i młodsi), 

Zdrzałek Mateusz (rocznik 2009 i młodsi Gr-
1), Skowron Michał (rocznik 2009 i młodsi 
Gr-2), Nawrat Marcin (rocznik 2011 Gr-1 
i Gr-2), Rotuski Radosław (rocznik 2012 
i młodsi), Nowak Paweł (trening bramkarski), 
Kupczak Arkadiusz (trening motoryczny)oraz 
Czajka Łukasz (asystent).

Tekst: GKS „Gwarek” Ornontowice

PODARUJ 1% PODATKU
NA GKS „GWAREK” ORNONTOWICE

Twój 1% podatu na GKS „Gwarek” Ornontowice to wkład w rozwój 
sportowy dzieci i młodzieży oraz kształtowanie życiowych pasji  

i wspieranie sportowych talentów.

Numer KRS 0000025579
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GOTOWANIE Z REMIGIUSZEM 
RĄCZKĄ ORAZ POSZUKIWANIE 
DAWNYCH PRZEPISÓW

Jednym z działań zaplanowanych w ra-
mach projektu Naturalnie.SENIOR! było po-
szukiwanie dawnych przepisów kulinarnych, 
aby wydać je w formie specjalnego „heftu” 
(zeszytu). To właśnie te poszukiwania były 
pretekstem do zaproszenia do Ornontowic 
znanego kucharza Remigiusza Rączkę. Po-
mysł tak bardzo spodobał się kucharzowi 
oraz ekipie telewizyjnej, iż postanowili na-
grać specjalny odcinek programu w naszej 
Izbie Regionalnej. Niezastąpiona Bronisława 
Porembska – była szefowa KGW, pokazała 
Remigiuszowi, jak przygotować znakomite 
ciasto orzechowe ze starej receptury. Nato-
miast w drugiej części programu Dyrektor 
ARTerii – Aleksandra Malczyk przygotowa-
ła wraz ze znanym kucharzem karminadle 
z selera z kapustą, również według starej 
receptury. Ta część programu była okazją do 
porozmawiania o wspaniałym dziedzictwie 
kulturowym Ornontowic oraz akcji zbiera-
nia dawnych przepisów ze starych heftów. 
Po intensywnym dniu nagraniowym odby-

ło się spotkanie z ornontowickimi Senio-
rami. Dyskusja na temat dawnych receptur 
była bardzo pouczająca. Powstał swoisty 
spis przepisów, które znane są od pokoleń, 
a które warto zebrać i utrwalić. Szczególnie 
ciekawa była część poświęcona smakołykom 
przygotowywanym dla dzieci. Nie zabrakło 
w niej czekolady robionej z mleka w prosz-
ku, szyszek z preparowanego ryżu, czy cia-
stek z kleiku ryżowego. 

Poszukiwania dobrych przepisów trwają, 
można przynosić je do ARTerii lub wysłać 
na adres mailowy: animator@centrumarte-
ria.pl, wszystkie zostaną zebrane do 9 marca 
do godz. 16.00 podczas kolejnego spotkania. 
Zapraszamy serdecznie. Mamy nadzieję, że 
uda nam się zebrać stare, dobre receptury.

AKADEMIA ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ
7 lutego ruszyły kolejne zajęcia Akademii 

Ziemi Pszczyńskiej. Tym razem uczestnicy 
mają od 9 do 12 lat. Całe przedsięwzięcie 

W ARTERII CKiP
finansowane jest z środków unijnych dzię-
ki przynależności Ornontowic do Lokalnej 
Grupy Działań Ziemia Pszczyńska. Ideą 
Akademii jest pokazanie, iż zdobywanie 
wiedzy i umiejętności nie musi być nud-
nym zajęciem. W czasie spotkań adepci 
Akademii pod czujnym okiem ekspertów 
zdobywają wiedzę, doświadczenie oraz 
umiejętności z zakresu stylu, zdrowia, psy-
chologii, czy wiedzy o przyrodzie. Piękno 
Akademii polega m.in. na tym, że jeśli mó-
wimy o zdrowym żywieniu, to na zajęciach 
dzieci przygotowują i  kosztują zdrowe, 
smaczne potrawy jak „nutella” na bazie awo-
kado, suszonych śliwek, kakao i odrobiny 
mleka kokosowego. Każdy z uczestników 
otrzymał specjalny indeks. Zajęcia potrwają 
do końca maja. 

KREATYWNE I PRAKTYCZNE
Kreatywność to cecha, która nie tylko uła-

twia życie, ale sprawia, że jest ono piękniejsze. 
To właśnie kreatywność niezależnie od zdol-
ności plastycznych pozwala tworzyć. Wła-
śnie taka przestrzeń do kreatywności i pracy 
twórczej dają organizowane w ARTerii od 
początku roku spotkania w ramach Klubu 
Kobiet Kreatywnych. 

W styczniu i lutym zajęcia odbywały się 
pod znakiem makramy. Powstały prace wi-
szące i bieżniki z bawełnianego sznurka. 
Na kolejne miesiące zaplanowane są zajęcia 
z techniki mixmedia, która jest połączeniem 
pracy z gliną samoutwardzalną, decupagem 
i innych technik zdobienia przedmiotów 
użytkowych. Informacje o  zajęciach na 
stronie  www.centrumarteria.pl oraz na Fa-
cebooku. 

 
NATURALNIE. SENIOR!

W  związku z  projektem Naturalnie.
SENIOR! (organizowanym przez ARTerię 
przy wsparciu w postaci darowizny Funda-
cji JSW), odbyły się ciekawe spotkania dla 
Seniorów. 10 lutego spotkanie z bloku tema-
tycznego „Herbaciarnia Seniora” było spo-
tkaniem łączącym pokolenia. Wolontariusze 
wraz z przybyłymi uczestnikami projektu 
spędzili popołudnie na rozgrywaniu różnych 
gier planszowych. W kolejny poniedziałek 
17 lutego w sali ARTerii można się było zre-
laksować i odprężyć podczas samodzielnego 
wykonywania masażu twarzy i dłoni. A już 
w środę odbyły się pierwsze zajęcia z cyklu 
„Gimnastyka – zdrowy kręgosłup”. Nato-
miast zajęcia z serii „Ornontowicka Zielar-
nia Seniora” z 24 lutego, poświęcone zostały 
brzozie i odbyły się w formie warsztatów 
pozyskiwania wiosennego soku z brzozy 
oraz odkrywania gemmoterapii, czyli wy-
korzystywania pączków roślin. 2 marca spo-

tkaliśmy się ze stylistką, która powiedziała 
nam co warto mieć w szafie, aby dobrze 
wyglądać w każdym wieku. 

W najbliższym czasie zapraszamy na 
poniedziałkowe spotkania o godzinie 16.00 
w następujących tematach:

• 9 marca odbędzie się drugie spotkanie 
z  cyklu „Senioralna Giełda Przepi-
sów”. Kolejny raz zawita do nas znany 
Remigiusz Rączka, „zajrzymy” do sta-
rych heftów w poszukiwaniu dawnych 
smacznych receptur. Dlatego gorąco 
zachęcamy, by na spotkanie zabrać ze 
sobą własne przepisy.

