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W tym szczególnym dniu, 
 

DNIU MATKI  
 

wszystkim ornontowickim Mamom  
pragniemy złożyć serdeczne życzenia  

zdrowia, szczęścia i wytrwałości  
w codziennych obowiązkach  

oraz nieustannej radości  
i dumy ze swoich dzieci.

 
Wójt Gminy

Marcin Kotyczka

Zastępca Wójta Gminy
Dariusz Spyra

Przewodniczący Rady Gminy 
Henryk Nieużyła

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Ryszard Milanowski

Informujemy, że w związku z trwającą 
epidemią koronawirusa, dostępność Urzę-
du Gminy w Ornontowicach, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej 
dla mieszkańców i petentów w dalszym cią-
gu jest ograniczona tylko do najpilniejszych 
spraw niecierpiących zwłoki, wyłącznie po 
uprzednim zgłoszeniu telefonicznym i bez-
względnie z  zachowaniem niezbędnych 
środków ostrożności. Mieszkaniec musi być 
zaopatrzony w swoją maseczkę ochronną. 
Przy wejściu będą znajdowały się środki do 
dezynfekcji rąk oraz jednorazowe rękawiczki. 
W dalszym ciągu rekomendujemy załatwianie 
spraw w sposób zdalny, czyli drogą telefonicz-
ną, elektroniczną, korespondencją tradycyjną 
lub za pośrednictwem skrytki e-PUAP.

W portierni Urzędu Gminy funkcjonuje 
biuro podawcze, gdzie mieszkańcy mają moż-
liwość składania pism i wniosków do urzędu, 
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 
Urzędu. Począwszy od 4 maja Urząd Gminy 
i gminne jednostki organizacyjne powróciły 
do poprzednich godzin urzędowania, tj.: po-
niedziałek, wtorek i czwartek 7.00-15.00, 
środa 7.00-17.00, piątek 7.00-13.00.  

Gminna Biblioteka Publiczna po spełnie-
niu wymogów sanitarnych wznowiła przyj-
mowanie interesantów od 6 maja. Publiczne 
przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym od 6 maja jest nadal zamknięte do odwo-

Dostępność Urzędu Gminy i jednostek 
organizacyjnych w dobie koronawirusa

łania, w związku koniecznością jego dostoso-
wania do wymogów sanitarnych ze względu 
na sytuację epidemiologiczną. W dalszym 
ciągu niedostępne dla mieszkańców pozo-
stają: ARTeria CKiP, Świetlica PWiT oraz 
Zakład Usług Pomocniczych.

Kompleksy „Orlik” zostały otwarte od 
4 maja w godz. 15.00-21.00, wyłącznie po 
uprzednim zapisaniu (nr tel. 32 33 06 232), 
na maksymalnie 2 godziny dla 6-osobowej 
grupy trenującej na jednym boisku, pod 
opieką prowadzącego szkolenie, osoby peł-
noletniej lub opiekuna prawnego oraz z wła-
snym sprzętem do gier. Osoby korzystające 
z  obiektów sportowych muszą spełniać 
wymogi sanitarne oraz zasady ostrożno-
ści zgodnie z wytycznymi, a także muszą 
się dostosować do regulaminu korzystania 
z kompleksów.

PSZOK powrócił do poprzednich godzin 
otwarcia i od 4 maja jest czynny w poniedział-
ki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 14.00-
18.00, w soboty w godz. 9.00-13.00. W środy 
jest nieczynny, tel. 32 723 16 41

Świątynia Dumania począwszy od 3 maja 
jest otwarta w soboty, niedziele i święta, 
w godzinach 8.00-20.00. Otwarty dla zwie-
dzających jest także Park Gminny, natomiast 
w dalszym ciągu zamknięte do odwołania są: 
kompleks „Bulodrom”, place zabaw, siłownie 
zewnętrzne, altany oraz szalety gminne.  

Bezpłatna komunikacja gminna wzno-

wiła funkcjonowanie od 4 maja ze skorygo-
wanym rozkładem jazdy, o którym będziemy 
informować na bieżąco. W związku z aktu-
alnymi ograniczeniami w autobusie może 
przebywać maksymalnie 7 pasażerów.

O kolejnych zmianach będziemy na bieżąco 
informować za pośrednictwem strony interne-
towej Urzędu Gminy: www.ornontowice.pl.

Zgodnie ze  stanem prawnym na dzień pi-
sania tego komentarza wybory prezydenckie 
zaplanowano na 10 maja, a ich zasady regu-
luje Konstytucja i prawo wyborcze. Art. 287 
Konstytucji mówi iż wybory Prezydenta RP 
są powszechne, równe i bezpośrednie oraz 
odbywają się w głosowaniu tajnym. Aby tak 
się stało należy rzetelnie przeprowadzić tzw. 
proces wyborczy. Jednak ten proces swojej 
demokratycznej wartości nie czerpie sam z 
siebie. Tę wartość nadaje mu dopiero po-
wszechne zaufanie społeczne. W przypadku 
dotychczasowych tradycyjnych wyborów 
zaufanie to wynika z istnienia jasnego i pre-
cyzyjnego opisu procedury wyborczej, ujętej 
w aktach prawnych, oraz z wielostronnego, 
również obywatelskiego, nadzoru nad kolej-
nymi jej etapami. Dzięki temu, że komisje 
wyborcze obsadzane są przez osoby o zróż-
nicowanych poglądach, można mieć zaufanie, 
że wyniki zostaną przedstawione możliwie 
rzetelnie. 

Jednak zrządzeniem losu tegoroczne wy-
bory zostały ogłoszone w momencie wybu-

Komentarz wyborczy 
chu epidemii, która wywróciła nasze życie 
do góry nogami. Ale czy koronawirus musi 
również wywrócić do góry nogami proces 
wyborczy i przekreślić zaufanie dużej czę-
ści społeczeństwa do samych wyborów? Nie 
tylko dlatego, że mogą okazać się zagroże-
niem zdrowotnym, nie tylko ze względu na 
wątpliwości co do uczciwości i konstytucyj-
ności „wyborów kopertowych”, nie tylko z 
tego powodu, że państwo najzwyczajniej w 
świecie może nie ogarnąć całej logistyki, 
robionej, jak to zwykle w Polsce, na przed-
wczoraj.

Podstawowym problemem jest co innego: 
moim zdaniem nie można nazwać wyborami 
głosowania, którego nie poprzedzała normal-
na, uczciwa kampania wyborcza – debata nad 
propozycjami kandydatów. Takie wybory ko-
pertowe, jakie próbuje się nam zafundować 
10 maja (jeśli do nich dojdzie) nie będą wolne 
ani równe, może będą tajne, czy powszechne 
i bezpośrednie – nie wiem. Będzie to raczej 
forma plebiscytu lub badania opinii na temat 
przedłużenia kadencji  obecnego prezydenta 

o kolejne pięć lat, nie mająca z demokratycz-
nymi wyborami nic wspólnego.

Nikomu nie trzeba opisywać, jakie wol-
ności zostały nam odebrane w imieniu walki 
z epidemią. Zakaz przemieszczania się, czy 
zgromadzeń. Takie regulacje mają miejsce 
w stanie klęski żywiołowej, który jest prze-
widziany przez Konstytucję. Również aktu-
alne działania rządu są charakterystyczne dla 
stanów nadzwyczajnych, gdyż w normalnej 
sytuacji one nie miałyby miejsca. W takiej sy-
tuacji Rada Ministrów ma obowiązek wpro-
wadzić stan klęski żywiołowej. Jeśli tego nie 
czyni, to pojawia się pytanie, czy go mamy, 
czy nie? Jeśli go mamy, to można ograniczać 
naszą wolność, ale wybory nie będą legalne. 
Z kolei jeśli on nie obowiązuje, to nielegalne 
są ograniczenia naszych praw…  

Nie mam wątpliwości, że zakazy te mają 
na celu ochronę zdrowia obywateli. Jednakże 
te właśnie ograniczenia powodują naruszenia 
w zakresie podstawowych zasad prawa wy-
borczego, tj. zasady powszechności i równo-
ści wyborów.

Henryk Nieużyła
Przewodniczący Rady Gminy 

Ornontowice
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Sesja Rady Gminy

Jedną z nich był temat uchylenia uchwały 
w sprawie świadczenia pieniężnego „Dofi-
nansowanie żłobkowe” dla rodzin z dziećmi 
w wieku do lat 3. Na początku obrad, na 
wniosek Wójta Gminy – Marcina Kotycz-
ki, radni jednogłośnie wycofali z porządku 
obrad zaplanowany projekt uchwały. Tym 
samym zgodnie z zapewnieniem Wójta, 
dofinansowanie żłobkowe będzie w dal-
szym ciągu świadczone na obecnych wa-
runkach.

Następnie zaproszony do udziału w obra-
dach online Starosta Powiatu Mikołowskie-
go – Mirosław Duży przedstawił działania 
podjęte w zakresie ochrony i bezpieczeń-
stwa mieszkańców powiatu przed skutkami 
epidemii, w tym aktualną liczbę osób za-
każonych i objętych kwarantanną. Zwrócił 
również uwagę na niepokojącą (na dzień 
sesji) sytuację zakażeń wirusem w Ośrod-
ku dla Osób Niepełnosprawnych w Borowej 
Wsi i omówił bieżącą sytuację w orzeskich 
Domu Dziecka i Domu Pomocy Społecznej.

W dalszej części obrad dyrektor Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej 
– Arkadiusz Pamuła  przedstawił obszerną 
informację z bieżącej działalności jednostki. 
Zwrócił uwagę m.in. na sukcesywną prze-
budowę sieci wodociągowej w Gminie oraz 
o przewidywanych problemach związanych 
z ciśnieniem wody w sieci wodociągowej, 
do których dochodzi zwłaszcza w okresie 
letnim (więcej w tym temacie na str. 7).

Z kolei naczelnik Wydziału Rozwoju 
i Inwestycji – Beata Drobny zreferowała 
sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwo-
ju Gminy Ornontowice na lata 2018-2025 
oraz sprawozdanie z realizacji Lokalnego 
Programu Rewitalizacji. 

W trakcie sesji czternastu obecnych rad-
nych jednogłośnie podjęło dziesięć uchwał, 
m. in. w sprawie: zmian budżetu gminy na 
2020 rok, udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Mikołowskiego na zakup sprzętu 
ratującego życie, przyjęcia „Programu opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
bieganiu bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Ornontowice na rok 2020”, zmiany 
uchwały w sprawie określenia przystan-
ków komunikacyjnych na terenie Gminy 
Ornontowice, odstąpienia od dochodzenia 
należności z tytułu najmu i dzierżawy nie-
ruchomości stanowiących własność Gminy 
Ornontowice, w związku z ponoszeniem 
przez przedsiębiorców negatywnych kon-

Szanowni Mieszkańcy, niestety korona-
wirus na dobre zadomowił się w naszym 
codziennym życiu i chcąc nie chcąc mu-
simy nauczyć się „z nim żyć”. Pomijając 
wszystkie aspekty związane z zachowa-
niem środków bezpieczeństwa i ostrożności 
w tym temacie, pragnę skupić się w tym 
miejscu na Was – mieszkańcach, często 
bezinteresownie działających ludziach do-
brej woli. Wasze szeroko zakrojone  działa-
nia nie tylko wymiernie  pomagają w walce 
z epidemią, ale często pozwalają się także 
poczuć „normalnie”.  

Pragnę podziękować wszystkim oso-
bom, które w tym trudnym dla nas okresie, 
w mniej lub w bardziej widoczny sposób 
wpierają naszą Gminę i poprzez swoje 
działania dbają o zdrowie i bezpieczeń-
stwo naszych mieszkańców. W szczegól-
ności chciałem serdecznie podziękować 
przedstawicielom:
• Gminnego Ośrodka Zdrowia, za ich 

codzienną, czasem może niewidoczną 
dla wielu mieszkańców, ciężką pracę 
związaną ze stanem epidemii;

• Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, za niezłomną realizację swoich 
podstawowych działań oraz realizację 
zakupów na telefon, tak ważnych dla 
mieszkańców będących w potrzebie;

• ARTerii Centrum Kultury i Promocji, 
Gminnej Biblioteki Publicznej oraz 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, za 
kreatywne podejście do zachęcania do 
nauki zdalnej i przekazywania materia-
łów do twórczego spędzania czasu;

• Ochotniczej Straży Pożarnej, za wzo-
rowe wywiązywanie się ze swoich obo-
wiązków;

• Rzymskokatolickiej Parafii św. Mi-
chała Archanioła z ks. proboszczem 
Grzegorzem Lechem na czele, za umoż-
liwienie mieszkańcom dostępu do trans-
misji nabożeństw online;

30 kwietnia br. odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Ornontowice, której ob-
rady po raz pierwszy w historii naszej miejscowości zostały przeprowa-
dzone w sposób zdalny. Głównym tematem posiedzenia był stan epidemii 
związany z  koronawirusem, jednak nie zabrakło także innych ważnych 
kwestii dotyczących życia naszej Gminy.    

sekwencji ekonomicznych z powodu CO-
VID-19.