• 16 marca będzie mowa o relaksacji, 
czyli prostych ćwiczeniach na redukcję 
stresu i poprawę samopoczucia.

• 23 marca dostarczymy uczestnikom 
praktycznej wiedzy o dzikich roślinach 
z okolicy podczas etnobotanicznego 
spaceru, a zebrane w tym czasie rośliny 
wykorzystamy w kuchni.

• 30 marca odbędą się warsztaty współ-
czesnego dekorowania potraw z elemen-
tami carvingu (sztuka rzeźbienia w owo-
cach i warzywach). Będą to ostatnie 
zajęcia odbywające się w poniedziałki.

Natomiast „Gimnastyka – zdrowy krę-
gosłup” odbywać się będzie w każdą środę 
marca i kwietnia o godzinie 11.00 w sali 
OSP.

Ponadto zapraszamy na wycieczki orga-
nizowane w ramach projektu:

• 25 kwietnia: Wycieczka dla Seniorów 
z wnukami – Kopalnia Srebra, Muzeum 
Chleba,

• 16 maja: Wycieczka z historią w tle – 
Muzeum Powstań Śląskich, Centrum 
Dokumentacji Deportacji Górnośląza-
ków do ZSRR w 1954 roku.

Wszystkich zainteresowanych już dziś 
zapraszamy na spotkania. Wszelkie dodat-
kowe informacje w biurach ARTerii oraz 
pod numerem telefonu 32 235 46 98.

Tekst i zdjęcia: ARTeria CKiP 
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Rowerem na Nordkapp
29 listopada 2019 r. Gminna Biblioteka 

Publiczna w Ornontowicach gościła Toma-
sza Kabałę, który wraz z żoną przemierza 
różne zakątki świata. Spotkanie „Rowerem 
na Nordkapp” okazało się być na tyle inte-
resujące, że czytelnia po brzegi wypełniona 
była mieszkańcami nie tylko Ornontowic, 
ale i innych miejscowości. Pan Tomasz 
w ciekawy sposób zaprezentował za po-
mocą zdjęć i filmików relację z rowerowej 

wyprawy na Nordkapp, którą odbył z mał-
żonką w tym roku. Opowieści o ludziach 
spotkanych w czasie podróży, niesamowi-
tych przygodach i pięknych krajobrazach 
sprawiły, że spotkanie było bardzo ciekawe 
i zainspirowało niektórych do poznawania 
świata na… rowerze. Panu Tomaszowi ser-
decznie dziękujemy i życzymy kolejnych 
udanych wypraw.

Międzypokoleniowe 
spotkanie z książką

Książki mojego dzieciństwa to temat 
spotkania międzypokoleniowego, które od-
było się 20 listopada w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Ornontowicach. Było to o tyle 
ciekawe wyzwanie, że do udziału zaproszo-
no dzieci oraz seniorów (głównie czytel-
ników biblioteki, członków Towarzystwa 
Miłośników Ornontowic i Koła Gospodyń 
Wiejskich). Moderatorem spotkania była 

animatorka kultury Iwona Kusak, która 
potrafiła zjednać przedstawicieli różnych 
pokoleń. Poprzez zabawy, techniki dramowe 
i rozmowy nastąpiła wymiana czytelniczych 
doświadczeń, uczestnicy prezentowali ulu-
bione książki, odbyło się również głosowa-
nie na najciekawszą prezentację. Spotkanie 
było atrakcyjnym doświadczeniem zarówno 
dla dzieci, jak i dorosłych. Zorganizowano 
je w ramach projektu „Czytamy i działa-
my!”, a dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury. Pro-
gram Partnerstwo dla Książki 2019.

Urodziła się 19 sierpnia 1980 r. w Mikołowie. Jej ojciec Henryk miał własną 
firmę, mama Jolanta do dziś prowadzi sklep wielobranżowy w ornonto-
wickim „Anatolu”. Ich córka to jednak dusza artystyczna, najprawdziwsza 
animatorka kultury i oddana regionalistka.

Szkołę podstawową ukończyła w Ornon-
towicach, zaś w Knurowie liceum ogólno-
kształcące. W końcu też przyszedł czas na 
studia – ich pierwszy etap to animacja spo-
łeczno-kulturalna jako licencjat uzyskany 
w cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, potem były studia wiedzy 
o regionie, a niebawem będzie to magiste-
rium z edukacji kulturalnej.

Z Teatrem „Naumiony” związała się nie-
jako przez syna Dominika, który obecnie 
jest już uczniem klasy artystycznej rybnic-
kiego liceum „Powstańców”, ale w 2008 r. 
wystąpił z ornontowickim teatrem w przed-
stawieniu „K jak krasnoludki”. Siłą rze-
czy nieodzowna była wówczas opieka nad 
dziecięcym aktorem, więc i jego mamie 
przypadła rola… Królewny. Rychło poja-

wiły się następne, przy czym Joanna So-
dzawiczny ujawniła nie tylko wyjątkowy 
talent aktorski, ale też autorski! Napisała 
„Kopidoła”, a potem „Szaca”, wystawiając 
swoje sztuki z członkami macierzystego 
zespołu teatralnego. Ponadto czterokrotnie 
zdobyła wyróżnienie za jednoaktówki po 
śląsku w konkursie współorganizowanym 
przez Teatr Korez (niedawno kolejny udział 
w tym konkursie zakończył się zdobyciem 
II miejsca za Żywobycie św. Barbary. Na 
koncie ma też wyróżnienie rektora Uni-
wersytetu Śląskiego i nagrodę w konkursie 
Napiszmy to na naszymu zorganizowanym 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mi-
kołowie. Co istotne, gwara śląska jest klu-
czowa w jej kulturalno-artystycznej dzia-
łalności. Stąd dość częste role wodzireja, 
konferansjera i animatora spotkań z różnymi 
grupami, począwszy od najmłodszych dzie-
ci, po emerytów. Szczególnie ceni sobie 
spotkania z ludźmi, okazje do rozmów oraz 
imprezy towarzyskie, a już najbardziej te 
bezalkoholowe. Jej pasją są podróże, choć 
podkreśla, że najlepszym krajem na świe-
cie jest Polska, najwspanialszym regionem 
Śląsk, a miejscem na ziemi – Orna.

Jej energia i pomysłowość znajdują też 

przełożenie w działalności społecznej, 
czego przykładem jest ornontowicki Trash 
Challenge – akcja polegająca na zbieraniu 
śmieci albo też ZróbMY sobie ładnie, czyli 
wspólne sadzenie roślin, które na wiosnę 
zdobić będą jedne ze skrzyżowań. W pla-
nach ma kolejne eventy, które mają uświet-
nić stulecie powstań śląskich. 
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Pojęciem Tragedia Górnośląska określa-
my represje wobec ludności cywilnej Górne-
go Śląska, związane z wkroczeniem Armii 
Czerwonej w styczniu 1945 r. Obejmuje ono 
zbrodnie wojenne popełnione na miejscowej 
ludności przez żołnierzy armii radzieckiej 
– rozstrzeliwania, grabieże, gwałty, inter-
nowania i masową wywózkę mężczyzn, 
głównie górników, do Związku Radziec-
kiego. W ciągu trzech miesięcy wywiezio-
no z Górnego Śląska co najmniej 30 tys. 
osób, w tym 34 mieszkańców Ornontowic. 
Milczenie o tej zbrodni trwało aż do 1990 r. 

Mini bal przebierańców
Mini bal przebierańców już na stałe wpi-

sał się w kalendarz imprez bibliotecznych. 
Został on zorganizowany dla dzieci w wieku 
2-4 lat, w ramach Bibliotecznych Anima-
cji, które prowadzi  Joanna Sodzawiczny. 
Przebrały się zarówno dzieci, jak i niektórzy 
rodzice, co nas - bibliotekarzy - zaskoczy-
ło. Zabawa była iście karnawałowa! Były 
wspólne tańce, zabawy, migające światełka, 
mydlane bańki i wystrzałowe konfetti.

Biblioteczne Animacje to zajęcia kiero-
wane do dzieci w wieku 2-4 lat i są bez-
płatne. Najbliższe odbędą się 11 marca 
br., a temat będzie brzmiał: „Mali ogrod-
nicy”.

75. Rocznica Tragedii Górnośląskiej 1945
9 lutego z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ornontowic we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Pamięci Tragedii Śląskiej 1945 oraz ARTerią CKiP od-
była się konferencja pt. „75. Rocznica Tragedii Górnośląskiej 1945 Pamięć i 
Przebaczenie”, podczas której mieszkańcy Ornontowic oddali hołd Ofiarom 
Tragedii.

kiedy to tygodnik związkowy „Gór-
nik” rozpoczął publikowanie spisu 
polskich obywateli, górników wy-
wiezionych do ZSRR w 1945 r.

Przed mszą św. w intencji Ofiar 
Tragedii i ich Rodzin na ornonto-
wickim cmentarzu złożono kwiaty 
pod pomnikiem Ofiar II Wojny 
Światowej. Hołd zmarłym odda-
li: Przewodniczący Rady Gminy 
Ornontowice – Henryk Nieużyła, 
zastępca Wójta Gminy Ornonto-
wice – Dariusz Spyra, przedstawi-
ciele Towarzystwa Miłośników Ornontowic 
– Andrzej Kotyczka i Danuta Prasoł oraz 
sekretarz zarządu Stowarzyszenia Pamię-
ci Tragedii Śląskiej  1945 – prof. Elżbieta 
Borkowska.

Po nabożeństwie udano się do ARTerii, 
gdzie Andrzej Kotyczka przypomniał szcze-
góły tragicznych wydarzeń z 1945 r., które 
miały miejsce w Ornontowicach i okolicy. 
Szczególną uwagę poświęcił losowi Fran-

ciszka Stawiarskiego, mieszkańca naszej 
Gminy, który został wywieziony w głąb 
Rosji i już nie powrócił... Relację z jego 
zatrzymania zapisał jego syn Henryk, któ-
ry w 1991 r. został pierwszym przewodni-
czącym Stowarzyszenia Pamięci Tragedii 
Śląskiej 1945. Z kolei dyrektor ARTerii  
– Aleksandra Malczyk zaznaczyła jak waż-

Warsztaty rękodzieła artystycznego
W lutym 2020 r. - po prawie rocznej prze-

rwie - wznowiono Warsztaty rękodzieła ar-
tystycznego, organizowane przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Ornontowicach. 
Ręcznie robione prace cieszą się dużym 
powodzeniem, stąd plan na comiesięczne 
spotkania. Jest wtedy okazja do wspólnych 
rozmów, dzielenia się pasjami czy podejmo-
wania nowych wyzwań. Na ostatnim spotka-
niu uczestniczki – pod kierunkiem Jolanty 
Mandrysz – zgłębiały tajniki filcowania 
na sucho i wykonały koraliki oraz obraz-
ki. Kolejne planowane są na 12 marca br., 
a tematyka będzie już świąteczna. Warszta-
ty kierowane są do młodzieży i dorosłych, 

uczestnicy ponoszą jedynie koszty zakupu 
materiałów.

Dzień Kota w bibliotece
Dzień Kota (obchodzony 17 lutego 2020 r.) 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowi-
cach zorganizowała w ramach Bibliotecznej 
Akademii Malucha dla 5-latków z Przedszko-
la im. Kubusia Puchatka. Dzieci wzięły udział 
w głosowaniu na najlepszego zwierzaka do-
mowego (w którym zwyciężył pies), wysłu-
chały bajek: „Król kot”, „Kotek Splotek”, 
„O nie, Dudusiu!”, a w części artystycznej, 
krok po kroku, rysowały kredą na czarnych 
tabliczkach koty. Dzieci okazały się być 
świetnymi artystami, prace można obejrzeć 
w bibliotece.

Tekst i zdjęcia: 
Gminna Biblioteka Publiczna 

w Ornontowicach

na w dzisiejszych czasach jest pamięć o jej 
ofiarach, przebaczenie oraz pokój na świe-
cie. W czasie konferencji odtworzono rów-
nież film produkcji IPN pt. „Przemilczana 
tragedia”, w którym bliscy deportowanych 
oraz ci nieliczni, którym udało się szczęśli-
wie powrócić do domu, relacjonują tamte 
tragiczne chwile. Doniosłą i nostalgiczną 
atmosferę spotkania podkreślił swoim wy-
stępem chór „Jutrzenka”.
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W PRZEDSZKOLU 
IM. KUBUSIA PUCHATKA

Przedszkolaki w Urzędzie Gminy Ornon-
towice

31 stycznia grupa „Różyczki” z Przed-
szkola im. Kubusia Puchatka wraz z wy-
chowawczynią Aleksandrą Głosz udała się 
z wizytą do Urzędu Gminy. Celem wizyty 
było poznanie zasad funkcjonowania urzę-
du i pracy Wójta. Młodych ornontowiczan 
przyjęto w sali obrad Rady Gminy. Dzieci 
spotkały się z Wójtem Marcinem Kotyczką 
oraz jego zastępcą  Dariuszem Spyrą. W trak-
cie wizyty dzieci zadawały pytania, na które 

włodarze naszej Gminy chętnie i wyczerpu-
jąco odpowiadali. Następnie dzieci udały się 
do gabinetu Wójta, gdzie miały możliwość 
usiąść w jego  fotelu i wykonać pamiątkowe 
zdjęcie. Dzieci także odwiedziły Skarbnika 
Gminy, Urząd Stanu Cywilnego oraz Re-
ferat Komunalny. Na zakończenie maluchy 
otrzymały od pracowników Urzędu Gminy 
upominki. Grupa „Różyczki” serdecznie 
dziękuje Wójtowi za zaproszenie i ciekawie 
spędzony czas.