W kolejnej części posiedzenia Wójt 
przedstawił informację o   działaniach 
urzędu w okresie między sesjami, któ-

ra dotyczyła m.in.: bieżących postępów 
związanych z  budową sięgaczy na ul. 
Orzeskiej i Tartacznej (więcej na str. 4), 
realizacji zadania fotowoltaicznego „Sło-
neczna Gmina Ornontowice II” oraz za-
kończonej wymiany 218 opraw oświetlenia 
ulicznego. Ponadto zakomunikował, że po 
uzyskaniu pozytywnych opinii ze strony 
spółek górniczych: JSW S.A. i PGG S.A. 
przesłano wniosek do dyrektora OUG 
w Gliwicach z prośbą o powołanie zespołu 
porozumiewawczego dla oceny wpływów 
eksploatacji górniczej na terenie Gminy 
Ornontowice. 

To ja dziękuję!
• Zgromadzenia Zakonnego Najświętszej 

Maryi Panny, za inicjatywę szycia mase-
czek ochronnych przez siostry służebnicz-
ki oraz motywowanie innych do pomocy;

• NSZZ „Solidarność” przy KWK Bu-
dryk, za wsparcie udzielone Ośrodkowi 
Zdrowia w Ornontowicach; 

• Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, za 
włączenie się w akację szycia maseczek 
ochronnych;

• lokalnych przedsiębiorstw i firm, któ-
rzy, pomimo trudnego dla nich czasu, 
aktywnie włączają się w pomoc w walce 
z koronawirusem oraz wszystkim oso-
bom prywatnym i anonimowym dar-
czyńcom, którzy w jakikolwiek sposób 
włączyli się w działania związane z walką 
z koronawirusem.
Na koniec, nie mniej ważne podziękowa-

nia dla radnych oraz pracowników Urzędu 
Gminy i wszystkich jednostek organizacyj-
nych. To dzięki Wam, z Waszych prywatnych 
środków, udało nam się zebrać kwotę 14 305 
zł, którą przekazaliśmy na szeroko rozumia-
ną walkę z koronawirusem. Dziękuję Wam 
również za sumienne wykonywanie swoich 
obowiązków. Dzięki Waszej pracy nasza 
Gmina funkcjonuje w miarę „normalnie”.

Jeśli kogoś pominąłem, to szczerze prze-
praszam. Zdaję sobie sprawę, że większość 
z Was nie oczekuje poklasku, a podjęte 
działania wykonujecie nie z poczucia obo-
wiązku, a z potrzeby serca i za to należą się 
Wam ogromne wyrazy uznania i szacunku! 
Jestem dumny, że pełnię funkcję wójta w ta-
kiej właśnie Gminie! Gminie, której miesz-
kańcy w sytuacji kryzysowej, potrafią stanąć 
na wysokości zadania, a często dają od siebie 
jeszcze dużo, dużo więcej. Z całego serca 
Wam za to DZIĘKUJĘ!

Z wyrazami szacunku i z życzeniami 
zdrowia

Marcin Kotyczka
Wójt Gminy Ornontowice
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Przebudowa 
ul. Orzeskiej

Zakres prac w  rejo-
nie posesji 63 i 65 na ul. 
Orzeskiej obejmował wy-
konanie kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej, oświe- 
tlenia ulicznego oraz wy-
konanie nowej nawierzch-
ni z kostki betonowej. Wy- 
konawca wykazał się bar-
dzo dużą mobilizacją i za-
kończył zadanie prawie 
3 tygodnie przed terminem.  

Ogólna wartość robót to 
778 500 zł brutto. Zada-
nie dofinansowane z Fun-
duszu Dróg Samorządo-
wych do wysokości 50% 
kosztów kwalifikowanych. 

Budowa drogi 
dojazdowej – dwóch 
sięgaczy na 
ul. Tartacznej 

Zakres prac obejmuje 
wykonanie nawierzch-

Zdaję sobie sprawę, że przekazane przez 
naszą Gminę środki, to kropla w morzu 
potrzeb, jednak jestem przekonany, że to 
w 100% dobrze wydane pieniądze. W tym 
momencie chciałbym również podziękować 
swoim kolegom radnym, za jednogłośne 
przegłosowanie tej ważnej dla bezpieczeń-
stwa i zdrowia nas wszystkich uchwały oraz 
wcześniejszą zbiórkę również przekazaną 
na potrzeby walki z koronawirusem – ko-
mentuje Przewodniczący Rady Henryk 
Nieużyła.

W obecnej sytuacji związanej z epi-
demią koronawirusa respirator jest jedną 
z najpilniejszych potrzeb mikołowskiego 
szpitala, ale niestety nie jedyną. Centrum 
Zdrowia stoi przed koniecznością zaku-
pu aparatów do monitorowania funkcji 
życiowych pacjentów, kardiomonitorów, 
pomp infuzyjnych oraz pozyskania środ-
ków na utworzenie pełnowartościowej 
izolatki szpitalnej umożliwiającej odse-
parowanie pacjentów z  SARS-CoV-2, 
a także środków ochrony indywidualnej. 
Dyrektor placówki – Cezary Tomiczek 
oraz dyrektor ds. medycznych – Jacek Cza-
pla zwracają się do wszystkich ludzi dobrej 
woli o finansowe wsparcie jednostki, celem 
umożliwienia zakupu powyższego asorty-
mentu. Każda pomoc jest na wagę złota.

Bieżące inwestycje
Pomimo trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa kolejne dwie 
ważne inwestycje na terenie naszej Gminy, które z całą pewnością uła-
twią życie mieszkańcom mają się ku końcowi. 

ni z  kostki betonowej 
dwóch sięgaczy ul. 
Tartacznej wraz z  od-
wodnieniem oraz wy-
konaniem oświetlenia 
krótszego sięgacza. Do 
końca kwietnia wyko-
nawca zrealizował ok. 
80% nawierzchni dłuż-
szego sięgacza, pozosta-
wiając końcówkę jako 
plac manewrowy/zaple-
cze budowy dla realizacji 

krótszego sięgacza. Trwają 
roboty drogowe na krótszym 
sięgaczu, a prace związane 
z wykonaniem oświetlenia 
zostały zakończone. 

Zadanie zostanie zreali-
zowane do końca maja br. 
Ogólna wartość robót to 392 
785,20 zł brutto. Zadanie 
dofinansowane z Funduszu 
Dróg Samorządowych do 
wysokości 50% kosztów 
kwalifikowanych.

10 000 zł 
na sprzęt 

ratujący życie
Podczas kwietniowej sesji Rady 
Gminy Ornontowice radni jedno-
głośnie podjęli uchwałę ws. udzie-
lenia pomocy finansowej Powia-
towi Mikołowskiemu. 10 000 zł 
z gminnego budżetu zostanie prze-
znaczone na zakup respiratora dla 
Centrum Zdrowia w Mikołowie.

Sięgacz na ul. OrzeskiejSięgacz na ul. Orzeskiej

Sięgacz na ul. OrzeskiejSięgacz na ul. Orzeskiej

Sięgacz na ul. TartacznejSięgacz na ul. Tartacznej

Sięgacz na ul. TartacznejSięgacz na ul. Tartacznej
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W tym roku przypadła 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ze 
względu na stan epidemii, obchody narodowego święta w Ornontowicach 
miały specyficzny, kameralny charakter. 

W związku ze stanem epidemii chorobą zakaźną COVID-19 w naszym 
kraju, tegoroczne Dni Ornontowic (festyn i imprezy towarzyszące), za-
planowane w terminie 12-13 czerwca, zostają odwołane.

W drugiej połowie marca ornon-
towiccy radni oraz pracownicy 
samorządu Gminy Ornontowice 
przekazali ze swoich prywatnych 
środków na rzecz Centrum Zdro-
wia w Mikołowie oraz OSP Ornon-
towice łącznie kwotę 14  305 zł. 
Fundusze te posłużyły na szeroko 
rozumianą walkę z koronawiru-
sem.

Darowiznę dla Centrum Zdrowia w Mi-
kołowie przekazał na ręce prezesa Cezare-
go Tomiczka – Wójt Marcin Kotyczka. Na 
ten cel przeznaczono 90% zebranej kwoty, 
a dokładnie 12 800 zł. W imieniu Zarzą-
du Szpitala oraz Organu Założycielskiego 
wierzymy, że wspólnie jesteśmy w stanie 
zapewnić bezpieczeństwo zarówno wszyst-
kim Pacjentom, jak i Personelowi w czasie 
pandemii. Przyjdzie czas, kiedy podzięku-
jemy w sposób bezpośredni wszystkim Dar-
czyńcom – komentował Cezary Tomiczek. 
Pozostałe środki w wysokości 1 505 zł 
(10% zebranej kwoty) przekazano prze-
lewem na rzecz OSP Ornontowice.  
W zbiórce udział wzięli radni Gminy Or-
nontowice, pracownicy Urzędu Gminy 
oraz jednostek organizacyjnych Urzędu 
tj. ARTerii – Centrum Kultury i Promocji, 
Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego 
Ośrodka Zdrowia, Świetlicy Profilaktycz-
no-Wychowawczej i Terapeutycznej, Za-
kładu Gospodarki Komunalnej i Wodocią-
gowej, Zakładu Usługowo-Pomocniczego 
dla Jednostek Oświatowych oraz Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego. 

To była trudna decyzja, ale uważam, że 
przy aktualnych okolicznościach najlepsza 
z możliwych. Jednocześnie pragnę Państwa 
zapewnić, że środki finansowe zarezerwowane 
na organizację odwołanych wydarzeń zosta-
ną przeznaczone m.in. na szeroko rozumia-
ną walkę z rozprzestrzeniającą się chorobą 
zakaźną – komentuje bieżącą sytuację Wójt 
Gminy Marcin Kotyczka. 

Ponadto ze względu na epidemię odwołane 
zostają także:

• Rejonowy Przegląd Formacji Tanecz-
nych, zaplanowany na dzień 22 maja 
br.;

• Powiatowy Piknik Strażacki, zaplano-
wany na dzień 23 maja br.;

• Biegi Przełajowe o Puchar Wójta Gmi-
ny, zaplanowane na dzień 30 maja br.; 

• Obchody 100-lecia sportu w Ornon-
towicach, zaplanowane na dni 6-7 
czerwca br.

Dni Ornontowic odwołane

Święto Konstytucji 3 Maja

Dostosowując się do bieżących obostrzeń 
w uroczystej mszy św. w intencji ojczyzny, 
która odbyła się 3 maja br. o godz. 9.00 w 
naszym kościele parafialnym udział wzięło 
kilkunastu przedstawicieli ornontowickiego 
samorządu wraz z pocztem sztandarowym 
na czele. Mieszkańcy, którzy nie mogli po-
jawić się w kościele mieli możliwość obser-

wowania nabożeństwa online za pośrednic-
twem kanału Youtube. 

Po ceremonii Wójt Gminy – Marcin Ko-
tyczka, Zastępca Wójta Gminy – Dariusz 
Spyra, Przewodniczący Rady Gminy – Hen-
ryk Nieużyła oraz Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy  – Ryszard Milanowski złożyli kwiaty 
i znicze na ornontowickim cmentarzu.  

W miarę rozwoju sytuacji, o ewentualnym 
odwołaniu pozostałych, zaplanowanych im-
prez, warsztatów, koncertów, spotkań, zajęć i 
konkursów Urząd Gminy będzie na bieżąco 
informował za pośrednictwem strony inter-
netowej www.ornontowice.pl oraz profilu na 
portalu społecznościowym www.facebook.
com/Ornontowice/

Darowizny dla 
Centrum Zdrowia 

w Mikołowie 
i OSP Ornontowice
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Od 1 kwietnia w ramach projektu „Zdal-
na szkoła”gminy z  całego kraju mogły 
wnioskować o sfinansowanie zakupu lap-
topów, tabletów oraz dostępu do internetu 
dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu 
umożliwiającego im realizację zdalnych lek-
cji. Z szansy tej skorzystała m.in. Gmina Or-
nontowice pozyskując na ten cel 60 000 zł.