Karnawał
Jak co roku w karnawale, w naszym przed-

szkolu odbył się długo oczekiwany przez dzie-
ci "Bal przebierańców”. W tym dniu przenie-
śliśmy się do prawdziwej krainy bajek i baśni. 
Podczas balu towarzyszył nam wodzirej, który 
na tę okazję przygotował mnóstwo atrakcji, 
gier i zabaw. W czasie balu dzieci zaprezen-
towały swoje niebanalne stroje. Po prezentacji 
strojów oraz sesji zdjęciowej rozpoczęła się 
wspólna zabawa. Dla spragnionych i zmęczo-
nych zabawą znalazła się chwila relaksu przy 
wspólnym poczęstunku. Jak zwykle bawili-
śmy się doskonale.

Przedszkolaki robią świece
Żaden prezent nie ucieszy tak jak wyko-

nany własnoręcznie. Z okazji Dnia Babci 
i Dziadka nasze przedszkole postanowiło 
wziąć udział w warsztatach świecowych, 
które odbyły się 3 i 4 lutego br. Podczas 
warsztatów dzieci nie tylko poznały jedną 
z  technik wytwarzania świec, ale także 
wyczarowały dla swoich dziadków niepo-
wtarzalną świecę ozdobną. Unikalny dobór 
dodatków, kolorów i zapachów stworzył ide-

alny prezent. Dzieciom warsztaty bardzo się 
spodobały. Rozwinęły nie tylko swoje umie-
jętności twórcze, ale także manualne.

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
IM. KAROLA MIARKI

Powiatowy Konkurs Poezji Bożonarodze-
niowej

31 stycznia 2020 r. już po raz 16 odbył się 
Powiatowy Konkurs Poezji Bożonarodzenio-
wej. Konkurs zorganizowali nauczyciele Ma-
ria Gabor, Iwona Kieler, Agnieszka i Piotr Go-
rzawscy oraz Katarzyna Kotyczka. Konkurs 
odbył się w ARTerii i uczestniczyło w nim 
26 uczniów ze szkół powiatu mikołowskiego.

Nasza uczennica Julia Lenart zajęła 2 miej-
sce w kategorii klas IV-VIII, a Magdalena 
Korandy zdobyła wyróżnienie. Serdecznie 
gratulujemy.

75. Rocznica Tragedii Górnośląskiej
W związku z obchodami upamiętniającymi 

75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej, ucznio-
wie klasy V a, V d oraz VI b i VI e pojechali  
4 lutego 2020 r. do Centrum Dokumentacji 
Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w Ra-
dzionkowie.

Dla uczniów zostały zorganizowane 
i przeprowadzone zajęcia edukacyjne na te-
mat „Problem deportacji Górnoślązaków dla 
najmłodszych”. Wykorzystano w nich ekspo-
naty i fragmenty ekspozycji CDDG. Ucznio-
wie zwiedzili również wystawę w Centrum 
Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków 
do ZSRR w 1945 r. w Radzionkowie. Z za-
ciekawieniem obejrzeli fotografie, doku-
menty pozostałe po wydarzeniach sprzed 
75 lat. W skupieniu wysłuchali nagranych 
wspomnień osób, które zostały deportowane 
w 1945 roku i po czasie udało się im wrócić 
do swoich rodzin. Wyjazd zorganizowała Kor-
nelia Osińska-Kurpas przy współpracy z Han-
ną Potyką, opiekę nad uczniami sprawowały 
Katarzyna Walczak oraz Ewa Czyżyk.

Natomiast 14 lutego br. uczniowie klas 
VII i VIII uczestniczyli w spotkaniach z An-
drzejem Kotyczką i Ireneuszem Kubickim, 
poświęconych tematyce Tragedii Górnoślą-
skiej. Panowie reprezentowali Towarzystwo 
Miłośników Ornontowic. Zebrana w holu 
szkoły młodzież w skupieniu wysłuchała 
prelekcji prowadzonej przez Andrzeja Ko-
tyczkę. Uczniowie zapoznali się z sytuacją na 
Górnym Śląsku w styczniu – lutym 1945 r. 
Usłyszeli, jakie były losy Górnoślązaków. Do-
wiedzieli się, w jakich warunkach deportowa-
ni byli ludzie do ZSRR i czym zajmowali się 
deportowani do ZSRR. Uzupełnieniem słów 
była prezentacja multimedialna, ukazująca 
kopie dokumentów i zdjęcia związane z de-

portacjami 1945 roku. W drugiej części spo-
tkania uczniowie obejrzeli film dokumentalny 
oparty na materiałach IPN pt. "Deportacje". 
Na zakończenie uczniowie podziękowali pa-
nom z Towarzystwa Miłośników Ornontowic 
za wnikliwe przedstawienie tematyki Tragedii 
Górnośląskiej, wyrazili też nadzieję na kolej-
ne spotkanie.

W ramach obchodów 75. Rocznicy Trage-
dii Górnośląskiej, w szkole przy współpra-
cy z ARTerią CKiP w Ornontowicach oraz 
Towarzystwem Miłośników Ornontowic, or-
ganizowany jest konkurs historyczny „Losy 
rodziny, której deportowano Ojca do Związku 
Radzieckiego”. Chętnych uczniów zaprasza-
my do udziału w tym konkursie.

Spotkanie z pisarką
6 lutego 2020 r. w klasie I b odbyło się spo-

tkanie z autorką książek z cyklu „Pan Toti” 
– Joanną Sorn-Gara. Pisarka przeprowadziła 
bardzo ciekawe warsztaty dla dzieci. Ucznio-
wie otrzymali kolorowanki z przygodami bo-
haterów książek oraz jedną z książek pisarki 
– „Pan Toti i tajemnicze pudełko” z dedyka-

cją i autografem pisarki. Uczniowie klasy I b 
niecierpliwie czekają na nowe książki Joanny 
Sorn–Gara.

Dzień Bezpiecznego Internetu
W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu 11 

lutego br.  w klasach I – IV przeprowadzone 
zostały przez pedagoga i psychologa szkol-
nego zajęcia warsztatowe dla uczniów, któ-
rych celem było zwrócenie uwagi na kwestię 
bezpieczeństwa dostępu dzieci do zasobów 
internetowych. W klasach VI i VII w ramach 
działań profilaktycznych odbyło się spotkanie 
z funkcjonariuszami policji z KPP w Mikoło-
wie, którzy omówili z uczniami kwestię prze-
stępstw związanych z cyberprzestrzenią. Prze-
strzegli, że w oparciu o ich doświadczenie 
zawodowe, dzieci mogą być zarówno ofiarami 
cyberprzemocy, jak również jej sprawcami. 
Dodatkowo w każdej klasie przeprowadzono 
tematyczne godziny wychowawcze porusza-
jące temat niebezpiecznych zachowań w sieci.

Tekst i zdjęcia: ZS-P
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Dodatkowo w dniu 13 marca br. ucznio-
wie szkół podstawowych mogą skorzystać 
ze wsparcia doradców zawodowych Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie 
w ramach trzech bloków tematycznych:

1. „Predyspozycje zawodowe i wybór kie-
runku kształcenia” – wsparcie indywidualne 
lub zajęcia grupowe, skierowane głównie dla 
uczniów klas VII i VIII;

2. „Rynek pracy i zawody przyszłości” – 
zajęcia multimedialne i warsztatowe;

3. „Współpraca w zespole” – warsztaty 
grupowe wzmacniające umiejętności miękkie.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy przygo-
tował ofertę w zakresie:

1. „Kreator kariery” – kreowanie karie-

ry zawodowej w oparciu o talenty i mocne 
strony;

2. „Spotkajmy się w pół drogi” – spotkania 
z pracodawcami i wizyty studyjne pozwala-
jące młodzieży na poznanie lokalnych pra-
codawców, ich realnych oczekiwań wobec 
kandydatów, oferowanych warunków pracy 
i ścieżki kariery zawodowej w danej branży;

3. „Praca? Nauka? Własny biznes?” – 
analiza własnych predyspozycji w kontek-
ście wymagań rynku pracy oraz możliwości 
edukacyjnych.

Warto skorzystać z oferty i wraz z fachow-
cami zastanowić się nad kierunkiem rozwoju 
zawodowego.

Tekst: ZSP Ornontowice

13 i 14 marca
Dni otwarte Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Ornotowicach
ZSP w Ornontowicach zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz ich ro-
dziców w dniach 13 marca 2020 r. (piątek) w godz. 12.00-17.00 oraz 14 marca 
(sobota) w godz. 10.00-12.00 na Dni Otwarte. W tym czasie goście będą 
mogli zwiedzić klasopracownie, zapoznać się z ofertą kierunków kształce-
nia, porozmawiać z nauczycielami oraz uczniami szkoły.

Głównym celem projektu jest poprawa ja-
kości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie 
zdolności do zatrudnienia uczniów i uczennic 
siedmiu szkół Powiatu Mikołowskiego pro-
wadzących kształcenie zawodowe. Ze strony 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w pro-
gramie bierze udział około 190 uczniów oraz 
10 nauczycieli i instruktorów zawodu.

Uczestnicy projektu mają do wyboru róż-
norodne formy wsparcia. Wśród nich:

– indywidualne doradztwo edukacyjno-za-
wodowe,

–  płatne praktyki i staże zawodowe re-
alizowane u pracodawców w czasie letnich 
wakacji oraz ferii zimowych.

Do współpracy przystąpiły: Restauracja 
Hotel Biały Dom Paniówki, Karczma Rajcu-
la w Paniówkach, Restauracja Mocca D’oro 
w Mikołowie i Łaziskach, Restauracja Amaro 
w Orzeszu, Restauracja Calvados w Ornon-
towicach, Jastrzębska Spółka Węglowa SA 
– KWK Budryk i KWK Knurów, Sebcar 
w Ornontowicach, Stajnia Profit Orzesze, 
Starostwo Powiatowe w Mikołowie, Zakład 
Pomiarowo-Badawczy Energetyki „Energo-

pomiar – Elektryka” w Gliwicach, Przedsię-
biorstwo Kompletacji i Montażu Systemów 
Automatyki „Carboautomatyka” SA – Tychy, 
Tenneco Silesia Sp z o.o. – Stanowice, Alfa- 
system – Knurów.

W ciągu trwającego 150 godzin stażu 
uczniowie poznają realne warunki pracy 
w swojej branży, a za wykonywaną pracę 
otrzymują wynagrodzenie.

kursy zawodowe i zajęcia specjalistyczne 
kierowane do uczniów w poszczególnych 
branżach:  – branża mechaniczno-elektrycz-
na: kurs SEP, operator wózka jezdniowego, 
kurs spawacza MAG-135, programowanie 
sterowników PLC, prawo jazdy kat. B;

– branża rolniczo-weterynaryjna: kurs 

powożenia, kurs inseminacyjny, kurs prawa 
jazdy kat. T, zajęcia z zoopsychologii, rajd 
konny;

– branża gastronomiczna: kurs kelnerski, 
kurs obsługi systemu Gastro, kurs barmański, 
kurs baristy, dekoracja tortów, przygotowanie 
sushi, sztuka carvingu;

– branża ekonomiczna: kurs specjalisty 
kadrowo-płacowego, kurs kasjera walutowo-
-złotówkowego.

Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne 
i specjalistyczne dla nauczycieli:  – Mechatro-
nika w edukacji, Automatyzacja procesów 
przemysłowych, Technologia produkcji szkła, 
Zoopsychologia.

Jak widać trwający projekt oferuje szeroki 
wachlarz atrakcyjnych zajęć. Zainteresowani 
uczniowie i nauczyciele wypełniają dokumen-
ty aplikacyjne, a ich kwalifikacja następuje 
po złożeniu pisemnej deklaracji uczestnictwa. 
Ci, którym młody wiek oraz limit miejsc nie 
pozwolił na uczestnictwo w projekcie, z na-
dzieją patrzą w stronę Wydziału Promocji, 
Rozwoju i Polityki Zdrowotnej Starostwa 
Powiatowego w Mikołowie, licząc na konty-
nuację programu w kolejnych latach.

Tekst: R. Wystemp, 
zdjęcie: ZSP Ornontowice

3-letni projekt wspierający 
kształcenie zawodowe w ZSP w Ornontowicach

Od sierpnia 2017 roku Powiat Mikołowski realizuje trzyletni projekt pn. 
„Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych 
i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”, który uzyskał dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość dofinansowania 
projektu z UE to 3 883 074,96 zł.

Zakres prac obejmował: wykonanie su-
chych tynków (z płyt g-k), wykonanie sufi-
tu podwieszanego na konstrukcji krzyżowej 
dwupoziomowej wraz z izolacją cieplną, 
montaż oświetlenia, przygotowanie podło-
ża pod malowanie, malowanie sufitu oraz 
ścian farbami akrylowymi, przygotowanie 
podłoża do montażu paneli podłogowych, 
montaż paneli podłogowych.

Uczniowie wykazali się dużymi umie-
jętnościami praktycznymi oraz znakomitą 
wiedzą teoretyczną. Tak przygotowani do 
zawodu na pewno nie będą mieć trudności 
ze znalezieniem pracy.  Jesteśmy pod wra-
żeniem efektów ich dzieła.

Tekst i zdjęcie: ZSP Ornontowice

Remont klasopracowni 
w internacie

Uczniowie kształcący się w zawo-
dzie monter zabudowy i robót wy-
kończeniowych w budownictwie 
wykonali w ramach zajęć praktycz-
nych remont przyszłej pracowni ho-
telarstwa.
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Trochę historii…
Grupa teatralna ma swoją tradycję sięgającą 

dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to 
w Ornontowicach działały liczne amatorskie 
zespoły. Lata powojenne to dalsza działalność 
teatru, która ma „krzewić polskość”, wszyst-
kie spektakle grane wtedy przez zespół grane 
są w języku polskim.

Teatr Naumiony odradza się w 2004 roku 
i na nowo odbudowuje swoje szeregi przy 
lokalnym domu kultury. Powstają spektakle, 
które cieszą się dużą popularnością. W 2014 
roku członkowie teatru zakładają fundację 
Szafa Gra, która od tej pory zajmuje się roz-
wojem i administracją zespołu.