Już wkrótce 22 laptopy trafią do potrze-
bujących uczniów Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Ornontowicach, którzy nie 
posiadają dostępu do internetu lub sprzętu, 
na którym mogliby realizować podstawy 
programowe. To realna odpowiedź na real-
ne potrzeby młodych mieszkańców i obec-
ną sytuację szkolnictwa, związaną z wpro-
wadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu epidemii, spowodowanym 
zakażeniem koronawirusem. Zamknięcie 
placówek oświatowych na wiele tygodni 
wymusiło nowe standardy prowadzenia 
zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast 

Cieszę się, że na koniec kwietnia br. nie 
mieliśmy w Ornontowicach ani jednego 
potwierdzonego przypadku zakażenia wi-
rusem COVID-19. Jestem przekonany, że 
przekazane mieszkańcom maseczki pomo-
gą utrzymać ten stan jak najdłużej. W mia-
rę naszych możliwości finansowych staramy 
się zapewnić mieszkańcom Ornontowic jak 
największą ochronę. Zakupione maseczki 
są wielokrotnego użytku, więc mam na-
dzieję, że posłużą mieszkańcom przez jakiś 
czas  – komentuje Wójt Marcin Kotyczka.  
Zakup maseczek był możliwy dzięki prze-
sunięciom środków w gminnym budżecie 
m.in. z racji odwołania tegorocznych Dni 
Ornontowic. Pozostała część maseczek 
została zabezpieczona w Urzędzie Gminy 
jako rezerwa.

Właśnie oni, w tym ciężkim czasie epi-
demii, walczą na pierwszej linii frontu z wi-
rusem, jak również z  innymi chorobami, 
narażając swoje zdrowie i życie. Również 
Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Woj-
sko Polskie i inne służby mundurowe są dziś 
dla nas wszystkich bohaterami. Bohaterami 
są również ludzie, którzy w czasie kryzysu 
pomagają innym. Pomoc w zakupach jest te-
raz gestem bohaterstwa. Każdy, kto pomaga 
w tym trudnym czasie pandemii jest boha-
terem. Wiele osób i organizacji, które szyją 
maseczki i inną odzież ochronną charytatyw-
nie i przekazują je bez pobierania opłat dla 
szpitali i służb mundurowych, oddają swój 
czas i serce by zwyciężyć z wrogiem. Wro-
giem, którego nie można zobaczyć gołym 
okiem. Pamiętajmy, że superbohater nie musi 
mieć supermocy i peleryny. Superbohaterem 
może zostać każdy z nas, jeśli tylko pomoże 
w walce z wrogiem o imieniu SARS-CoV-2. 
Niewidoczny zbrodniarz nie patrzy na wiek, 
wyznanie, narodowość, czy kolor skóry, ata-
kuje i zaraża wszystkich, których napotka na 
swojej drodze. Bądź bohaterem, słuchaj i wy-
konuj zalecenia służb sanitarnych i wytyczne 

22 laptopy dla uczniów 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w szkolnych ławach zasiadają teraz przed 
monitorami komputerów. Niestety niektórzy 
z nich nie posiadają odpowiedniego sprzętu. 
Dyrektor ornontowickiej placówki przekaże 
laptopy najbardziej potrzebującym uczniom, 
co umożliwi im realizację edukacji na od-
ległość. 

Program „Zdalna szkoła” finansowany 
jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020.

Bezpłatne maseczki 
dla mieszkańców

Pod koniec kwietnia br. Urząd Gmi-
ny Ornontowice zakupił niezbędną 
ilość ochronnych maseczek wielo-
razowych dla wszystkich pracow-
ników samorządowych. Decyzją 
Wójta Gminy część z  nich, w  ilo-
ści 1000 sztuk, została bezpłatnie 
rozdana mieszkańcom, a  w  akcję 
ich rozdysponowania włączyli się 
strażacy z OSP Ornontowice.  

Lokalni (SUPER)bohaterowie

Ministerstwa Zdrowia, nie narażaj bliskich na 
ryzyko!

W tej wojnie nie możemy liczyć na szczę-
ście, „może się nie zarażę”,  „może to ominie 
moją rodzinę”. Minimalizujmy zagrożenie. 

Pamiętajmy, że w tej ciężkiej walce, nie padł 
ani jeden strzał, a wielu ludzi już umarło... 
BĄDŹ BOHATEREM, załóż maseczkę na 
nos i usta. Ktoś powie, że „maseczki są passe 
i nie pasują mi”, lub „maseczki dają mini-
malną ochronę”. Pamiętajmy jednak, że lepiej 
mieć minimalną ochronę niż żadnej. Zakładaj 
i zdejmuj maseczkę według wytycznych służb 
sanitarnych. Jeśli jesteśmy nieświadomymi 
(bezobjawowymi) nosicielami wirusa chro-

nimy w ten sposób innych. Dlatego zakła-
daj maseczkę, zostań w domu jeśli tylko 
możesz. Jeśli musisz wyjść, to przestrzegaj 
zaleceń Ministerstwa Zdrowia, ochronisz ro-
dzinę i pomożesz służbom odpowiedzialnym 
za Twoje zdrowie i bezpieczeństwo.

OSP Ornontowice dziękuje Wójtowi Gmi-
ny – Marcinowi Kotyczce, który wspiera nas 
w każdy możliwy sposób. Dziękujemy za 
przekazanie rękawiczek ochronnych Pani 
Joannie Sodzawicznej – „Sklep Wielobran-
żowy JOLA”. Dziękujemy za uszycie ma-
seczek ochronnych Zgromadzeniu Sióstr 
Służebniczek NMP, dyrektor Arterii – Alek-
sandrze Malczyk, Marzenie Lewandowskiej, 
Jagodzie Kazula – Fotografia. Jak również 
anonimowym darczyńcom, którzy przekaza-
li nam odzież ochronną, przyłbice oraz płyn 
dezynfekujący. Członkowie OSP Ornontowi-
ce dziękują za każde wsparcie w tym trudnym 
dla nas wszystkich czasie. Wspólnymi siłami 
wygramy!

Tekst i zdjęcie: OSP Ornontowice

Większość z nas zna z filmów lub książek jakiegoś superbohatera. Zakła-
dali swoje stroje i przy użyciu super mocy, ratowali świat. Teraz, w dobie 
pandemii koronawirusa prawdziwi superbohaterowie są wśród nas! No-
szą białe kitle i mundury i walczą o nasze zdrowie i życie. 
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Sieć wodociągowa w Gminie Ornontowi-
ce, począwszy od 2002 r., jest sukcesywnie 
modernizowana i przebudowywana na rury 
PE, które cechują się bardzo dużą odpor-
nością na naturalne zużycie. Funkcjonujący 
w chwili obecnej system dostarczania wody 
pitnej dla mieszkańców jest oparty na hur-
towych dostawach wody z Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągowego S.A. 
w Katowicach, co gwarantuje ciągłość do-
staw oraz należytą staranność o jakość do-
starczanej nam wody. Systematyczny rozwój 
Gminy oraz prężne funkcjonowanie KWK 
Budryk powodują, że sieć wodociągowa sta-
ła się bardzo obciążona zwiększonymi pobo-
rami wody, a szczególnie jej nierównomier-
nymi rozbiorami. W okresie występowania 
wysokich temperatur oraz suszy zwiększa 
się zapotrzebowanie na wodę u wszystkich 
odbiorców na terenie Ornontowic, jak rów-
nież innych odbiorców hurtowej dostawy 
wody, co powoduje zmniejszenie wydajności 
systemu wodociągowego i spadki ciśnienia 
dostarczanej wody.

W związku z tym zwracamy się z apelem 
do odbiorców usług – mieszkańców Ornon-
towic, oszczędzajmy wodę przy potrzebach 

Czy grozi nam „susza w kranach”?
socjalno-bytowych oraz racjonalnie korzy-
stajmy z systemu wodociągowego. Dotyczy 
to  przede wszystkim ograniczonego nawad-
niania terenów zielonych (proponujemy ma-
gazynowanie wody opadowej do celów na-
wadniania) oraz racjonalnego i rozłożonego 
w czasie napełniania urządzeń i obiektów re-
kreacyjnych (basenów). Obserwujemy, że na 
przestrzeni ubiegłych lat na terenie Ornonto-
wic było wiele takich urządzeń na prywatnych 
posesjach. W obecnej sytuacji stanu epide-
miologicznego ilość ba-
senów ogrodowych może 
być jeszcze większa, a co 
za tym idzie spotęgują się  
problemy z  ciśnieniem 
wody w sieci. W związku 
z powyższym sugerujemy, 
aby baseny napełniać 
przed sezonem, gdyż 
współczesne rozwiązania 
technologiczne pozwalają 
na długotrwałe użytkowa-
nie wody w basenie (che-
mia i filtry), a w ostatecz-
ności powolny pobór wody 
godzinach nocnych.

Odpowiadając na pytanie zawarte w tytu-
le, należy być świadomym faktu, że jeśli nie 
będziemy odpowiedzialni, to rzeczywiście 
grozi nam przysłowiowa „susza w kranach”! 
Dlatego apelujemy, aby korzystać z wody 
z sieci wodociągowej z rozwagą i z zale-
conymi ograniczeniami.  

Marcin Kotyczka
Wójt Gminy Ornontowice

Arkadiusz Pamuła
Dyrektor ZGKiW w Ornontowicach

Swoje pierwsze pięściarskie „kroki” 
Wojtek rozpoczął we wrześniu 2016  r. 
w sąsiednich Gierałtowicach, gdzie za na-

Ornontowiccy sportowcy  
– Wojciech Romanowski

Być może niewielu mieszkańców zdaje sobie z tego sprawę, ale w Or-
nontowicach mamy Mistrza Śląska w boksie! Mowa o szesnastoletnim 
Wojciechu Romanowskim, który wywalczył tytuł w marcu ubiegłego roku  
w Jaworznie.
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Po lewej: Wojciech RomanowskiPo lewej: Wojciech Romanowski

początku odmówiłem, jednak po jakimś 
czasie zdecydowałem się spróbować i tak 
zostałem w „Gardzie” przez trzy lata. Moim 
zdaniem to jeden z najlepszych, o ile nie naj-
lepszy klub bokserski na Śląsku – komentu-
je Wojtek.  Ciężka praca, wsparcie rodziny, 
regularne treningi oraz niewątpliwy talent 
do boksowania przyniosły efekty. W dniach 
3-10 marca 2019 r. podczas Mistrzostw Ślą-
ska, Wojtek wywalczył tytuł Mistrza Śląska 
Kadetów (waga 48 kg).  Za swoje osiągnię-

cie w  grudniu ubiegłego 
roku młody mieszkaniec 
Ornontowic odebrał z rąk 
Wójta Gminy Ornontowice 
Marcina Kotyczki nagrodę 
za wyniki sportowe. 

Na co dzień Wojtek 
kształci się w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Or-
nontowicach na kierunku 
technik automatyk i niewąt-
pliwie posiada talent w dło-
niach, gdyż oprócz boksu jego 
pasją jest rysowanie, któremu 
oddaje się w  wolnych chwi-
lach. Niestety obecnie z  po-
wodu kontuzji łopatki nasz 

młody ornontowicki pięściarz nie trenuje.  
Wojtkowi życzymy szybkiego powrotu 
do zdrowia, wznowienia treningów, wielu 
sportowych sukcesów oraz dalszej realizacji 
swoich pasji. 

mową kolegi udał się na 
pierwszy trening w klubie 
„Garda Gierałtowice”. Na 
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Panie dyrektorze, mieliśmy w planach 
porozmawiać o Gminnym Ośrodku Zdro-
wia jako o jednej z kluczowych jednostek 
organizacyjnych Gminy Ornontowice. Ko-
ronawirus spowodował, że  tematyka zdro-
wia przesunęła się na pierwszy plan i jest 
dzisiaj jeszcze bardziej aktualna.

Tomasz Holecki: To prawda, w czasie 
związanym z zagrożeniem epidemiologicz-
nym, najważniejszym jest zachować możliwie 
wysoki poziom bezpieczeństwa zdrowotnego 
mieszkańców Ornontowic. To oznacza, że 
należy restrykcyjnie stosować się do zaleceń 
Państwowego Nadzoru Epidemiologicznego 
(Sanepidu), Płatnika za usługi zdrowotne fi-
nansowane ze środków publicznych (NFZ) 
lub innych podmiotów mogących wywierać 
wpływ na pracę Ośrodka np. Głównego In-
spektora Pracy. 

W praktyce oznacza to, że aby minimalizo-
wać ryzyko zarażenia zobowiązani zostaliśmy 
do realizacji większości procedur poprzez 
pracę zdalną, przede wszystkim porady tele-
foniczne. Ponadto zauważmy, że blisko 30% 
chorych w Polsce to personel medyczny, który 
w oczywisty sposób znajduje się na pierwszej 
linii kontaktu. Aby minimalizować to ryzyko 
praca całej załogi została podzielona na dwie 
całodniowe zmiany, by w przypadku kontaktu 
z osobą zakażoną koronawirusem nie wyłą-
czyć z działań wszystkich osób zatrudnionych 
w Ośrodku Zdrowia, a najwyżej połowę jej 
składu. 

Wiele sił i środków pochłania dbałość 
o wysoki poziom sterylizacji pomieszczeń 
i  osobistego zabezpieczenia personelu. 
Pracownicy Ośrodka wyposażeni zostali 
w podstawowe elementy ochrony osobistej: 
maseczki, rękawiczki, przyłbice, żele dezyn-
fekujące itp. Skalę zużywanego sprzętu może 
unaocznić proste równanie, z którego wynika, 
że jeśli dziennie zużyjemy jedynie 25 mase-
czek ochronnych to w skali miesiąca będzie 
to 500 sztuk. O trudnościach w dostępie do 
tych materiałów oraz wysokości spekulacyj-
nych cen wiemy wszyscy i nie warto o tym 
nawet szerzej mówić. Przy tej okazji jeszcze 
raz bardzo dziękujemy Siostrom Służebnicz-
kom, które pomagają nam poprzez szycie 
i systematyczne przekazywanie maseczek 
ochronnych oraz członkom NSZZ Solidarność 
KWK „Budryk”, którzy również wsparli nas 
w sytuacji, gdy dostawy były najtrudniejsze 
do zorganizowania.

Jak zatem wygląda codzienna praca 
Ośrodka?

rozmawiamy z dyrektorem Gminnego Ośrodka Zdrowia

O organizacji ochrony 
zdrowia w Ornontowicach 

T.H.: Obecnie otwarte jest tylko jedno 
wejście, aby wytyczyć jak najkrótszą drogę 
pacjentów do rejestracji. Tu zamontowano 
również pojemnik z płynem do dezynfekcji 
rąk, a  w  pomieszcze-
niu zlokalizowanym tuż 
przy wejściu przygoto-
wano tzw. „izolatkę” na 
wypadek oczekiwania 
na transport medyczny 
pacjenta z podejrzeniem 
koronawirusa. 

Przed wejściem do 
Ośrodka należy użyć 
dzwonka, co nie ozna-
cza, że placówka jest za-
mknięta. Chcemy jedynie 
mieć pełną kontrolę nad 
ruchem osób z zewnątrz. 
Pracujemy jak dotąd od 
poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00-18.00. 
Lekarze w większości przypadków udzie-
lają porad przez telefon, chociaż jeśli to ko-
nieczne odbywają się również wizyty osobi-
ste, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. 
Nasz personel dociera także, jak dotychczas, 
do osób, którym świadczy usługi w domu, 
jeśli wymaga tego stan zdrowia pacjenta. 
Oczywistym jest, że wykonanie zastrzyku, 
zdjęcie szwów czy obejrzenie wysypki na 
ciele dziecka wymaga osobistego kontaktu. 
Wiele procedur można przeprowadzić jed-
nak bez wizyty w Ośrodku. Przykładem jest 
wypisanie recepty, szczególnie na choroby 
przewlekłe, czy uzyskanie elektronicznego 
zwolnienia lekarskiego. Dla przykładu, tylko 
w ciągu jednego tygodnia miesiąca kwietnia 
br. lekarze zatrudnieni w Ośrodku udzielili 
ok. 750 porad, wliczając w to konsultacje te-
lefoniczne i wystawianie e-recept. 

Zgodnie z rekomendacją Głównego In-
spektora Pracy ograniczyliśmy zakres badań 
do wstępnych i kontrolnych, których przepro-
wadzenie nie wymaga badań specjalistycz-
nych. Przywrócenie badań medycyny pracy, 
w pełnym zakresie, jest dla nas bardzo ważne, 
gdyż znaczna część przychodów Ośrodka po-
chodzi właśnie z tych źródeł.

W pełnym zakresie nie funkcjonuje także 
punkt poboru materiału do badań (laborato-
rium), tym samym utrudniona jest pogłębiona 
diagnostyka realizowana na miejscu. 

W  sytuacjach wyjątkowych możemy 
przeprowadzać takie procedury, ale jedynie 
we wtorki i czwartki, co wynika z decyzji 

administracyjnych Prezydenta Miasta Chorzo-
wa, w którym ulokowana jest główna siedziba 
laboratorium wraz ze sprzętem. Do odwołania 
nie działa także, zlokalizowany w Ośrodku, 
prywatny gabinet stomatologiczny.

Jak postępować w czasach epidemii 
i kiedy ona się skończy?

T.H.: W tej sprawie informacji medial-
nych mamy zdecydowany nadmiar. Szczyt 
zachorowań jest przewidywany na najbliż-
sze tygodnie, ale absolutnie nikt nie potrafi 
wskazać daty zakończenia epidemii. Wszyst-

ko zależy od realizowanego scenariusza. 
Na świecie praktykowane są różne modele 
postępowania: restrykcyjny, przebiegający 
z wykorzystaniem ogromnych środków or-
ganizacyjnych oparty na izolacji, realizowany 
m.in. w Chinach, a następnie we Włoszech; 
otwartej gospodarki z wykorzystaniem po-
tężnych środków finansowych na odkażanie 
przestrzeni publicznych i realizację testów 
przesiewowych na masową skalę, co zasto-
sowano w Korei Południowej, defensywny 
zastosowany w Szwecji, w której nie za-
kazano wychodzenia z domów, nie wpro-
wadzono rozległych restrykcji, a tamtejsze 
szkoły i przedszkola pozostały otwarte oraz 
mieszany, który jak oceniam stosowany jest 
w Polsce. Który z modeli okaże się najsku-
teczniejszy oraz najmniej destrukcyjny dla 
ludzi i gospodarek okaże się w przyszłości. 

Niemniej jednak zachowując zdrowy 
rozsądek, unikając zachowań ryzykownych 
i dbając o ogólną dobrą kondycję, zarówno 
fizyczną jak i psychiczną, musimy to jakość 
przetrwać. Znając kreatywność Polaków i na-
szą zdolność do radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych można pozostać umiarkowanym 
optymistą, przypominając jednak, że stoso-
wanie się do zbiorowych zaleceń, nawet jeśli 
wiążą się one z osobistym dyskomfortem, 
pozwoli nam wcześniej zakończyć ten trud-
ny okres. 

No właśnie, epidemia kiedyś się skoń-
czy, a potrzeby zdrowotne mieszkańców 
pozostaną. Jak wygląda sytuacja Ośrodka 
Zdrowia w ujęciu generalnym? 
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T.H.: Na kwestie związane z ochroną zdro-
wia w ogólności i rolą Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w szczególności należy spojrzeć 
w wielu płaszczyznach i różnych horyzontach 
czasowych. Nasz Ośrodek to średnie przedsię-
biorstwo, zatrudniające 29 osób, szczegółowo: 
7 lekarzy, 9 pielęgniarek, w tym dwie szkolne, 
5 rejestratorek, 1 fizjoterapeutkę, 3 osoby ad-
ministracji i 3 osoby na stanowiskach gospo-
darczych, każda na ½ etatu oraz dyrektora.

Przedsiębiorstwo to funkcjonuje w formie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej i powinno mieć zdolność do sa-
mofinansowania poprzez realizację kontraktu 
z NFZ oraz realizację procedur komercyjnych 
w powiązaniu z misją społeczną, o której nie 
można zapomnieć. A zatem jest to taka hybry-
da, od której wymaga się efektywności finan-
sowej w zgodzie z ustawą o rachunkowości, 
która jednak nie będzie działać dla zysku. 
Ponadto funkcjonuje w bardzo dynamicz-
nym, często nieprzewidywalnym otoczeniu 
prawnym i legislacyjnym, podlegając wielu 
przepisom branżowym, których nie można 
zlekceważyć.

W odniesieniu do pacjentów powinniśmy 
zauważyć również zróżnicowane potrzeby. 
Stąd dla grupy osób młodych, posiadających 
pod opieką dzieci w różnym wieku istotny jest 
dostęp do lekarza pediatry. Obecnie w ośrod-
ku pracuje dwoje pediatrów. Jedna osoba za-
trudniona w wymiarze 6 godzin dziennie, dru-
ga trzy dni w tygodniu. Kolejną bardzo ważną 
grupą społeczną są seniorzy, których kontakt 
z ochroną zdrowia staje się wraz z wiekiem 
coraz częstszy, a ryzyka wieku podeszłego 
i częsta wielochorobowość wymagają szcze-
gólnego zaangażowania. Dla pacjentów 
w wieku produkcyjnym istotnym jest, aby 
gdy zajdzie taka potrzeba, dostęp do ochrony 
zdrowia był możliwie szybki. W codziennej 
pracy Ośrodka staramy się monitorować czasy 
oczekiwania na konsultacje i w większości 
przypadków możliwym jest umówienie wi-
zyty w dniu, w którym ta potrzeba została 
zgłoszona. Czym innym jest oczywiście 
dostęp do konkretnego lekarza, co może 
wynikać z nieobecności, dużego obłożenia 
pracą w danym momencie lub późnej godziny 
rejestracji. Zachęcamy zatem do wcześniej-
szego planowania wizyt, o ile potrzeba taka 
jest przewidywalna. Serdecznie zapraszamy 
także do systematycznego odwiedzania strony 
internetowej www.gozornontowice.pl, gdzie 
znajdują się wszystkie aktualne informacje 
dotyczące funkcjonowania Ośrodka, w tym 
m.in. nieobecności lekarzy, informacje jak ko-
rzystać z e-recepty czy założyć Internetowe 
Konto Pacjenta, które to funkcjonalności są 
bardzo użyteczne.

Skalę naszych codziennych zadań można 
również ująć statystycznie. W roku 2019 
w Gminnym Ośrodku zdrowia zadeklarowa-
nych było ok. 6,6 tys. osób. Udzielono 32 tys. 

porad lekarskich, w tym 5,5 tys.  pacjentom 
pediatrycznym. Pielęgniarki wykonały łącznie 
6,3 tys. procedur, w tym 680 wizyt domowych 
oraz 870 szczepień dzieci. 363 uczniów ob-
jęto profilaktyką fluorkową, a 54 noworodki 
znajdowały się pod opieką położnej środo-
wiskowej, która przeprowadziła 234 wizyty 
domowe. Pod opieką pielęgniarek w miej-
scu nauczania i wychowania znajdowało się 
codziennie 612 uczniów Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego i 540 uczniów Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych. Fizykoterapia wykonała 
9,6 tys. zabiegów. Punkt laboratoryjny prze-
prowadził 1,5 tys. badań hematologicznych, 
5 tys. badań biochemicznych i immunoche-
micznych w surowicy krwi. Zrealizowano 
127 badań elektrokardiograficznych (EKG), 
270 ultrasonograficznych (USG) i zlecono do 
wykonania 620 zdjęć radiologicznych (RTG). 
Przeprowadzono także 4 tys. badań medycyny 
pracy. Nie wszyscy nasi mieszkańcy wiedzą, 
że Gminny Ośrodek Zdrowia zabezpiecza 
również pod względem medycznym pracę 
KWK „Budryk”, w dni robocze samodzielnie, 
a w dni wolne i święta z pomocą zespołu zło-
żonego z lekarzy, pielęgniarek i ratowników 
medycznych działających w ramach umowy 
podwykonawczej. Od trzech miesięcy, po wy-
granym przetargu realizujemy także umowę 
na całodobowe prowadzenie tzw. przyszybo-
wego punktu pierwszej pomocy. 

Chciałbym poprosić jeszcze o podsumo-
wanie przeobrażeń, które zaszły w naszym 
Ośrodku, w ciągu kilku ostatnich lat oraz 
o krótką prognozę na przyszłość. 