Członkowie teatru
Podstawowy skład teatru liczy 40 osób. Tak 

liczny zespół to nie tylko aktorzy, ale również 
obsługa techniczna, administracja, muzycy. 
W 2016 r. zostaje założona Akademia Teatru 
Naumionego, która liczy obecnie 16 osób. Ce-
lem akademii jest nauczenie dzieci i młodzie-
ży gwary, tradycji i kultury śląskiej. Pod okiem 
nauczycieli m.in. aktorów Teatru Naumionego, 
młodzież i dzieci pracują nad spektaklami, 
uczą się słów w języku śląskim, słuchają hi-
storii śląskich. Zajęcia akademii odbywają się 
raz w tygodniu, a nabór jest otwarty.

W 2015 roku zespół otrzymuje swoją sie-
dzibę, która mieści się w piwnicach Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycię-
stwa. Członkowie teatru adoptują na potrzeby 
swojej pracy dwie sale. Próby, spotkania ze-
społu, a także małe formy teatralne odbywają 
się w szkole.

Od 2015 roku teatr gra regularnie wynaj-
mując salę w ARTerii CKiP. Sezon pracy ze-
społu rozpoczyna się we wrześniu, a kończy 
w czerwcu kolejnego roku. Spektakle zespołu 
prezentowane są także poza siedzibą. Teatr 
Naumiony prezentuje swoje przedstawienia na 
terenie całej Polski i poza granicami. Obecnie 
w repertuarze teatru znajdują się cztery tytuły: 
„Marika”, „Kopidoł”, „Szac” i „Utopek”. In-
formacje o repertuarze, planach i spektaklach 
zespołu dostępne są na stronie fundacji www.
szafagra.org, a także profilu facebookowym.

Teatr Naumiony został przez ostatnie lata 
obsypany ogromem bardzo ważnych nagród i  
wyróżnień. W 2019 roku teatrowi przyznana 
została „Złota Maska” – nagroda specjalna 
Marszałka Województwa Śląskiego dla Iwo-
ny Woźniak i zespołu Teatru Naumionego 
za krzewienie kultury i tradycji regionalnej 

Ornontowice mają TEATR, 
słowo o Teatrze Naumionym

Numery alarmowe 
Zarządzanie kryzysowe – Mikołów (112) 32 326 04 30
Pogotowie ratunkowe – Mikołów (999)  32 226 21 00
Straż Pożarna – Mikołów (998)  32 326 23 10
Policja – Mikołów (997)  32 737 72 55
Pogotowie gazowe (992)  32 227 31 24
Pogotowie energetyczne (991)  32 303 21 55

Urząd Gminy Ornontowice 
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 Organizacyjny  32 330 62 11
Wydział Rozwoju i Inwestycji  32 330 62 24
Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości  
i Gospodarki Gruntami  32 330 62 29
Referat Komunalny  32 330 62 35
Referat Promocji i Informacji  32 330 62 25
Referat Zamówień Publicznych  32 330 62 22
Redakcja „Głosu Ornontowic”  32 330 62 55
Urząd Stanu Cywilnego  32 330 62 26
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego  32 330 62 67
Portiernia Urzędu Gminy  32 330 62 04

Jednostki organizacyjne  
Urzędu Gminy Ornontowice 
ARTeria Centrum Kultury i Promocji  32 235 46 98
Gminna Biblioteka Publiczna  32 336 13 90
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  32 235 45 03 
Gminny Ośrodek Zdrowia  32 336 19 97
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza  
i Terapeutyczna  32 330 62 83
Zespół Szkolno-Przedszkolny  32 235 50 16
Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Wodociągowej  32 336 12 33
Zakład Usługowo-Pomocniczy dla  
Jednostek Oświatowych  32 336 13 38

INNE 
Apteka św. Stanisława – Ornontowice  32 237 81 41
Apteka „NOVA” – Ornontowice  32 235 59 84
Dyspozytor Wodno-Kanalizacyjny – Ornontowice  
 602 573 096
Dyspozytor „Akcja Zima” – drogi gminne  501 548 282
Dyspozytor „Akcja Zima” – drogi powiatowe 
 660 764 079
PSZOK - Ornontowice  32 235 45 45
Zespół Szkół Ponadpodstawowych  32 235 46 00
Przedszkole Niepubliczne Sióstr 
Służebniczek NMP  32 235 51 21
Parafia Rzymskokatolicka 
św. Michała Archanioła  32 235 50 21
GKS „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

INFORMATOR TELEFONICZNY Gmina Ornontowice posiada wiele bogactw: pięknie położona miejsco-
wość z dobrą infrastrukturą, lokalną tradycją, dobrą kuchnią. Warto zwró-
cić uwagę na skarb, którego posiadanie zdecydowanie wyróżnia Gminę na 
tle województwa i kraju. Ten skarb to TEATR NAUMIONY Z ORNONTOWIC.

w spektaklach i warsztatach. Zespół otrzymał 
dwie nominacje do udziału w konkursie dla te-
atrów zawodowych pt. „Teatr Polska” za spek-
takl „Kopidoł” w 2017 r. i spektakl „Szac” 
w 2019 r. Konkurs organizowany jest przez 
Instytut Teatralny w Warszawie, a finansowa-
ny ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Za spektakle „Marika”, „Ko-
pidoł” i „Szac” teatr otrzymał nagrody Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Teatr Naumiony cieszy się ogromną popu-
larnością przede wszystkim wśród widzów, 
dla których gra. Tylko w ostatnich dwóch 
latach zespół pokazał ponad 80 spektakli, 
a zobaczyło go około 3000 widzów.

Teatr wypracował swój program działalno-
ści, który został wypowiedziany słowami ak-
tora Stefana Owczarka: „My som sam po to, 
aby godać po Śląsku i pedzieć wszystkim, że 
my są z tyj ziemi, bydymy o nij opowiadać”.

Prof. Dorota Fox tak opisuje Teatr Naumio-
ny: „Innym zgoła przykładem jest działalność 
śląskiego Teatru Naumiony z Ornontowic, 
który przygotował dwa znaczące przedsta-
wienia wykorzystujące tradycje lokalne ob-
rzędowe: pierwsze pt. „Kopidoł” dotyczyło 
śmierci seniora rodu i jego pochówku,  drugie 
pt.  „Szac”- historii zarękowin. Oba te spekta-
kle wyróżniały się twórczym podejściem do 
materii folklorystycznej i znaczącym  użyciem 
teatralnych środków. Zwłaszcza praca nad 
inscenizacją, poszukiwanie nie tylko zgod-
ności z wzorem przedstawianych zwyczajów 
i obrzędów, ale także efektów teatralnych 
zadecydowały o ich świeżości. To właściwie 
remixowanie elementów folklorystycznych, 
czyli ożywienie ich przez rekontekstualizację, 
reinterpretację i transformację, jak podpowia-
da teoria kulturowej pamięci”.   

Praca teatru z Ornontowic prezentowana 
jest na wielu konferencjach naukowych dając 
świadectwo o jakości i wadze tego przedsię-
wzięcia. Tylko w 2019 roku o teatrze usłyszeć 
było można podczas Zjazdu Polskiego Towa-
rzystwa Badań Teatralnych w Spale (wrze-
sień 2019 r.), Międzynarodowej Konferencji 
Wrocławski Zeittheater, organizowanej przez 
Uniwersytet Wrocławski (listopad 2019).