T.H.: Uważam, że Gminny Ośrodek Zdro-
wia w Ornontowicach kroczy drogą stabil-
nego rozwoju na miarę możliwości, które 
go otaczają. W ciągu ostatnich lat personel 
Ośrodka zapewniał nieprzerwany dostęp do 
medycyny rodzinnej i medycyny pracy, pod-
stawowych badań laboratoryjnych i obrazo-
wych. W ramach usług komercyjnych można 
było uzyskać dostęp do badań specjalistycz-
nych wykonywanych przez lekarzy, którzy 
korzystają z wynajmowanych gabinetów le-
karskich w zakresie porad onkologicznych, 
laryngologicznych, okulistycznych, badania 
przepływów żylnych i tętniczych, specjali-
stycznego USG oraz stomatologii. Należy 
wyraźnie powiedzieć, że NFZ nie zamierza 
finansować wyżej wymienionych procedur 
specjalistycznych w takich ośrodkach jak 
Ornontowice, co uzasadnia poprzez dbałość 
o finanse publiczne i nierozpraszanie proce-
dur pomiędzy małe ośrodki gminne. Nad taką 
polityką publicznego płatnika można jedynie 
ubolewać.

Ponieważ powyżej wskazanych okolicz-
ności zmienić nie możemy, należało skon-
centrować się na pracy i  wykorzystaniu 
własnych zasobów. Przez ostatnie kilka lat 
systematycznie zabiegaliśmy o zwiększanie 
kwot przychodów, co spowodowało, że wy-

raźnie rosły one z roku na rok. Każdy okres 
obliczeniowy Ośrodek zamykał zyskiem, 
a wypracowane nadwyżki przeznaczano na 
poprawę infrastruktury oraz bieżące remon-
ty. Kwoty te sięgnęły łącznie 635 tys. złotych 
za lata 2014-2019. Zachęcam do zapoznania 
się z galerią na stronie internetowej Ośrod-
ka, gdzie przeobrażenia udokumentowane są 
zbiorem zdjęć.

W ciągu 6 minionych lat przebudowano 
rejestrację, gabinety, zakupiono nowy sprzęt 
zarówno medyczny (EKG, spirometr, kozetki, 
parawany itp.) jak również niemedyczny (biur-
ka, krzesła, komputery, aparaty telefoniczne). 
Dzisiaj, kiedy inne Ośrodki Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej borykają się z problema-
mi informatyzacji związanej z e-receptami 
czy e-zwolnieniami, w Ornontowicach dys-
ponujemy pełną infrastrukturą komputerową, 
serwerownią, stroną www oraz cyfrową cen-
tralą telefoniczną. Udało się także zmienić 
obszary, które na co dzień nie są widoczne, 
jak archiwum mieszczące się w piwnicy, wy-
remontować sieć wodną, kanalizacyjną i prze-
ciwpożarową. Dzięki wnioskom kierowanym 
do Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
uzyskaliśmy dofinansowanie remontu pocze-
kalni w części pediatrycznej. 

W czasie takim jak dziś, gdy gospodarka 
światowa boryka się z dużymi problemami, 
szczególnie ważne jest, aby posiadać rezerwy, 
często obrazowo nazywane „poduszką finan-
sową”. Dzięki wieloletniej rozsądnej gospo-
darce zasobami w ornontowickim Ośrodku 
Zdrowia możemy spokojnie prowadzić za-
dania dedykowane naszym pacjentom, bez 
obawy o przerwanie działalności z przyczyn 
finansowych, czy utratę pracy osób zatrud-
nionych zarówno w czasie epidemii, jak i po 
jej ustąpieniu.

To dobry moment, aby podziękować za-
równo Pracownikom Ośrodka Zdrowia jak 
i Władzom Gminy Ornontowice, Radnym 
wszystkich kadencji, Członkom Komisji 
Zdrowia, z którymi przyszło nam współpra-
cować, a którzy wypracowywali, wspierali 
i akceptowali obrany kierunek działań.

Jeśli chodzi o przyszłość Ośrodka Zdrowia 
w Ornontowicach, to w chwili obecnej należy 
już nastawiać się nie tylko na przezwyciężanie 
bieżących trudności związanych z zagroże-
niami płynącymi z COVID-19, ale planować 
przyszły rozwój po ustąpieniu zagrożenia. 
Szczególnie mocno należy ukierunkować się 
na pozyskanie zewnętrznych funduszy służą-
cych rozwojowi ochrony zdrowia w Polsce 
i Europie, które być może uda się wykorzy-
stać, a także współpracować w duchu wspól-
nego interesu społecznego z władzami Gmi-
ny Ornontowice, wszystkimi kooperantami 
Ośrodka, w szczególności z KWK „Budryk” 
i Jastrzębską Spółką Węglową, w przekona-
niu, że nowe okoliczności będą specyficzną, 
ale jednak szansą rozwoju. 
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Z ARTERII CKiP

„DZIENNIK ODKRYWCY HISTORII 
ORNONTOWIC” – SPRAWDŹ ILE 
WIESZ O SWOJEJ MIEJSCOWOŚCI

Czy wiesz gdzie na terenie Ornontowic 
mieściła się elegancka gospoda „Karuussell”, 
kopiec powstańczy, czy poczta? A może in-
teresuje Cię fakt, że Huta Szkła historycznie 
powstała i mieściła się w Ornontowicach, 
jako „Huta Marii”? Możesz sprawdzić swoją 
wiedzę na temat naszej miejscowości i jej hi-
storii oraz dowiedzieć się kilku ciekawostek 

dzięki „Dziennikowi Odkrywcy Historii Or-
nontowic”. Zapraszamy serdecznie na stronę 
ARTerii: www.centrumarteria.pl. W zakład-
ce „Do pobrania” znajdziecie Państwo pełną 
wersję „Dziennika” z licznymi kalamburami, 
zagadkami i zabawnymi quizami oraz ze spo-
rą porcją wiedzy o Ornontowicach.

„Dziennik Odkrywcy Historii Ornon-
towic” powstał w ramach projektu: „Or-
nontowice Nowych Idei” dofinansowanego 
z programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lo-
kalne. W 2016 r. doszło do połączenia dwóch 
inicjatyw nauczyciela gimnazjum Marcina 
Wilczyńskiego oraz przedstawiciela Towa-
rzystwa Miłośników Ornontowic Andrzeja 
Kotyczki. 

Publikacja, jest efektem połączenia wie-
dzy, kreatywności i nowoczesnego spojrzenia 
na edukację kulturalną. Wiedzy historycznej 
o Ornontowicach, której propagatorem są 
członkowie Towarzystwa Miłośników Ornon-
towic. Kreatywności młodzieży gimnazjalnej, 
która włączyła się w tworzenie kalamburów. 
Nowoczesnego spojrzenia na edukację kul-
turalną pracowników ARTerii, którzy spięli 
te elementy w atrakcyjną i logiczną całość. 
(…) Wyrażając opinię wszystkich osób 

uczestniczących w tworzeniu publikacji, mam 
nadzieję, że stanie się ona źródłem dobrej za-
bawy oraz początkiem prawdziwej przygody 
w zgłębianiu wiedzy o naszej małej Ojczyźnie, 
jaką są Ornontowice – Aleksandra Malczyk, 
Dyrektor ARTerii CKiP.

Mamy nadzieję, że ta propozycja uatrak-
cyjni czas podczas kwarantanny i przyczyni 
się do dobrej zabawy w gronie rodzinnym. 
Życzymy powodzenia.

MUZEA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
W ramach kontaktu z kulturą ARTeria 

zaprasza na wirtualne spacery po polskich 
muzeach. Można przenieść się m.in. do 
Wieliczki – Kopalni Soli, którą w 1978 
r. wpisano na Pierwszą Listę Dziedzictwa 
UNESCO. Po czym odwiedzić Zamek krzy-
żacki w Malborku żartobliwie nazywany 
przez przewodników największą kupą cegieł 
w Europie. Ponoć pruscy architekci wyli-
czyli, że gdyby rozebrać tę budowlę cegieł 
wystarczyłoby na budowę niewielkiego mia-
steczka. Jest to prawdopodobnie największy 
średniowieczny zamek zbudowany z cegły. 
Następnie przenieść się na Lubelszczyznę, 
by zajrzeć do Muzeum Zamoyskich w Ko-
złówce, gdzie zobaczymy wnętrza, które za-
chowały autentyczny wystrój z przełomu XIX 
i XX wieku. 

Te i wiele innych miejsc można zobaczyć 
nie ruszając się z domu:

• Kopalnia Soli: https://www.ai360.pl/
panoramy/278

• Zamek w Malborku: https://mu-
zeumzamkowewmalborku.wkraj.
pl/?v=10#/69124/179.998

• Muzeum Zamoyskich: https://www.
muzeumzamoyskich.pl/

Więcej ciekawych miejsc wartych „zwie-
dzenia” można znaleźć na stronie ARTerii 
– Centrum Kultury i Promocji (www.cen-
trumarteria.pl). Zapraszamy!

RELAKS SENIORA 
W ramach projektu naturalnie.SENIOR! 

odbyła się seria spotkań z cyklu Relaks Senio-
ra – jedno z nich poprowadziła mgr Klaudia 
Szostak, prowadząca Ośrodek Terapii Indy-
widualnej w Ornontowicach. Obecni mogli 
dowiedzieć się jakie proste ćwiczenia moż-
na wykonywać, siedząc na krześle, czytając 
książkę, czy przygotowując posiłek. Po spo-
tkaniu Pani Klaudia na prośbę uczestników 
przygotowała opis ćwiczeń, które chcemy 
Państwu przekazać, a tym samym zachęcić 
do aktywności fizycznej #bezwychodzeniaz-
domu. 

Całość już dostępna na naszej stronie 
www.centrumarteria.pl

Zachęcamy do dbania o siebie razem z na-
szymi prostymi ćwiczeniami. 

Dobre ustawienia miednicy tułowia:
• siedzę płytko na krześle, nie opieram 

pleców – prostuję się

• opieram ręce na stole, bardzo moc-
no się garbię i prostuję (kilka razy 
na zmianę)

Tekst i zdjęcia: Arteria CKiP
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Mała książka – wielki człowiek
GBP w  Ornontowicach uczestniczy 

w ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – 
wielki człowiek” od pierwszej edycji, tj. od 
września 2018 r. Od tamtego czasu wiele dzie-
ci znalazło się w gronie naszych czytelników. 
Małym czytelnikom i ich rodzicom wydano 
88 wyprawek (książki i karty) i wręczono już 
26 Dyplomów Małego Czytelnika za zebranie 
kompletu naklejek.

Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem, 
a projekt nadal trwa! Wyprawki jeszcze są, 
więc po ponownym otwarciu biblioteki za-
praszamy dzieci w wieku przedszkolnym 
(roczniki 2014-2017). Zachęcamy rodziców 
do odwiedzania biblioteki i codziennego czy-
tania z dzieckiem.

NAJ… w statystykach bibliotecznych
System biblioteczny MAK+, który jest sto-

sowany w GBP w Ornontowicach umożliwia 
wykonanie różnych zestawień dotyczących 

Określenie to zostało powszechnie przy-
jęte, ponieważ miejsce zbrodni w Lesie 
Katyńskim odkryte zostało jako pierwsze 
i przez długi czas pozostawało jedynym 
znanym. Po sowieckiej agresji na Polskę 
17 września 1939 r. w niewoli znalazło się 
około 250 tysięcy polskich jeńców. Wiosną 
1940 r. decyzją Stalina NKWD zamordo-
wało blisko 22 tysiące polskich obywateli, 
w tym ponad 10 tysięcy oficerów wojska 
i policji. Była to zbrodnia wojenna i celowa 
zagłada polskich elit. Zginęli wówczas naj-
lepsi synowie naszej ziemi – oficerowie, pro-
fesorowie, naukowcy, duchowni, urzędnicy, 
policjanci, funkcjonariusze straży granicznej 
i służby więziennej. 

Makabrycznego mordu dokonano w spo-
sób zaplanowany, bez sądów, na podstawie 
list śmierci. Polaków zabijano strzałem w tył 
głowy,  ręce mieli związane za plecami, 
a później ich ciała w tajemnicy zakopano 
w masowych grobach. Oficerów z Koziel-
ska przetransportowano do Katynia, gdzie  
zostali zamordowani i wrzuceni do dołów 
śmierci w Lesie Katyńskim. Ogółem zamor-
dowanych zostało 4410 jeńców, ocalało 178. 
Jeńcy największego z obozów, z Ostaszko-
wa, przeznaczonego dla policjantów i żan-

wypożyczeń i obsługi czytelników. Oprócz 
danych statystycznych dotyczących liczby za-
rejestrowanych czytelników, wypożyczonych 
materiałów bibliotecznych, odwiedzin itp., 
pracownicy wygenerowali kilka ciekawych 
informacji, które można określić mianem 
„naj”. Oto one: NAJmłodszy czytelnik: 2 
lata; NAJstarszy czytelnik: 84 lata; NAJ-
aktywniejszy czytelnik dziecięcy przeczy-
tał 154 książki; NAJaktywniejszy czytelnik 
dorosły przeczytał 143 książki; NAJczę-
ściej wypożyczanymi książkami dla dzieci 
i młodzieży (spoza kanonu lektur szkolnych) 
były: „Zima w Zatoce przygód” i „Bohaterski 
wyczyn” z serii Psi Patrol oraz „Kicia Kocia 
na basenie”; NAJczęściej wypożyczanymi 
książkami dla dorosłych były: „Terapia” 
S. Fitzka, „Paleta marzeń” M. Falkowskiej, 
„Sekret Tatiany” G. Paul, zdecydowaną 
większość czytelników wg płci stanowiły 
kobiety (73%)

Powyższe dane dotyczą całego 2019 roku.

80. Rocznica Zbrodni Katyńskiej
13 kwietnia br. minęła 80. rocznica Zbrodni Katyńskiej. Zbrodnia Katyńska 
to określenie symbol. Nazywamy nim mord popełniony wiosną 1940 r. przez 
funkcjonariuszy sowieckiego NKWD na Polakach więzionych w obozach 
specjalnych w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz w więzieniach 
na obszarze tzw. Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi.

darmerii wojskowej, zostali przetranspor-
towani do więzienia NKWD w Kalininie 
(dziś Twer). Zabijano ich w specjalnie przy-
stosowanej do tego celi więziennej, a ciała 
wrzucono do dołów śmierci w lesie koło 
Miednoje. Ogółem zamordowano 6314 jeń-
ców, ocalało 127 osób. Natomiast z obozu 
w Starobielsku jeńców wywożono do Char-
kowa, gdzie byli  mordowani w więzieniu 
NKWD. Zwłoki przewożono ciężarówkami 
i grzebano w lesie przy wsi Piatichatki koło 
Charkowa.  Łącznie zginęło 3739 jeńców ze 
Starobielska, ocalało 90. Ponadto zamordo-
wanych zostało ok. 3000 Polaków z więzień 
na Ukrainie i drugie tyle na Białorusi oraz 
ponad 1000 na Białostocczyźnie, łącznie 
ponad 7000 osób. W latach 90. XX wieku 
zostały odkryte masowe groby w Bykowni 
koło Kijowa (Ukraina) oraz w Kuropatach 
w pobliżu Mińska (Białoruś).

Przez kilkadziesiąt lat Związek Radziecki 
fałszował prawdę o tych potwornych wydarze-
niach. 13 kwietnia 1943 r. władze niemieckie 
wydały oficjalny komunikat o odkryciu w Le-
sie Katyńskim masowych grobów polskich 
oficerów. Strona sowiecka oświadczyła, że to 
Niemcy wymordowali jeńców, którzy znaj-
dowali się w obozach w pobliżu Smoleńska. 

Oświadczenie to zapoczątkowało trwający 
przez pół wieku spór wokół wskazania win-
nych. Dopiero 13 kwietnia 1990 r. wydane 
zostało w Moskwie oficjalne oświadczenie 
potwierdzające odpowiedzialność NKWD 
za wymordowanie polskich oficerów wiosną 
1940 r. Było to przełomowe wydarzenie, gdyż 
po raz pierwszy – po upływie pół wieku – wła-
dze ZSRR przyznały się do winy za Zbrod-
nię Katyńską. Tego samego dnia prezydent 
M. Gorbaczow przekazał przebywającemu 
na Kremlu prezydentowi W. Jaruzelskiemu 
pierwszą partię dokumentów dotyczących 
polskich jeńców. 

Uroczyste otwarcie i poświęcenie Polskie-
go Cmentarza Wojennego w Miednoje na-
stąpiło 2 września 2000 r. 3 września 2019 r. 
odbyła się do Miednoje pielgrzymka rodzin 
policjantów II RP z Ornontowic na groby 
swoich bliskich.

Aktualnie oprócz Miednoje istnieją jeszcze 
następujące Polskie Cmentarze Wojenne:
• Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu w Charko-

wie (otwarto 17 czerwca 2000 r.);
• Polski Cmentarz Wojenny w  Katyniu 

(otwarto 28 lipca 2000 r.);
• Polski Cmentarz Wojenny w Bykowni 

(otwarto 21 września 2012 r.).
Każdego roku 13 kwietnia, który jest usta-

nowionym przez Sejm RP w 2007 r. Dniem 
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, przywo-
łujemy pamięć o wstrząsających zbrodniach, 
które również dotknęły funkcjonariuszy Po-
licji Województwa Śląskiego II RP z Or-
nontowic. 

Tekst: 
Towarzystwo Miłośników Ornontowic

Biblioteka w okresie pandemii
Podczas pandemii koronawirusa powinni-

śmy jak najwięcej czasu spędzać w domu. Bi-
blioteka jest zamknięta dla użytkowników, ale 
stara się funkcjonować w trybie wirtualnym. 
Spośród wielu propozycji spędzania wolnego 
czasu udostępnia na profilu Facebook kilka 
ciekawych ofert, z których mogą korzystać 
nasi czytelnicy. Godne uwagi są akcje: #Nie-
ZostawiamCzytelnika i „Ul z książkami”, 
w ramach których codziennie odbywają się 
przeciwwirusowe spotkania literackie online. 
Udostępniono również odczyty bajek czyta-
nych przez ludzi ze świata kultury, a także 
linki do stron internetowych umożliwiają-
cych darmowe czytanie ebooków czy słucha-
nie audiobooków. Ponadto zorganizowano 
i udostępniono własne działania. W marcu 
i kwietniu br. były to akcje i konkursy czytel-
nicze: „Zostań w domu i pochwal się tym, co 
czytasz”, „Otwórz książkę na 17. stronie...”, 
„Sleeveface – ubierz się w książkę”. Wszyst-
kie bieżące działania publikowane są na www.
bibliotekaornontowice.pl i profilu Facebook 
naszej biblioteki. Zachęcamy do korzystania!

Tekst: GBP w Ornontowicach

Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
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Z  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego„Teatr to symfonia uczuć”
Taki tytuł nosi praca naszej uczennicy 

klasy 7, Lidii Staszewskiej, która zdobyła I 
miejsce w konkursie na plakat „Teatr to...” 
w swojej kategorii wiekowej. Konkurs zor-
ganizował Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ate-
neum” w Katowicach. Obrazki nadesłane na 
konkurs miały stanowić odpowiedź na jedno 
z pytań:  Z czym kojarzy się teatr? Po co jest 
teatr? Co wnosi teatr do naszego życia? Pra-
ca Lidii wykonana została techniką podobną 
do linorytu z użyciem igły!

Zwycięstwo w ramach konkursów 
Młodzieżowego Festiwalu Nauki 
w Mikołowie

Do udziału w dwunastej edycji Młodzie-
żowego Festiwalu Nauki w Mikołowie nasza 
szkoła przygotowywała się już od listopa-
da. Impreza miała mieć miejsce w Domu 
Kultury w Mikołowie 13 marca. Niestety 

ze względu na odwołanie imprez masowych 
i zajęć w szkołach od 12 marca, nie mogli-
śmy zorganizować stoiska, chociaż wszystko 
było już gotowe. Do przygotowania stoiska, 
zgłosiły się trzy uczennice - „Młodzi Od-
krywcy” z klasy 7 a: Natalia Michałowska, 
Anna Smorz i Aleksandra Spyra. Ich pracę 

nadzorowali opiekunowie w osobach  Anny 
Profaski i Elżbiety Lewickiej.

Tematem tegorocznego festiwalu były 
„Tajemnice krainy liczb”. Powstały cieka-
we modele matematyczne. Nasi uczniowie 
z klas 5 - 8 wykonali zegary, kalendarze, 
domina matematyczne, plansze z grami, 
drzewka z ciekawymi liczbami, kalendarz 
wieczny, albumy, rozwinięcie liczby „π”. 
Niestety prace zostały pokazane na razie 
uczniom poszczególnych klas w czasie lek-
cji. Mamy nadzieję, że będzie możliwość 
zaprezentowania stoiska dla większej grupy 
w najbliższym możliwym terminie.

Jak co roku, imprezie towarzyszyły kon-
kursy: fotograficzny i filmowy. W tym roku 
w obu konkursach okazaliśmy się zwycięz-
cami. W konkursie plastycznym 1 miejsce 
otrzymała Natalia Michałowska z klasy 7 a, 
natomiast za film również 1 miejsce otrzy-
mały Natalia Michałowska oraz Anna Smorz 
z klasy 7 a. 

Ogólnopolski Konkurs Informa-
tyczny „Bezpieczny Internet: Dzia-
łajmy razem!”

5 lutego 2020 r. uczeń klasy VIII c - Piotr 
Marszałek brał udział w Ogólnopolskim 
Konkursie Informatycznym „Bezpieczny 
Internet: Działajmy razem!”, którego orga-
nizatorem była Szkoła Podstawowa im. Jana 
Adama Maklakiewicza w Mszczonowie. 
W konkursie brali udział uczniowie szkół 
podstawowych z klas IV-VIII z całej Polski. 
Uczniowie udzielali odpowiedzi na pytania 
za pośrednictwem platformy quizziz.com, 
które dotyczyły bezpiecznego i odpowie-
dzialnego korzystania z Internetu. Ocenia-
ny był czas wykonania testu i poprawność 
odpowiedzi. Niedawno otrzymaliśmy infor-
mację, że Piotr Marszałek znalazł się w gro-
nie laureatów i zdobył wyróżnienie. Opiekę 
merytoryczną sprawowała Bożena Kubica. 

Prace plastyczno-techniczne

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w naszej Gminie od paru tygodni uczą 
się zdalnie. Wszyscy nauczyciele dokładają 
wielu starań, by nauka przebiegała spraw-
nie,  a zajęcia były ciekawe. Mobilizują 
również uczniów klas młodszych do roz-
wijania swoich możliwości plastycznych. 
W tej chwili, gdy dzieci nie mogą w pełni 
korzystać z ładnej pogody i wychodzić lub 
wyjeżdżać z rodziną, poświęcają w domu 
czas,  by na przykład rozwijać swoje umie-
jętności plastyczne. 

„Suknia Pani Wiosny”
W czasie nieobecności dzieci w przed-

szkolu w ramach innowacji pedagogicznej 
w zakresie edukacji czytelniczej z elemen-
tami bajkoterapii „Mały człowiek w świecie 
wielkiej literatury” prowadzonej w grupach 
3 i 4-latków, jednym z założeń w miesiącu 

marcu była tematyka wiosenna.
Zadaniem dla dzieci było namalowa-

nie Pani Wiosny na podstawie wiersza 
„Suknia Pani Wiosny” i odesłanie zdjęcia 
drogą elektroniczną do Pań prowadzących 
innowację. Dzieci bardzo chętnie wzięły 
udział w zadaniu, wykazały się dużym 
zaangażowaniem, kreatywnością oraz in-
wencją twórczą.

Mimo trudnej obecnie sytuacji, staramy 
się w jak najlepszy sposób organizować 
zajęcia i bardzo dziękujemy rodzicom za 
pomoc w ich realizacji.