Gmina Ornontowice ma zatem SWÓJ 
TEATR – Teatr Naumiony, który posiada 
swoją siedzibę, stały zespół, repertuar, uznanie 
i markę w środowisku, a przede wszystkich 
rzesze miłośników. Jest marką, która promuje 
gminę i województwo.

Tekst: Iwona Woźniak
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W styczniu 2020 r. weszły w życie nowe przepisy 
dotyczące nakładania kar na właścicieli pojazdów za 
naruszenie obowiązku wynikającego  z art. 71 ust. 7 
oraz art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu dro-
gowym.

Kary będą nakładane  na:
– właściciela, który sprowadził używany pojazd  

z kraju Unii Europejskiej i nie zarejestrował go w ter-
minie 30 dni od dnia jego sprowadzenia  do miejsca 
docelowego  w kraju;

– właściciela, który zakupił pojazd zarejestrowany 
w kraju i nie zgłosił jego nabycia lub zbycia staroście 

Mieszkańcy powiatu mikołowskiego po raz kolejny 
mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawej, nieod-
płatnego poradnictwa obywatelskiego i po raz pierwszy 
z nieodpłatnej mediacji. 

Pomoc można otrzymać na terenie każdej gminy 
powiatu mikołowskiego. Adwokaci udzielają pomocy 
prawnej w Domu Kultury w Gostyni  oraz w Urzędzie 
Gminy w Ornontowicach, natomiast radcy prawni 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Orzeszu. Z po-
mocy prawnej można również skorzystać w Staro-
stwie Powiatowym w Mikołowie, natomiast z po-
radnictwa obywatelskiego w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych.

Szkoły ponadpodstawowe Powiatu Mikołowskiego 
zapraszają na Dni Otwarte oraz Dni Kariery. Zaprosze-
nie w pierwszej kolejności skierowane jest do uczniów 
ostatnich klas szkoły podstawowej, przed którymi tak 
ważna decyzja jak wybór dalszej drogi kształcenia. 
Obecnie w 27 szkołach podstawowych działających 
na terenie Powiatu Mikołowskiego kształci się 845 
uczniów klas ósmych.

Dni Otwarte połączone zostaną z Dniami Kariery, 
w trakcie których będzie można skorzystać z konsulta-
cji indywidualnych dla uczniów i rodziców na terenie 
poszczególnych szkół. W trakcie spotkań możliwe będą 
rozmowy z doradcami zawodowymi mikołowskiej 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz badania 
diagnozujące zainteresowania, uzdolnienia młodych 
ludzi. Ich celem będzie określenie predyspozycji za-
wodowych, a co za tym idzie udzielenie wsparcia przy 
podejmowaniu decyzji odnośnie dalszego kierunku 
kształcenia oraz określenia ścieżki kariery.

Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie ze swej 
strony podczas Dni Kariery oferuje spotkania z do-
radcami zawodowymi.

Uczniowie szkół podstawowych mogą skorzystać 
ze wsparcia doradców zawodowych w ramach trzech 
bloków tematycznych:

Od lutego starostwo wprowadziło ułatwienia 
w funkcjonowaniu Powiatowego Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności.

– W starostwie od kilku lat działa Powiatowy 
Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
w Rybniku, dzięki któremu dwa razy w miesiącu 
pracownik z Rybnika przyjeżdża do nas do staro-
stwa, gdzie służy pomocą w składaniu dokumentów. 
Jednak potrzeby są coraz większe i pojawił się pro-
blem ze zbyt długim czasem oczekiwania petentów 
na obsługę. Rozwiązaniem jest system kolejkowy 
i wdrożenie naszego pracownika, który służy pomo-
cą. Mamy obecnie dwie kolejki, jedną do składania 
dokumentów, a drugą po odbiór zaświadczeń i kart 

0d 3 lutego do 30 kwietnia potrwa w wojewódz-
twie śląskim kwalifikacja wojskowa dla poborowych 
z rocznika 2001. W powiecie mikołowskim odby-
wać się będzie od 20 marca do 10 kwietnia, od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 
17.00 w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 
w Mikołowie. Poborowi z Ornontowic winni sta-
wić się 7 kwietnia. 

W tym roku do komisji kwalifikacyjnej winno 
zgłosić się 450 poborowych. Dla porównania w 2015 
roku było to 510 osób, rok później 476, zaś najmniej 
na przestrzeni ostatnich pięciu lat mieliśmy w na-
szym powiecie poborowych urodzonych 1999 roku. 
Tych w 2018 roku przed komisją stawiło się 429. 

Poza poborowymi z rocznika 2001 do stawienia 
zobowiązani są mężczyźni urodzeni w latach 1996-
2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdol-
ności do czynnej służby wojskowej. 

Także osoby urodzone w latach 1999-2000, które 
zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za 
• czasowo niezdolne do czynnej służby wojsko-

wej ze względu na stan zdrowia – jeśli okres 
niezdolności upływa przed zakończeniem kwa-
lifikacji wojskowej, 

• czasowo niezdolne do czynnej służby wojsko-
wej ze względu na stan zdrowia – jeśli okres 
niezdolności upływa po zakończeniu kwalifi-
kacji i złożyły one wniosek o zmianę kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej przed 
zakończeniem kwalifikacji wojskowej. 

Do wojskowej kwalifikacji 2020 wzywane będą 
kobiety: urodzone w latach 1996-2001, posiadające 
kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojsko-
wej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub aka-
demickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub 
uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na 
kierunkach psychologicznych, albo są studentkami 
lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których 
mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet 
poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifi-
kacji wojskowej (Dz. U. poz. 944).

Kwalifikacji wojskowej w tym roku podlegają 
także osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się 
ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie 
posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej 
służby wojskowej.

Dokumenty potrzebne przy zgłoszeniu na ko-
misję:

• dowód osobisty lub inny dokument ustala-
jący tożsamość,

• zdjęcie o wymiarach 4X4 bez nakrycia 
głowy,

• jeśli ma się kłopoty zdrowotne, to po-
trzebne są dokumenty dot. stanu zdrowia, 
- dokument stwierdzający poziom wykształ-
cenia lub pobierania nauki, może być legi-
tymacja szkolna.

 Sfinansowano ze środków Starostwa Powiatowego w Mikołowie

System kolejkowy i telefoniczne umawianie wizyty

Dni Otwarte i Dni Kariery w szkołach ponadpodstawowych
• „Predyspozycje zawodowe i  wybór kierunku 

kształcenia” - wsparcie indywidualne lub zajęcia 
grupowe, skierowane głównie dla uczniów klas 
VII i VIII;

• „Rynek pracy i zawody przyszłości” - zajęcia mul-
timedialne i warsztatowe;

• „Współpraca w  zespole” - warsztaty grupowe 
wzmacniające umiejętności miękkie.
Poniżej podajemy daty Dni Otwartych :
I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki 

w Mikołowie: 25 marca 2020 r. (środa) w ramach Dni 
Kariery w godz. 12:00 - 18:00.

II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Wi-
tolda Pileckiego w Mikołowie: 3 kwietnia 2020 (pią-
tek) w godz. od 13:30 - 17:00.

Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie:16 kwiet-
nia 2020 (czwartek) w godz. 16:00 – 18:00.

Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Ła-
ziskach Górnych: 27 marzec 2020 r. (piątek) w godz. 
10:00 - 17.00.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornon-
towicach: 13 marca 2020 r. (piątek) w ramach Dni 
Kariery w godz. 10:00 - 17.00; 14 marca 2020 r. (so-
bota) w godz. 10:00 - 12.00; 28 kwietnia 2020 (wtorek) 
w godz. 10:00 - 17.00.

30 dni na rejestrację auta  

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE  
I NIEODPŁATNA MEDIACJA NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO W 2020 r.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej po-
moc może uzyskać każda osoba, która złoży oświad-
czenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej 
pomocy prawnej. Udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego czy też nieodpłatnej mediacji odbywa 
się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu termi-
nu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod 
numerem telefonu 32 32 48 143 od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 lub za pośred-
nictwem poczty elektronicznej: npp@mikolowski.pl.

Ważne dla poborowych

właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania, 
w terminie 30 dnia od  dnia  jego nabycia lub zbycia.

W przypadku uchybienia wyżej opisanym termi-
nom, właściciel będzie musiał zapłacić karę w wy-
sokości od 200 do 1000 zł.

Warto przypomnieć, że wspomniane kary będą 
nakładane w sytuacji dokonania naruszenia 30-dnio-
wego terminu od 1 stycznia 2020 r. i dotyczy to pojaz-
dów, które zostały sprowadzone, bądź kupione albo 
sprzedane po 1 stycznia 2020 r. Tych kupionych, 
sprzedanych, czy sprowadzonych wcześniej, do 31 
grudnia 2019 r., kary nie obejmują.

Zespół Szkół nr 2 Specjalnych im. Marii Grzego-
rzewskiej w Mikołowie: 5 marca 2020 r. (czwartek) 
w ramach Dni Kariery w godz. 10:00 - 15:00.

parkingowych – informuje Grażyna Nazar, członek 
Zarządu Powiatu.

Kolejnym krokiem będzie możliwość umawiania 
się przez telefon na wizytę, dzięki czemu petent bę-
dzie musiał tylko raz pojawić się w starostwie i to 
na określoną godzinę, więc nie musi czekać u nas 
po kilka godzin.

– Jest to znaczne ułatwienie zważywszy, że często 
te osoby przyjeżdżały do nas tylko po odbiór doku-
mentów, czyli w zasadzie zajmowały urzędnikowi 
4-5 minut, a musiały niejednokrotnie czekać kilka 
godzin. Dziś wystarczy zadzwonić pod numer 32 32 
48 181 i umówić wizytę – podsumował sekretarz 
Łukasz Ryguła.

Punkt Powiatowego Urzędu Pracy podczas Dnia 
Otwartego i Dnia Kariery w II LO w Mikołowie



16 A K T U A L N O Ś C I GŁOS Ornontowic    nr 2 (214)    LUTY 2020

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: MUZO Marcin Łęczycki, ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
Druk: Drukarnia Kolumb Krzysztof Jański, ul. Kaliny 7, 41-506 Chorzów
Data i miejsce wydania numeru 2/2020 (214); 06.03.2020 r. Ornontowice
Nakład: 1 000 egz.
Data wydania kolejnego numeru: do 03.04.2020 r.                           ISSN 1425-2252

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca materiałów nie zamó-
wionych oraz zastrzega sobie prawo  dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych tekstów.

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 
GMINY ORNONTOWICE

DATA MIEJSCE WYDARZENIE
6 marca, godz. 17.00-18.00 Sala ARTerii Akademia Ziemi Pszczyńskiej

9 marca, godz. 16.00-18.00 Sala ARTerii Senioralna Giełda Przepisów

10 marca, godz. 9.40 Sala ARTerii Filharmonia Śląska

10 marca, godz. 16.00-17.00 Izba Regionalna w ARTerii Dyżur radnych z Klubu „Dla Ornontowic”

10 marca, godz. 17.30 Boisko „Orlik”, ul. Akacjowa Akademia Biegania

12 marca, godz. 10.00-11.00 Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach Mali ogrodnicy - Biblioteczne Animacje dla dzieci w wieku 2-4 lat (zapisy)

12 marca, godz. 16.30 Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach Filcowane pisanki - Warsztaty rękodzieła artystycznego dla młodzieży i doro-
słych (zapisy)

13 marca, godz. 12.00-17.00 Zespół Szkół Ponadpodstawowych Dni Otwarte ZSP

13 marca, godz. 17.00-18.00 Izba Regionalna Akademia Ziemi Pszczyńskiej

14 marca, godz. 10.00-12.00 Zespół Szkół Ponadpodstawowych Dni Otwarte ZSP

14 marca, godz. 17.00 Sala OSP Ornontowice Zebranie Sprawozdawcze OSP

16 marca, godz. 16.00-18.00 Sala ARTerii Relaks Seniora

17 marca, godz. 17.30 Boisko „Orlik”, ul. Akacjowa Akademia Biegania

18 marca, godz. 16.00-17.00 Biuro Przewodniczącego Rady Gminy Dyżur Radnego Gminy Ornontowice –  Patryka Szwechowicza

20 marca, godz. 18.00 Sala ARTerii Dzień Kobiet (Koło Gospodyń Wiejskich w Ornontowicach)

21 marca, godz. 15.30 Boisko  GKS „Gwarek” Ornontowice Mecz IV ligi: Gwarek – Slavia Ruda

23 marca, godz. 16.00-18.00 Sala ARTerii Ornontowicka Zielarnia Seniora – obowiązują zapisy

24 marca, godz. 17.30 Boisko „Orlik”, ul. Akacjowa Akademia Biegania

26 marca, godz. 16.00 Sala Konferencyjna Rady Gminy Sesja Rady Gminy Ornontowice

27 marca, godz. 17.00-18.00 Izba Regionalna Akademia Ziemi Pszczyńskiej

30 marca, godz. 16.00-18.00 Sala ARTerii Senioralna Giełda Przepisów

31 marca, godz. 17.30 Boisko „Orlik”, ul. Akacjowa Akademia Biegania

1 kwietnia, godz. 16.00-17.00 Biuro Przewodniczącego Rady Gminy Dyżur Radnej Gminy Ornontowice – Katarzyny Walczak

3 kwietnia, godz. 17.00 Sala ARTerii Konkurs na Babę Wielkanocną

KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ
W GMINIE ORNONTOWICE MARZEC

CENNIK REKLAM
Powierzchnia Strony wewnątrzne 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

Szkody Górnicze
... i nie tylko ...

Nowo otwarta filia kancelarii prawnej specjalizującej 
się w sprawach wszelkiego rodzaju szkód górni-
czych. W razie potrzeby nie odmówimy pomocy 

także w innych sprawach.

Sprawdź co mamy do zaproponowania 
i odwiedź nas.

Gdzie: Pałac w Przyszowicach 
ul. Parkowa 11

Godziny przyjęć: od 15.00 do 18.00 lub inne godziny 
do uzgodnienia telefonicznie.

Numer telefonu: 570 145 100