Tekst i zdjęcia: 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Ornontowicach
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Przedstawiamy kilka dobrych rad i zdro-
wych nawyków, które pomogą nam w utrzy-
maniu dobrej kondycji zarówno psychicznej, 
jak i fizycznej:
• Zadbaj o przewidywalny rytm swojego 

dnia. Przede wszystkim dbaj o wypoczy-
nek w nocy, śpij 7-8 godzin, postaraj się 
położyć około 23.00. Po wstaniu zjedz peł-
nowartościowe śniadanie, ubierz się i przy-
gotuj swoje miejsce do pracy. To szcze-
gólnie ważne dla dzieci, przewidywalność 
i schematyczność działań daje bezpieczeń-
stwo. Wcześniej rytm dnia ustalała szko-
ła, czy przedszkole, teraz sami musimy się 
o to zatroszczyć;

• Planuj! Jeśli obecnie łączysz rolę zawo-
dową z nauką dzieci, przy okazji wyko-
nując wszelkie obowiązki domowe, plan 
działania może się okazać niezbędny. Jeśli 
to możliwe, przygotuj wcześniej materiały 
dla dzieci, zorganizuj przestrzeń tak, aby 
każdy miał swój kawałek do pracy. Wy-
znacz odpowiednie godziny na aktywność 

Realizując tematykę zajęć praktycznych 
uczniowie wykonują w domu ćwiczenia 
zgodnie z zaleceniami przysłanymi przez 
nauczyciela. Przygotowują różne potrawy 
według przepisów znajdujących się w pod-
ręczniku lub przysłanych przez na-

uczy-
ciela, w  miarę możliwości związanej z 
zakupami z dostępnych aktualnie w domu 
surowców. Uczą się organizowania stanowi-
ska pracy oraz rozwijają samodyscyplinę i 
kreatywność. Realizując np. temat: „Przy-
gotowanie potraw z zastosowaniem mleka 

Jedna z nauczy-
cielek ZSP w  Or-
nontowicach – wy-
chowawca internatu 
we współpracy z ko-
leżanką aktywnie 
zaangażowała się 
w akcję  szycia mase- 
czek ochronnych 
(jednorazowych 
i  wielokrotnego 
użytku) dla osób 
prywatnych oraz 
personelu medycz-
nego.   Dopomogła 
w tym szkoła udo-
stępniając będące na wyposażeniu maszyny 
do szycia. W ramach tych działań panie pla-
nują uszyć około stu maseczek, które zosta-
ną przekazane osobom potrzebującym oraz 
jednostkom służby zdrowia. 

Tekst i zdjęcia: ZSP w Ornontowicach 

poznawczą. Większość osób efektywniej 
pracuje w godzinach porannych i wcze-
snych popołudniowych. Jeśli to możliwe, 
to deleguj zadania i nie obawiaj się prosić 
o pomoc najbliższych. Wspólne zajęcie się 
obowiązkami domowymi może jednoczyć 
rodzinę, a dzieci uczyć samodzielności 
i niezależności;

• Pamiętaj o odpoczynku. Wiele godzin 
spędzonych przed komputerem prowadzi 
do przestymulowania. Odpoczynek, czas 
przeznaczony na zainteresowania i pasje, 
aktywność fizyczna, to tylko kilka przykła-
dów tego, w jaki sposób można się zre-
generować. Znajdź swój sposób na relaks;

• Zadbaj o  czas z  bliskimi. Być może 
w obecnej sytuacji, znajdziecie czas na 
ułożenie ogromnych puzzli, które od lat 
leżą w szafie, zaczniecie wspólnie goto-
wać, zagracie w zapomniane gry plan-
szowe, wrócicie do starych filmów, czy 
bajek. Pamiętajcie, że zabawa jest ważna, 
rozluźnia, przynosi uśmiech i  rozwija. 

Możesz również wrócić do zaniedbanych 
znajomości, zadzwonić do kogoś, z kim 
dawno nie rozmawiałeś/aś. Czas na rela-
cje z rówieśnikami również dla dzieci jest 
bardzo ważny, daje poczucie normalności, 
gwarantuje wymianę doświadczeń, poma-
ga zredukować napięcie;

• Jeśli jesteś przytłoczony/a natłokiem in-
formacji płynących z mediów, to ogranicz 
przeglądanie wiadomości do jednego razu 
na dzień. Kiedy stale zalewają nas informa-
cje, również możemy poczuć się przestymu-
lowani. Jeśli czujesz, że przeżywasz wiele 
lęku i obaw, wyznacz sobie w ciągu dnia 
„godzinę na zamartwianie” - w tym czasie 
możesz martwić i przejmować się wszyst-
kim, co Cię trapi, pozostały czas w ciągu 
dnia przeznacz na pozytywne myśli; 

• Szukaj powodów do radości i wdzięczno-
ści. Być może w tym trudnym czasie na-
uczyłeś/aś się czegoś nowego, wróciłeś do 
czegoś, co dawało Ci satysfakcję, a wcze-
śniej nie było na to czasu. Doceń siebie 
i swoich bliskich, nie wymagaj od siebie 
perfekcjonizmu, czasami odpuść. Jeśli je-
steś rodzicem, robisz wspaniałą robotę!;

• Pamiętaj, że cokolwiek się dzieje, ma to 
charakter przejściowy. W przyrodzie żaden 
stan nie trwa wiecznie. 

Tekst: Klaudia Smolorz-Roksela 
ZS-P w Ornontowicach

Gotowanie online
W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach od 12 marca 
2020  r. nauczanie prowadzone jest zgodnie z planem nauczania, ale w 
systemie online. W zawodach takich jak technik żywienia i usług gastro-
nomicznych oraz kucharz uczniowie instruowani przez swoich nauczycie-
li, przyswajają wiedzę teoretyczną, a także praktyczną. 

i jego przetworów” na zajęciach pod nad-
zorem mgr inż. Danuty Łączyńskiej poja-
wiają się na ich stołach takie specjały jak: 
zupa serowa, leniwe pierogi, a nawet serniki 
serwowane rodzinie na deser. Uczniowie 

przesyłają zdjęcia i 
prezentacje poszcze-
gólnych etapów przy-
gotowania potraw do 
oceny nauczycielowi. 
Ku zadowoleniu do-
mowników, najważ-
niejsza jednak ocena 
smakowa – poddawa-

na jest rozkoszom ich podniebienia. Mamy 
nadzieję, że w tych trudnych chwilach nasi 
uczniowie dostarczają domownikom no-
wych doznań smakowych i są cenną pomocą 
dla rodziców w przygotowywaniu wspól-
nych domowych posiłków. 

Tekst i zdjęcia: ZSP w Ornontowicach

W ZSP szyją maseczki 
ochronne dla potrzebu-
jących i służby zdrowia

Co zrobić (ze sobą i ze swoimi dziećmi), aby nie zwariować?
W  związku z  pandemią koronawirusa wielu z  nas zostało „zamkniętych” 
w domach. Taka sytuacja może rodzić wiele nieprzyjemnych emocji takich 
jak lęk, napięcie, frustrację oraz złość. Obawiamy się o swoje zdrowie, zdro-
wie swoich bliskich, czy sytuację na rynku pracy. Bez wątpienia obecny 
stan wymaga podjęcia pewnych kroków, aby zachować dobre samopoczu-
cie, zdrowy rozsądek, siłę i motywację do pracy, a także prawidłowe relacje 
z najbliższymi (z którymi w ostatnim czasie spędzamy nie raz całą dobę).
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Jak co roku o tej porze, na terenie naszej 
Gminy zaczynają kwitnąć piękne, koloro-
we bzy, które są wizytówką naszej miej-
scowości. Chcąc uwiecznić ich piękno, 
prosimy mieszkańców o wysyłanie foto-
grafii bzów ze swoich ogródków na adres:  
bzy@ornontowice.pl. Przesłane zdjęcia wy-
korzystane będą w celach promocyjnych Gmi-
ny Ornontowice (prasa, internet, publikacje, 

W 2019 r. podjęto działania mające na 
celu poprawę jakości powietrza w Gminie 
Ornontowice:
• kontrole – pracownicy Wydziału Środo-

wiska, Przedsiębiorczości i Gospodar-
ki Gruntami, w ramach wykonywania 
obowiązków służbowych, przeprowa-
dzili 66 kontroli, z czego: 51 podczas 
alarmu smogowego, 2 z uwagi na ogło-
szenie II poziomu alarmowego oraz 13 
poza alarmem (kontrole prewencyjne 
i interwencyjne);

• w ramach kontroli udzielono właścicie-
lom/użytkownikom budynków 7 pouczeń 
i wystawiono 1 mandat (przez funkcjo-
nariusza Komisariatu Policji w Orzeszu);

• weekendowe dyżury – pracownicy Urzędu 
Gminy w sezonie grzewczym, w święta 
i dni wolne od pracy, pełnili dyżury zwią-
zane z prowadzeniem kontroli w budyn-
kach mieszkańców, w sytuacji ogłoszenia 
tzw. alarmu smogowego;

• przyznano 15 dotacji do wymiany kotłów 
na kwotę 37.500,00 zł (2 kotły gazowe, 

Zrób zdjęcie kwitnących bzów
tablice reklamowe itp.). Zachęcamy dzieci, 
młodzież i dorosłych do włączenia się w akcję.

Przesyłając zdjęcia, autor zrzeka się praw 
autorskich do zdjęć i przekazuje te prawa 
na Urząd Gminy Ornontowice, w celu wy-
korzystania ich przez Urząd we wszelkim 
możliwym zakresie dotyczącym promocji 
gminy tj. (prasa, internet, publikacje, tablice 
reklamowe, itp.).

Działania S M O G 
– podsumowanie

1 kocioł na pellet, 12 kotłów na węgiel);
• udzielono dofinansowania do montażu 

ekologicznych źródeł ciepła w 81 bu-
dynkach mieszkalnych na łączną kwotę 
239.029,68 zł (7 pomp ciepła, 10 kotłów 
na pellet, 25 kotłów gazowych, 39 kotłów 
na węgiel);

• wg stanu na dzień 31.12.2019 r. stopień 
gazyfikacji Gminy wyniósł 15,52%, co 
stanowi 360 przyłączy gazowych, w tym 
351 przyłączy do budynków mieszkal-
nych;

• zawarto umowę z akredytowanym labo-
ratorium na pobieranie i badanie próbek 
popiołów paleniskowych (popiołów) 
pochodzących z indywidualnych gospo-
darstw domowych (koszt dojazdu, poboru 
i wykonania badań 1 próby – 971,70 zł 
brutto);

• na stronie internetowej Urzędu Gminy, 
w zakładce: Dla mieszkańców/Ochrona 
środowiska znajdują się aktualne informa-
cje dotyczące możliwości uzyskania do-
tacji do wymiany źródeł ciepła, zapisów 

uchwały antysmogowej (w tym terminy 
wymiany pieców), świadectw jakości pa-
liw, możliwości zgłaszania podejrzenia 
spalania odpadów itp. oraz w zakładce: 
Jakość powietrza zamieszczane są komu-
nikaty Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska dotyczące ryzyk wystąpie-
nia przekroczenia i przekroczeń pozio-
mów alarmowych w powietrzu oraz dane 
z trzech czujników znajdujących się na 
terenie Gminy (ul. Akacjowa, ul. Zwycię-
stwa, ul. Okrężna) badających poziomy 
stężeń pyłów PM10, PM2,5 i PM1.

Statystyka urodzeń i zgonów za I kwartał 
2020 r. w naszej Gminie to:
• 16 urodzeń mieszkańców zameldowa-

nych (5 w styczniu, 7 w lutym oraz 4 
w marcu);

• 13 zgonów mieszkańców zameldowa-
nych (3 w styczniu, 4 w lutym oraz 6 
w marcu).

Stałe i czasowe zameldowania:
• na dzień 31.12.2019 r. stałych mieszkań-

ców było 5929, a zameldowanych na po-
byt czasowy 151 osób, co w sumie dawało 
wynik 6080 mieszkańców;

• na dzień 31 marca 2020 r. stałych miesz-
kańców było 5941, czasowych 141 co ra-
zem daje 6082 mieszkańców.

W zakresie ewidencji ludności:
• wydano 2 decyzje w sprawach meldun-

kowych;
• wykonano 84 czynności dotyczących 

zameldowań i wymeldowań;
• nadano 15 numerów PESEL.

Z zakresu czynności o dowodach osobistych:
• przyjęto 106 wniosków o wydanie nowe-

go dowodu osobistego;
• przyjęto 13 zgłoszeń o jego utracie;
• nowy dowód osobisty odebrało 107 

osób (co stanowi 12 więcej wydanych 
dowodów osobistych niż w poprzednim 
kwartale).

Zarejestrowano 8 aktów stanu cywilnego 
w tym:
• 1 małżeństwo;
• 7 zgonów;
Ponadto wydano:
• 1 decyzję o zmianie nazwiska;
• 3 zaświadczenia oraz 109 odpisów.

Czy wiesz, że…?
Ornontowice w podsumo-
waniu I kwartału 2020 roku 
Urzędu Stanu Cywilnego  
i Ewidencji Ludności
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- Obecnie przygotowujemy się do zakupu tego 
sprzętu, przewidujemy, iż będzie to około 30 lap-
topów, które zostaną przekazane dyrektorom szkół 
prowadzonych przez powiat mikołowski. Urządzenia, 
które są niezbędne do realizacji przez ucznia lub na-
uczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość będą rozdysponowywane 
zgodnie z potrzebami danej szkoły. Trafią do ucznia, 

Zagrożenie związane z koronawirusem wymu-
siło zmiany w funkcjonowaniu placówek służby 
zdrowia. Dotyczy to nie tylko wprowadzonego reżi-
mu higienicznego, całkowitego zakazu odwiedzin, 
przesunięcia planowych zabiegów czy wizyt, ale 
również pracy nocnej i świątecznej opieki zdro-
wotnej, czyli tzw. wieczorynki.

Pomocy takiej udzielają dwa mikołowskie szpi-
tale, przy czym w szpitalu św. Józefa będziemy 
szukać lekarza ortopedy, zaś pediatra w godzinach 
nocnych i w święta dyżuruje tylko w szpitalu po-
wiatowym.

W tym względzie nic się nie zmieniło, jednak 
obecna sytuacja wymusiła pewne zmiany organi-
zacyjne. W przypadku prowadzonego przez spółkę 
Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego główne 
zmiany dotyczą wejścia pacjentów do placówki 
w godzinach wieczornych i w dni świąteczne.

– Dzieci, które będą zgłaszać się do lekarzy 
w godzinach nocnych i w święta nie będą przyj-
mowane jak dotychczas w izbie przyjęć, czyli wej-
ściem od ulicy Katowickiej, tylko będą wchodzić do 
budynku od ulicy Waryńskiego, przez przychodnie. 
Od strony ulicy Katowickiej wydzielamy pomiesz-
czenie, rodzaj izolatki, w którym będzie się odby-
wać wstępne sprawdzenie ich stanu zdrowia, tak by 
wykluczyć osoby zakażone wirusem SARS-CoV-2. 
Ma to zapobiec sytuacjom podobnej do tej, którą 
już mieliśmy kilka razy, kiedy trafił do naszej izby 
przyjęć pacjent z podejrzeniem zarażenia koronawi-
rusem, co w konsekwencji oznaczało konieczność 
zamknięcia dużej części naszych pomieszczeń i wy-
łączenia ich na czas dezynfekcji – zaznacza Cezary 
Tomiczek, prezes spółki Centrum Zdrowia.

– Na razie wpłynęły jedynie pojedyncze dokumen-
ty, zaś większej ich liczby spodziewamy się w poło-
wie maja, gdyż wtedy przedsiębiorcy, którzy zawiesili 
działalność w połowie marca będą mogli określić ska-
lę poniesionych strat. Warunkiem uzyskania wsparcia 
jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych w cią-
gu dowolnie wskazanych dwóch  kolejnych miesięcy  
tego roku w porównaniu do analogicznych dwóch 
miesięcy roku poprzedniego. W przypadku gdy 
przedsiębiorca we wniosku wpisał, że spadek obro-
tów w jego firmie wyniósł co najmniej 30 procent, to 
wypłacane przez trzy miesiące dofinansowanie będzie 
obliczone na tej podstawie i nie będzie można go 

zmienić. Dlatego jeśli wnioskodawca przewiduje, że  
spadek obrotów będzie wyższy i chciałby otrzymać 
wyższe dofinansowanie, powinien złożyć co miesiąc 
nowy wniosek na kolejny miesiąc, w którym przed-
stawi za każdym razem właściwą wysokość spadku 
obrotów – zaznacza Teresa Miguła, dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy w Mikołowie.

Wysokość dofinansowania obliczona jest według  
spadku obrotów.

– Jeśli  obroty przedsiębiorcy obniżyły się o co 
najmniej 30 procent, to może być przyznane dofinan-
sowanie w wysokości nieprzekraczającej 50 procent 
wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych 
wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na 

Około 30 laptopów do nauki w domu trafi do siedmiu szkół powiatu mikołowskie-
go. Na ich zakup powiat uzyskał prawie 100 tys. złotych z projektu „Zdalna szkoła” 
realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Laptopy dla siedmiu szkół

czy też nauczyciela, który nie ma dostępu do takiego 
urządzenia. Laptopy pozostaną w dyspozycji szkół 
również po ustaniu epidemii – wyjaśnia Iwona Smorz, 
naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Sta-
rostwa Powiatowego.

Od 1 kwietnia samorządy w całym kraju mogły 
wnioskować do Centrum Projektów Polska Cyfrowa 
o środki potrzebne na zakup sprzętu komputerowego 

Nowe wejście 
i domofon 

Od 20 kwietnia z  nocnej opieki lekarskiej 
w  Szpitalu Powiatowym w  Mikołowie ko-
rzystamy wchodząc od ul. Waryńskiego. 
To podstawowa zmiana, którą wprowa-
dziło  Centrum Zdrowia w ostatnim czasie 
w związku z epidemią koronawirusa. 

Tarcza antykryzysowa – trwa nabór wniosków
Od 15 kwietnia trwa nabór wniosków  przedsiębiorców ubiegających się  o dofi-
nansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 
wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne związanych z realizacją zapi-
sów tarczy antykryzysowej. W związku z sygnałami otrzymywanymi od przedsię-
biorców więcej wniosków możemy spodziewać się w maju.

ubezpieczenia społeczne. Jeśli spadek wyniósł 50 
procent, to można uzyskać 70 procent, a jeśli jest to 
80 procent – 90 procent  wynagrodzeń.  Ważne jest 
jednak, że nie może to być kwota większa niż mini-
malne wynagrodzenie, czyli w pierwszym przypadku 
50 procent najniższego wynagrodzenia, w drugim 70, 
a w trzecim 90 procent – podkreśla.
Jak złożyć dokumenty

Wnioski można składać za pośrednic-
twem strony internetowej: www.praca.gov.
pl – Tarcza antykryzysowa, poczty: na adres 
urzędu oraz korzystając ze skrzynki podawczej 
umieszczonej przy wejściu głównym do PUP. 

Up r aw n i o ny m i 
do ich składania 
są przedsiębiorcy, 
którzy mają swoją 
siedzibę na terenie 
powiatu mikołow-
skiego lub też na 
terenie naszego 
powiatu znajduje 
się miejsce wy-
konywania pracy 
przez pracowników. 
Do wniosku przed-
siębiorca musi do-
łączyć wszystkie 
załączniki, w tym 
podpisany wzór 
umowy i załącznik 
dotyczący pomocy 
publicznej.

Przedsiębiorca 
załącza dodatko-
wo: wykaz pra-

cowników zawierający imienną listę osób objętych 
umową, formularz pomocy publicznej, podpisany 
wzór umowy oraz kalkulatory spadku obrotów i do-
finansowania.
Nie można z kilku źródeł

– Jeśli chodzi o pytania, z którymi zwracali się 
do nas przedsiębiorcy, to główne kwestie dotyczyły 
tego, czy można składać wnioski o dofinansowanie 
części kosztów wynagrodzeń zarówno w Powiato-
wym Urzędzie Pracy w Mikołowie i Wojewódzkim 
Urzędzie Pracy oraz w ZUS. Przepisy w tej materii 
wskazują, że nie można uzyskać dopłat na ten sam 
cel z kilku źródeł, czyli nie można składać wniosków 
na ten sam zakres do kilku instytucji. Nie dotyczy to 

dla uczniów. Do tej pory z całego kraju pozytywnie 
zweryfikowanych zostało ponad 420 wniosków.

jednak  innych form wsparcia chociażby  pożyczek 
dla mikroprzedsiębiorców – wyjaśnia Teresa Miguła.

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpo-
średnio na stronie internetowej PUP Mikołów, Face-
booku oraz bezpośrednio u pracowników PUP pod 
numerami telefonów: 576 246 953, 608 074 105, 
796 760 621, 796 761 437, 796 758 128, 796 757 
339 i 576 248 222.

CENTRUM INFORMACJI O POWIECIE
 Sfinansowano ze środków Starostwa Powiatowego w Mikołowie
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W pierwszej kolejności skorzystaj z konsultacji telefonicznej. 
Dalszy sposób postępowania ustalony zostanie indywidualnie po 
rozmowie z lekarzem. Pamiętaj: 

– nie zgłaszaj się do przychodni i poradni POZ oraz nie korzystaj 
z transportu publicznego! 

– zadzwoń do najbliższej stacji sanepidu lub zgłoś się na oddział 
zakaźny do najbliższego szpitala.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach
Ul. Budowlanych 131, 43–100 Tychy, tel. 32 227 62 15
– całodobowa infolinia na temat koronawirusa, tel. 517 497 829 
oraz 512–370–717
Szpital Specjalistyczny w Tychach
Ul. Edukacji 102, 43–100 Tychy, tel. 32 325 53 04
– oddział obserwacyjno– zakaźny, tel. 887 277 805
Szpital Specjalistyczny w Chorzowie
Ul. Zjednoczenia 10, 41–500 Chorzów, tel. 32 346 36 41
– oddział obserwacyjno– zakaźny, tel. 797 189 603 oraz 32 346 
36 41
Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu
Al. Legionów 49, 41–902 Bytom, tel. 32 281 92 44 
– oddział obserwacyjno– zakaźny, tel. 32 281 92 41 wew. 230

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach (od 1 maja do odwołania)
Ul. Zygmunta Starego 20, 44–100 Gliwice, tel. 32 330 83 00
– teleporady, tel. 32 330 84 13

INNE PRZYDATNE DANE KONTAKTOWE:
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie
Ul. Konstantego Prusa 7, 43–190 Mikołów, tel. 112
– dyspozytor, tel. 32 326 04 30 oraz 798 717 178
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie
Ul. Fryderyka Chopina 8, 43–170 Łaziska Górne, tel. 32 224 43 90
– wsparcie psychologiczne w czasie epidemii, tel. 530 220 954 
oraz 530 309 759
Narodowy Fundusz Zdrowia
– całodobowa infolinia na temat koronawirusa, tel. 800 190 590

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców jak i pracowników 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej, w związku 
z trwającą epidemią  koronawirusa podjęliśmy decyzję o nie-
przeprowadzaniu w maju corocznych odczytów za zużytą wodę. 
W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Ornon-
towic o pomoc w dokonania tych odczytów w sposób zdalny tj. 
poprzez samodzielny odczyt (tylko czarne cyfry na wodomierzu) 
i przekazanie stanu wodomierza (imię i nazwisko, adres, numer 
odbiorcy, stan wodomierza) poprzez:

– link na stronie www.ornontowice.pl  lub www.zgkiw.ornon-
towice.pl – „odczyt wodomierza”;

– wiadomość e–mail na adres: oplaty@zgkiw.ornontowice.pl;
– kontakt telefoniczny pod nr tel. 32 336 12 33 (w godz. 7 – 15).

Odczyt jak i jego przekazanie do Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej i Wodociągowej winno odbyć się w nieprzekraczalnym 
terminie od 25 do 30 maja 2020r. Wszyscy odbiorcy usług, którzy 
w ww. terminie nie przekażą informacji o stanie wodomierza zo-
staną zryczałtowani na poziomie dotychczasowego zużycia wody 
(uwaga – ewentualna niedopłata/nadpłata zostanie przesunięta 
i rozliczona za dwa okresy w 2021 r.).  Do końca czerwca 2020 r. 
w tradycyjny sposób dostarczymy nowe książeczki opłat za zuży-
tą wodę i odprowadzone ścieki do wszystkich (zryczałtowanych) 
odbiorców usług. Za zaistniałą sytuację przepraszamy i prosimy 
o wyrozumiałość i współpracę dla obopólnego dobra.

Arkadiusz Pamuła
Dyrektor ZGKiW w Ornontowicach  

Ważna informacja!

Coroczne odczyty za zużytą wodę 
NIE odbędą się.

Jesienią ubiegłego roku, po raz kolejny przeprowadzono akcję 
nasadzenia bzów na posesjach mieszkańców Gminy Ornonto-
wice. W przypadku, gdy nasadzone bzy się nie przyjęły prosimy 
o kontakt do dnia 29 maja br. Bzy te będą podlegały reklamacji.
Zgłoszenia przyjmowane są w Wydziale Środowiska, Przed-
siębiorczości i Gospodarki Gruntami pod nr tel. 32/33-06-237.
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